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Obudź się, Polsko - relacja na Niezalezna.pl
godz. 12:00 - policja otoczyła gmach TVP przy ul. Jasnej. Do środka nie
wpuszczono Ewy Stankiewicz, która chciała przekazać władzom telewizji
specjalną petycję. W odpowiedzi tłum zgromadzony wokół budynku nie
wpuszcza do środka dziennikarzy telewizji
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godz. 11:00-12:00 - przemawiają Wojciech Reszczyński, Tomasz Sakiewicz
i Ewa Stankiewicz
godz.
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/obudzsie-polsko-fot-krzysztof-sitkowski.jpg)

10:30 - manifestanci gromadzą się już na Placu Trzech Krzyży oraz
obok siedziby TVP
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Polska)

„Obudź się, Polsko” - pod takim hasłem przejdzie dzisiaj w Warszawie marsz sprzeciwu wobec polityki rządu
Donalda Tuska. - Ten rząd nie jest w stanie już niczego dokonać - mówią związkowcy.

Kolektory słoneczne

Nasze postulaty są znane: zatrzymanie reformy wydłużającej wiek emerytalny, podwyższenie płacy minimalnej, zmiany
w polityce prorodzinnej - mówi „Codziennej” Adam Lach, wiceprzewodniczący małopolskiej „Solidarności”. - Ten rząd
nic już nie jest w stanie zmienić. Wielu ludzi pozostaje bez pracy, a ci, którzy ją mają, zarabiają często po 5 zł na

Najniższe koszty ogrzewania wody. Do
60% oszczędności na rok

godzinę, ciężko pracując. To nienormalne - dodaje.

Kolektory w dobrej cenie

Przed marszem, który będzie również wyrazem sprzeciwu wobec nieprzyznania TV Trwam miejsca na cyfrowej
platformie Multipleks, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się konwencja PiS-u z udziałem prezesa tej
partii Jarosława Kaczyńskiego. - Omówimy plany i sprawy bieżące. Po spotkaniu weźmiemy oczywiście udział w
marszu - mówi „Codziennej” poseł PiS-u Andrzej Duda. - Marsz nie jest partyjny, my zwyczajnie zgadzamy się z jego
ideą. Chcemy przyłączyć się do ludzi, którzy widzą rzeczywistość inną od serwowanej im w głównych mediach - dodaje
b. wiceminister sprawiedliwości. Zdaniem polityka zmiany są konieczne. - Rząd pokazał, że nie chce ponosić za nic
odpowiedzialności. Ani za Smoleńsk, ani za edukację, ani za prokuraturę. Sam pozbywa się obszarów, które powinien
kontrolować, to nienormalne - kwituje Duda.
Od godz. 12 uczestnicy demonstracji mają się zbierać na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. O godz. 13 ma się rozpocząć
msza święta. Manifestacja przejdzie Traktem Królewskim na pl. Zamkowy. Całość zakończy koncert patriotyczny i
przemówienia m.in. szefa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego i szefa Solidarności Piotra Dudy. Organizatorzy spodziewają
się nawet 100 tys. osób.
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Promocyjne zestawy solarne Zyskaj
nawet 1000 zł. Sprawdź!
www.he wale x .pl/wygodna-prom ocja

Ile na emeryturze ?
1500 zł czy 6000 zł. Sprawdź jak
podwyższyć emeryturę !
www.Tax C are .pl
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