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PiSu,

zaczyna przynosić efekty. Przedstawienie programu
politycznego Alternatywa, debata ekonomistów oraz
wielki Marsz "Obudź się Polsko" spowodował, że
Prawo i Sprawiedliwość wysforował się na czoło
sondaży poparcia politycznego.
Obecnie to właśnie PiS jest najczęściej popieraną partią
przez Polaków. W sondażu przeprowadzonym na dużej
ponad 3-tysięcznej próbie aż 31,7 procent respondentów
odpowiedziało, że chce głosować na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Wynik PiS to wzrost o ponad jeden pkt.
procentowy. PO popiera obecnie 30,9 % pytanych.
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Nie będzie śledztwa ws.
zamiany ciał

Poza tymi dwoma partiami do Sejmu weszłyby jeszcze SLD (13,6%), Ruch Palikota (6,7%), Solidarna Polska (5,9%) i
Polskie Stronnictwo Ludowe (5,1%).
Sondaż został przeprowadzony w dniach 26.09-01.10.2012 przez studentów nauk społecznych dla serwisu
WYBORY.XAA.PL. W czasie badań przepytano 3006 osób, z uwzględnieniem cech demograficznych i podziału
terytorialnego (wg GUS). Błąd oszacowania wynosi 2 procent.
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Dzień wolny za niedzielę
W zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy przysługuje dodatkowy dzień
wolny – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zapisany w prawie obowiązek oddawania
pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. wolnego w święto
Trzech Króli. Trybunał podtrzymał stare zasady.
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Własna nerka receptą na kryzys
Zdesperowany przedsiębiorca z Krakowa dał w Internecie ogłoszenie, że sprzeda
własną nerkę. Centralne Biuro Śledcze powiadomiło o tym prokuraturę.
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„Solidarność” blokowała Sejm legalnie
Związkowcy z „Solidarności” nie będą ścigani za majowa blokadę Sejmu. Warszawska
prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie „z braku cech przestępstwa”. Decyzja jest
prawomocna.
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