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Najnowszy sondaż: PiS dogonił PO!
Dlaczego Donald Tusk oraz dziennikarze "Gazety Wyborczej" i TVN są
ostatnio tacy nerwowi? Oto odpowiedź: na Platformę Obywatelską
zagłosowałoby 28 proc. Polaków, tyle samo wybrałoby Prawo i
Sprawiedliwość - wynika z najnowszego sondażu Wirtualnej Polski
zrealizowanego przez Homo Homini.
Sondaż został przeprowadzony 2 października, a więc już po debacie

(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/10/pislogo.jpg)

ekonomicznej nt. propozycji PiS, po marszu "Obudź się Polsko" oraz po
skandalu z ekshumacjami.
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chce głosować 14 proc. Polaków. Na czwartej pozycji uplasował się PSL z 6procentowym wynikiem.
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Na Ruch Palikota i Solidarną Polskę chce głosować zaledwie 5 proc ankietowanych.

Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
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Tusk wyjaśni kontakty z Milewskim? (/33468tusk-wyjasni-kontakty-z-milewskim)

Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż
rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości",
ale nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale bez w ycieczek
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