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Kaczyński "expose" Tuska to gra propagandowa
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Drugie expose premiera Donalda Tuska to jedynie gra
propagandowa - stwierdził prezes PiS Jarosław
Kaczyński.

W

przyszłym

tygodniu

Tusk

ma

przedstawić w Sejmie plany rządu dotyczące m.in.
gospodarki, finansów publicznych oraz rodziny i pracy.
"Jest pytanie o wiarygodność. Ile razy można? Ile razy
można coś zapowiadać, później tego nie robić, znów
zapowiadać, zapowiadać coś, co jest kompletnie
nierealne, jak na przykład wprowadzenie w bardzo
krótkim czasie Polski do strefy euro" - mówił na

Polska

konferencji prasowej Kaczyński.
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Ustawa o zgromadzeniach
znowelizowana

"To wszystko jest kompletnie niepoważne. To gra propagandowa, dzisiaj to się nazywa grą PR-owską. Tak to
traktuję. Nawet nie jestem pewien czy będę siedział na sali (sejmowej), chociaż pewnie zmusi mnie rzecznik (Adam
Hofman - PAP), żebyście później nie pytali, dlaczego mnie nie było" - dodał.
Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział, że optymalnym terminem na wygłoszenie tzw. drugiego expose przez
premiera byłby piątek 12 października. Jak dodał rzecznik, szef rządu będzie mówił o ekonomii, gospodarce,
finansach publicznych, rodzinie i pracy.
PAP/kop
[fot. PAP/J.Kamiński]
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Ustawa o zgromadzeniach znowelizowana
Nowela ustawy o prawie do zgromadzeń została podpisana przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego. Zmiany w ustawie wzbudziły wiele kontrowersji i protestów
organizacji broniących praw człowieka.
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Straż pożarna bez paliwa
Komendantowi straży pożarnej w Oświęcimiu do końca roku zostało 1500 złotych na
zakup paliwa. To koszt jednego tankowania dużego wozu gaśniczego. Podobnie jest w
całym kraju.
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PiS zapowiada debatę o służbie zdrowia
Olbrzymie problemy z jakimi zmaga się Centrum Zdrowia Dziecka przyspieszyły termin
debaty o służbie zdrowia, jaką zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Odbędzie się w
najbliższy poniedziałek w Warszawskim Towarzystwie Lekarskim.
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"Bardzo wiele uchybień" w gdańskim sądzie okręgowym
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