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Rośnie przewaga PiS nad Platformą
Każdy nowy sondaż potwierdza, że Polacy mają dość rządów Donalda
Tuska i Platformy. Prawo i Sprawiedliwość ma już znaczną przewagę nad
PO – wynika z najnowszego badania opinii społecznej portalu
wybory.xaa.pl.
Portal cytowany przez wprost.pl podał wyniki przeprowadzonego sondażu
ulicznego. Są jednoznaczne. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,4 proc.
wskazań (wzrost o 1,2 pkt. proc.). Na drugim miejscu znalazła się Platforma
- 27,9 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt.).
(foto. pis.org.pl)
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Kloch: to obejście problemu (/34133-kloch-

Na Ruch Palikota chciałoby zagłosować 10,5 proc. wyborców (wzrost o 2,4
pkt.), a SLD ma poparcie - 10,2 proc. (spadek o 1,6 pkt.). O dziwo, w parlamencie znalazłaby się też Solidarna Polska
Zbigniewa Ziobry (5,2 proc., spadek o 1 punkt).
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więcej (/temat/207%2B130%2B211)

Według badania, do Sejmu nie dostałoby się m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe.

prezes zarządu
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)
Kliknij "Poleć" i promuj artykuł na swojej tablicy lub "Wyślij" do znajomego
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Opinie użytkowników
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",
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