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Trzy czwarte Polaków źle ocenia działalność
rządu, a niewiele mniej pracę premiera
Donalda Tuska. Za to co drugi pozytywnie
wypowiada się o prezydencie - wynika z
najnowszego sondażu TNS Polska.
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Lokata Podwójny Zysk
Spraw dź ofertę, zainw estuj w lokatę w Kasie Stefczyka.
KasaStefczyka.pl/Lokaty

Wiadomo, dlaczego Tusk
oszczędził Joannę Muchę

POLSKA

Lokata Bankowa 7% /3 m-ce

Gabinet Donalda Tuska ma kolejne powody do zmartwienia.
Jego poparcie wśród społeczeństwa jest mizerne - wynika z
najnowszego sondażu TNS Polska. Według badań 73 proc.
respondentów krytycznie odnosi się do działalności rządu, z
czego 27 proc. ocenia go zdecydowanie źle, a 46 proc. raczej
źle. O pracy rządu raczej dobrze mówi niespełna co piąty
badany (19 proc.) ale zdecydowanie pozytywnie ocenia go tylko
1 proc. ankietowanych. 7 proc. respondentów nie ma zdania.
Większość Polaków (67 proc.) źle ocenia pracę samego
Donalda Tuska, z czego stanowczo negatywną opinię wystawia
mu 28 proc. Dokładnie jeden na czterech badanych sądzi, że
premier dobrze wypełnia swoje obowiązki. 8 proc.
respondentów nie potrafiło wypowiedzieć się na ten temat.
Zdecydowanie lepiej w świetle sondaży wypada prezydent.
Połowa respondentów uważa, że Bronisław Komorowski dobrze
wywiązuje się ze swoich obowiązków. Z tego 8 proc. badanych
wypowiada się w sposób zdecydowany, a 42 proc. raczej
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umiarkowanie. Negatywne nastawionych do pracy prezydenta
jest 39 proc. uczestników badania. Trudności z udzieleniem
odpowiedzi na to pytanie ma 11 proc. badanych.
Źródło: PAP
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ten jeden jakże cenny procent to więźniowie zakładów karnych i pacjenci jakże licznych domów wariatów
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Donald T. POszedł w zaparte, to jego koniec.

Marta Kaczyńska wystąpiła o zaprzeczenie
ojcostwa córki
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Huragan już tu jest. Sandy nad USA

Czy to ma jakiekolwiek znaczenie.?Przeciez na Pis i tak nikt normalny nie zaglosuje bo bedzie to co mielismy
dzisiaj.Wiec wszelka dalsza dyskusja jest bez sensu.Pisuarom juz podziekowalismy i wiecej ich nie chcemy.

Oryginalnie piękna: córka Bogusława Lindy na
inauguracji "Balu Debiutantek"
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Ciało Anny Walentynowicz zbezczeszczone.
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W Polsce najlepszym prezydentem byłby Arnold Boczek z Kiepskich.
Polaki-cebulaki dali by mu chętnie władzę, bo to "swój chłop" i pewnie wystarczająco głupi.
Porównywalnie nawet do wyborców.
Ale przed wyborami musiał by trochę pograć w piłkę dla picu.

Zobacz, ile zarobisz na pracy, lokacie, wynajmie >>
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~GĄG 2012-10-30 16:08

ZARAZ BĘDĄ SYPAĆ JEDEN DRUGIEGO ,A ŻEBY W ENCYKLOPEDIACH NIE BYĆ ZAPISANYCH JAKO BANDYCI
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na pewno kaczynski jest dwa razy gorszy od tuska nie jestem zwolennikiem zadnego jaro polske zbaw katol to
nienormalnośc katole to dopiero oszo łomy
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