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sporo zyskuje dzięki pojawieniu się inicjatywy Europa
+.
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Sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadził
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instytut Homo Homini. Wynika z niego, że Europa Plus (w

Wybory w Wenezueli:
Minimalne zwycięstwo
Maduro

badaniu powiększona o Ryszarda Kalisza) może liczyć
na poparcie 18 procent poparcia pytanych, zabierając
sporo głosów Platformie Obywatelskiej. Na partię Donalda Tuska chce bowiem zagłosować jedynie 25 procent
badanych - to najsłabszy wynik PO od kilku miesięcy.
Na pojawieniu się inicjatywy Aleksandra Kwaśniewskiego najbardziej zyskuje Prawo i Sprawiedliwość. Na partię
Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 29 procent badanych, a to oznacza, że uzyskuje sporą przewagę nad PO.
Pozostałe ugrupowania cieszą się słabszym poparciem - jedynie SLD z 9-proc. wynikiem wygląda lepiej niż mizernie.
Jak podkreśla "Rz", oznacza to, że po raz pierwszy od siedmiu lat zostałby przełamany dotychczasowy układ sił na
scenie politycznej, w którym dominują PO i PiS, a reszcie partii przypada rola politycznych przystawek. W podobnym
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tonie komentują to politolodzy.
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Na co pacjenci liczą w szpitalach
Blisko 70 proc. Polaków pytanych o to, jakich warunków oczekuje na oddziale szpitala, wskazuje na nowoczesny
sprzęt medyczny i czystość.
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