6/25/2015

Robert Raczyński: nie przekształcimy ruchu Kukiza w partię polityczną - Wiadomości - WP.PL
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one
umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

×
9°

Zbigniew Stonoga
zapowiada: z zaświatów
przemówi…

POPULARNE

Sylwetka nowej
marszałek Sejmu
Małgorzaty…

akt. 24.06.2015, 09:17

Poleć

147

wykop

+

Tweet

0

Robert Raczyński: nie przekształcimy ruchu
Kukiza w partię polityczną
- Nie przekształcimy ruchu Kukiza w partię polityczną, stworzymy komitet
wyborczy - powiedział na antenie TVN24 Robert Raczyński, prezydent Lubina,
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który współpracuje z Pawłem Kukizem.
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- Spotykamy się w Lubinie w sobotę 27 czerwca. Przedstawimy hasło wyborcze i to,
jak się będzie nazywał ruch Kukiza. Spodziewamy się 5, 6 tysięcy ludzi - dodał
Raczyński.
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Prezydent Lubina stwierdził, że "Ruch Kukiza jest otwarty, a nie zamknięty - dlatego
będą się przyklejać różne świry".
- Nie chcemy koalicji z Korwinem i Ruchem Narodowym - zadeklarował.
Maltańska Scena
Muzyczna wraca do
Poznania - na tafli
jeziora zagrają
muzyczne gwiazdy

Zdaniem Raczyńskiego, Kukiz zebrał ludzi i pokazał, że budzi się nowa Polska. - JOWy
są pewnym etapem, my proponujemy uproszczenie państwa i idziemy dalej, chcemy
uprościć gospodarkę i podatki. Współpracujemy z Centrum im. Adama Smitha - dodał.
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Polityk zaznaczył, że w Polsce istnieje "zbyt dużo niepotrzebnych i kosztownych
instytucji, takich jak Trybunał Stanu". - Trzeba je likwidować - podkreślił.

Nowość
Poparcie dla Kukiza ostro spada
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Ugrupowanie Pawła Kukiza byłoby trzecią siłą w Sejmie z poparciem 19 proc.
ankietowanych.
Do Sejmu dostałyby się też NowoczesnaPL z 8 proc. głosów oraz PSL z 5 proc. wynika z najnowszego sondażu Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24.
Poniżej progu wyborczego byłyby SLD z 4 proc. głosów, KORWiN - 3 proc., Ruch
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Bez Korwina i narodowosciowcow Kukiz straci . Ale to dobrze ,ponieważ zyska
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