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Kora odpowie za narkotyki. Grożą jej trzy lata
polskieradio.pl

Artur Jaryczewski

21.08.2012

Nawałnice nad Polską. Ostrzeżenie
pogodowe!
"Gwałt jest gwałtem". Ostra odpowiedź
prezydenta
Curiosity bada marsjańskie skały
laserem
Siergiej Ławrow: protesty ws. Pussy
Riot to histeria
Wiemy dlaczego Tony Scott popełnił
samobójstwo

Powiedzieli w Polskim Radiu
Sprawa Amber Gold - zawiniło
państwo?
Andrzej Stankiewicz
("Wprost"): I minister
sprawiedliwości, i prokurator
generalny będą starali się
nas przekonywać, że to
konkretni ludzie zawinili w
sprawie Amber Gold, a system był w
porządku. Ale widać, że to nie do końca
prawda.
foto: glow images.com

Obrona powietrzna
priorytetem dla Polski

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko wokalistce "Maanamu" Oldze J.

Dariusz Ślepokura, rzecznik prokuratury okręgowej w
Warszawie

Szef MON Tomasz
Siemoniak zaprzeczył, by
istniał spór między
ministerstwem i prezydentem
w sprawie modernizacji
polskiej armii.

Dodaj do
playlisty

Gowin obrywa za
"Ambergate": kruk krukowi...
- Jestem zdumiony, że ktoś
może być skazany osiem,
dziewięć razy i nie trafić do
więzienia - mówił w radiowej
Trójce Arkadiusz Mularczyk,
Solidarna Polska.

- Olga J. jest oskarżona o posiadanie w dniu 12 czerwca 2012 r. w swoim mieszkaniu w Warszawie, wbrew
przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż
włókniste (marihuany) w ilości 2,83 g. tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii - czytamy w komunikacie prokuratury.
Piosenkarka usłyszała zarzut posiadania substancji odurzających. Do przeszukania domu Kory doszło po
informacji służby celnej, która odkryła, paczkę nadaną na adres piosenkarki. W pakunku, który miał do
niej dotrzeć, znajdowało się 60 gramów konopi indyjskich. Przyponijmy, że przesyłka adresowana była na
Ramonę, psa piosenkarki.
Sprawa Olgi J. zostanie rozpoznana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w postępowaniu
uproszczonym. Jeśli okaże się, że Olga J. jest winna zarzucanego jej przestępstwa, grozi jej do trzech lat
więzienia. W przypadkach mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
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Znana piosenkarka zatrzymana za narkotyki
Słynna piosenkarka Olga J. została zatrzymana na warszawskich Bielanach i przed południem trafiła na komisariat
– podaje RMF FM.

Menadżerka: narkotyki wysłano do psa Kory
Przesyłka zawierająca ok. 60 gramów suszu z konopi indyjskich była zaadresowana na Ramonę Sipowicz. Ramona to pies Kory - wyjaśniła Katarzyna Litwin, menadżerka artystki.
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Gość (Ireneusz)

2012-08-21 13:48

Niech pedzi z pieskiem do Tuska i podpisze nastepna lojalke.
Cytuj

Gość (statystyka)

2012-08-21 13:29

Gdyby założyła jakąś piramidę finansową (np. Kora-Gold), to by jej uszło na sucho.
Cytuj

Gość (manx nazista)

2012-08-21 12:36

Użytkow nik m anx napisał
to jest wstyd dla polskiego wymiaru sprawiedliwosci i marnowanie pieniedzy podatnikow,poprostu sieara.kora napisz cos
fajnego o tym horym kraju

i koniecznie zafunduj mi słownik, bez którego ledwo zdania mogę sklecić.
Cytuj

Gość (soft)

2012-08-21 12:21

W pewnym sensie jest to marnowanie pieniedzy podatników,bo...nic jej nie zrobią. Już tak sie utarło w tym chorym
kraju,że artyście wolno więcej(?). Aktor (Tomasz S.)może po pijaku potrącić pieszego i uciec z miejsca wypadku.
Aktor(Michał L.,Antoni K.)może natłuc po pijaku policjantowi po gębie...i co? I nic. W tym aspekcie to naprawdę chory
kraj.
Cytuj

Gość (manx)

2012-08-21 11:29

to jest wstyd dla polskiego wymiaru sprawiedliwosci i marnowanie pieniedzy podatnikow,poprostu sieara.kora napisz
cos fajnego o tym horym kraju
Cytuj

