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Płatne wydanie "Codziennej"

Poseł PiS wezwał policję do Tuska
Poseł PiS Tomasz Kaczmarek wezwał policję do Kancelarii Premiera, bo
odmówiono mu wydania dokumentu pokazującego, kto czytał „tajną
notatkę” ABW o Amber Gold, podało Radio Zet. - Ten dokument jest jawny,
dlatego wezwałem posiłki – stwierdził Kaczmarek.
Jak tłumaczy poseł PiS, Donald Tusk sam mówił, że chce, aby ta notatka była
odtajniona. - Premier nab ił wszystkich w b utelkę, b o tylko on może odtajnić
ten dokument, a tego nie zrob ił – powiedział Kaczmarek.
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/lupa-
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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)
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Marek Lewandowski czyta "Codzienną"
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Ekshumacja A. Walentynowicz – dr Baden
biegłym (/32632-ekshumacja-walentynowicz-drbaden-bieglym)
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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 (jav ascript:v oid(0)) 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", ale nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale
bez w ycieczek osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozw inięciem niniejszego regulaminu.

Rząd zmienił prawo dla właściciela Amber
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no i przyszła ta policja czy (/32639-posel-pis-wezwal-policje-do-tuska#comment-1028753)
no i przyszła ta policja czy nie i co było następstwem bo to najważniejsze.
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Prokurator od Amber Gold zostanie odwołana?

1/2

