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Piątek, 14.09.2012 policzono 2 mln 361 tys. 810 kopii podpisów w obronie Tv Trwam
Wtorek, 14.08.2012 policzono 2 mln 337 tys. 306 kopii podpisów w obronie Tv Trwam
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SP złoży zawiadomienie na prezesa
gdańskiego sądu
Radio Maryja

Wniosek o ekshumację Merty
trafił do prokuratury

Solidarna
Polska
składa
zawiadomienie
o
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez prezesa sądu okręgowego w Gdańsku Ryszarda
Milewskiego.

SP złoży zawiadomienie na
prezesa gdańskiego sądu
Pożegnanie prof. Jerzego
Urbanowicza
Wolność zgromadzeń
ograniczona
Obchody 72 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej
KRS zajmie się sprawą sędziego
Milewskiego

Wniosek w tej sprawie zostanie złożony do Prokuratury Generalnej w Warszawie.

Projekt SLD ws. likwidacji IPN
odrzucony

Zawiadomienie ma związek z ujawnioną prowokacją, w której osoba podająca się za urzędnika
kancelarii premiera miała ustalać z prezesem szczegóły związane m.in. ze sprawami sądowymi szefa
Amber Gold.

Batalia o komisję śledczą trwa
Starcia przed ambasadą USA w
Kairze

Poseł Andrzej Romanek z Solidarnej Polski mówi wprost, że jest to erozja Polskiego Sądownictwa. A
odwołanie sędziego Milewskiego to zdecydowanie za mało.

Dyżurny ruchu ze Starzyn
zatrzymany przez policję

– Podkreślam, sprawa dotyczy bardzo istotnej kwestii toczącej się właśnie w Gdańsku. Wyłudzenia
ogromnych pieniędzy przez spółkę Amber Gold i prezesa, który stoi pod bardzo poważnymi zarzutami
stawianymi przez prokuraturę. W związku z powyższym naruszono konstytucyjną zasadę trójpodziału
władzy i co więcej patrzymy na to zachowanie i odnosimy wrażenie, że tu jest jakiś nieracjonalny i
wręcz mentalny problem, który pojawia się w Polsce. Możemy powiedzieć wprost: „(…)to jest erozja
sądownictwa”. Ministra sprawiedliwości, który żąda wszczęcia postępowania i chce odwołania prezesa
sądu okręgowego, to absolutnie za mało. W tym kontekście okazało się, że ryba psuje się od głowy –
powiedział Andrzej Romanek .
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Wypowiedź Andrzeja Romanka
Przemówienie Ojca Świętego
Benedykta XVI na lotnisku w
Bejrucie
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POWIĄZANE MATERIAŁY
KRS zajmie się sprawą
Komunistyczna katownia na

sędziego Milewskiego
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