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Prokuratura ściga posła PSL
Prokuratura w Radomiu wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu
posłowi PSL Mirosławowi Maliszewskiemu. Według mediów sprawa może
mieć związek z dopłatami unijnymi dla rolników.
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Prokuratura ściga posła PSL (/33865prokuratura-sciga-posla-psl)
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Prof. Gliński gotowy do debaty z Tuskiem
(/33864-prof-glinski-gotowy-do-debaty-z-tuskiem)

2012-10-15
Pseudoopozycja kocha PO (/33863pseudoopozycja-kocha-po)

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz
poinformowała, że pismo w tej sprawie za pośrednictwem Prokuratury
Generalnej zostało skierowane do marszałek Sejmu Ewy Kopacz.
Chrabąszcz powiedziała, że prokuratura nie ujawnia na razie treści zarzutu,
który chce postawić Maliszewskiemu. Kilka miesięcy temu w radomskich
mediach pojawiła się informacja, że prawdopodobnie sprawa ma związek z
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Wiemy, kto osądzi wiceszefa BOR (/33857wiemy-kto-osadzi-wiceszefa-bor)
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Obietnice Tuska: bilion złotych w godzinę
(/33838-obietnice-tuska-bilion-zlotych-w-godzine)

2012-10-14

dopłatami unijnymi, o które za pośrednictwem biura powiatowego
mazowieckiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Grójcu ubiegał się poseł w 2010 r.

więcej (/temat/211%2B118%2B60)

(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/10/psl.jpg)
(foto. psl.org.pl )

Rzeczniczka przyznała, że prokuratura w Radomiu prowadzi śledztwo w
sprawie nieprawidłowości w działalności ARiMR w Grójcu. Nie chciała
jednak ujawnić, jaki ma z tym związek parlamentarzysta PSL.

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)
Kliknij "Poleć" i promuj artykuł na swojej tablicy lub "Wyślij" do znajomego
Poleć

2

Wyślij

Archiwum działu: Polska
Prokuratura ściga posła PSL (/33865-

Poleć to w Google

prokuratura-sciga-posla-psl)

2012-10-15
Autor: gb, | Źródło: PAP,

Prof. Gliński gotowy do debaty z Tuskiem
(/33864-prof-glinski-gotowy-do-debaty-z-tuskiem)
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Led Świetlówki

Liniowe świetlówki LED T8 i T5 Osczędzają
ponad 80%. Sprawdź!
swie tlowk i-le d.ne onica.pl

Energooszczędne Żarówki

Lampy sodowe, oświetlenie asymilacyjne.
Sprawdź!

Pseudoopozycja kocha PO (/33863pseudoopozycja-kocha-po)
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Godson przestraszył się Tuska? (/33855godson-przestraszyl-sie-tuska)
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www.hydroonline .pl

Milion dla każdego (/33861-milion-dla-kazdego)
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Co z tą emeryturą?

Alicja Kowalczyk czyta "Codzienną" (/33859-

127 zł składki to dodatkowe 1500 zł do
emerytury. Sprawdź bezpłatnie!
dbEm e rytura.pl/

żarówki led Wrocław

żarówki GU10, MR16, E14, E27, G9.
Oswietlenie i tasmy led. LeedLED
www.le e dle d.pl
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Tusk nie cieszy się z sukcesu Polaków na
Litwie (/33858-tusk-nie-cieszy-sie-z-sukcesupolakow-na-litwie)
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Nord Stream problemem Polski (/33842-nordstream-problemem-polski)
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