8.000 zł. Sprzedam uszkodz.
BMW E39, 528i, 11.1997, gaz
sekw. Uderzony w przód, do
wymiany: maska, zderzak.
Tel. 516-710-370.

AAAUTO SKUP za gotówkę.
Płacimy najwięcej. Dojazd
gratis. Tel. 509-046-998.
ABART-AUTOSKUP-KAŻDE-GOTÓWKA-DOJAZD DO KLIENTA.
605-466-370,32 622-72-72.
AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel.
660-476-276, 32 793-94-11.
Kupię auto, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 32
236-50-17, 506-404-402.
Skup samochodów za gotówkę.
Dojazd gratis. Płacimy najwięcej. Tel. 509-046-998.
Skupujemy całe, rozbite, skorodowane, do wyrejestrowania.
Transport gratis. 667-657-637.

Wypożyczalnia samochodów
RENT A CAR. Cena od 65 zł
za dobę!!! Gliwice, ul. Dworcowa 60, tel. 32 252-14-50,
kom. 601-472-819

Zabił
matkę,
a potem
siebie
57-letni mężczyzna
udusił swoją matkę,
a następnie popełnił samobójstwo.
Tragedia miała
miejsce pod koniec
listopada w jednym
z domów przy ulicy
Zgrzebnioka
w Zabrzu-Rokitnicy.
Policję powiadomił lokator
budynku, w którym doszło
do zdarzenia. Na schodach prowadzących na
poddasze, policjanci odnaleźli powieszone zwłoki
57-latka. W jego mieszkaniu znajdowało się ciało
87-letniej kobiety – matki
mężczyzny.
Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że została
ona uduszona przez swojego syna. Funkcjonariusze
badający sprawę ustalili,
że kobieta dzień wcześniej
na stałe wróciła do kraju,
po długoletnim pobycie
za granicą. Jak zeznali
sąsiedzi, podczas wcześniejszych spotkań syna
z 87-letnią matką często
dochodziło do sporów i
awantur. Sprawę wyjaśniają zabrzańscy policjanci z
Wydziału Kryminalnego.
(mpp)

Szuka poparcia dla Ruchu Poparcia
Kontrowersyjny
poseł Janusz Palikot,
dwa miesiące temu
odszedł z Platformy
Obywatelskiej
i ruszył w Polskę.
W ostatni piątek
odwiedził również
Gliwice. Póki co,
szuka ludzi chętnych
do zasilenia szeregów stowarzyszenia
Ruch Poparcia Palikota. A tych ponoć
nie brakuje.
Podczas spotkania z gliwiczanami w „Nowych
Gliwicach“, Janusz Palikot pokrótce przedstawił swoją wizję
kraju. Według
niego formalności powinny zostać ograniczone do minimum.
Przekonywał, że szczytem biurokracji jest działalność ZUS,
który wymaga od obywateli,
aby dostarczyli zaświadczenia
wystawione przez tę właśnie
instytucję.
- ZUS przelewa dziesiątki miliardów złotych. Jest najpotężniejszym podmiotem - w sensie
płynności finansowej – w Polsce. Nie podlega on żadnemu
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prawdziwemu nadzorowi, a
jedynie polityczno-partyjnemu.
Musimy zrobić z ZUS instytucję
czytelną – mówił Palikot.

Janusz Palikot porównał Ruch
Poparcia do dawnej Samoobrony, która także była nieposłuszna.

Palikot uważa, że w samorządach musi obowiązywać
kadencyjność. Prezydent czy
burmistrz powinni rządzić maksymalnie dwie kadencje. Podobnie ma być w partiach, bo
według Palikota to właśnie dlatego dochodzi do sytuacji, że z
PiS, PO czy SLD wyrzucani są
ludzie, którzy zaczynają zagrażać szefowi. W Ruchu Poparcia
ma być inaczej, Palikot zapowiedział, że średnio co 5 lat
będzie zmieniał się lider partii.

- Oni oczywiście szli z bardziej
prymitywnego kierunku, a my
idziemy z innego. Jednak niezależnie od tego skąd się idzie,

R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

jest ten wspólny rys – mówił
Palikot.
Były poseł PO ostatnio bardzo
krytycznie wypowiada się o Kościele i rządzie. Podczas spotkania w Gliwicach podkreślił,
że to właśnie ma być metoda
na to, aby ciągle pokazywano
go w mediach. Zapowiedział
również, że w ciągu najbliższych dni dojdzie do wielkiego
transferu i w Ruchu Poparcia
pojawi się drugi lider.
Na spotkaniu z Palikotem w
Gliwicach pojawiło się zaledwie kilkadziesiąt osób. Być
może dlatego, że informacja o
jego przyjeździe pojawiła się w
ostatniej chwili.
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