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Pomogli baptyÊci i Unia Kredytowa
STR. 5



Prokuratura chce
wstrzymaç deportacj´ Jasia

Lekarze z gdaƒskiego
szpitala orzekli: Stan
zdrowia niemowl´cia
nie pozwala na dlugà
podró˝

STR. 3

Mafia polska rozbita
Drugiej po “Pruszkowie” co do
wielkoÊci grupie przest´pczej w
Polsce - gangowi Krakowiak - złamano kark.



KoÊció∏ i polski rzàd
mówià jednym g∏osem
Sytuacja demograficzna Polski jest dramatyczna. Za 40 lat b´dzie nas mniej
o ponad 20 proc. Rzàd musi jak najszybciej zajàç si´ tym problemem –
uwa˝a bp Stanisław Stefanek.
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Polski oscypek b´dzie
prawnie chroniony
Wczoraj Komisja Europejska ostatecznie
zaaprobowała rejestracj´ tradycyjnego sera
z Podhala.
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Siódme nie kradnij,
tak˝e kazaƒ
Polscy ksi´˝a coraz cz´Êciej Êciàgajà
gotowe homilie z internetu i odczytujà wiernym jako własne.
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Co CIA wie o Polsce
i Polakach

Twórca gangu i jego mózg, słynny
Janusz T usłyszał we wtorek w katowickim sàdzie okr´gowym wyrok 25
lat wi´zienia. 29 jego kolegów otrzymało kary od 3,5 roku do do˝ywocia.
Gangster stał na czele prawdziwej
przest´pczej korporacji - z wydziałami egzekucji, handlem kradzionymi
samochodwami i agencjami towarzyskimi.
Szef gangu działał według swoich
wyobra˝eƒ o włoskiej mafii. Kazał całowaç si´ w pierÊcieƒ, prowadził buchalteri´, ło˝ył na podwładnych, którzy siedzieli w wi´zieniu. Gang był jednà z najwi´kszych i nagroêniejszych
grup przest´pczych działajàcych w Polsce w latach 90.
„Krakowiak” pochodzi z Nowej
Huty, zaczynał w latach 80. jako cinkciarz. Napadał te˝ na goÊci dyskotek.

Janusz T. “Krakowiak” w momencie aresztowania
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Arystokraci, szejkowie, prezesi
najwi´kszych firm na Êwiecie i
gwiazdy show-biznesu z pierwszych stron gazet mogà wkrótce
cz´Êciej goÊciç nad Wisłà.
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Obama idzie jak burza

Barack Obama zmia˝d˝ył Hillary Clinton we wtorkowej bitwie o Potomac,
czyli prawyborach w Wirginii, Maryland i Waszyngtonie.
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Ritz otworzy hotele w Warszawie i Krakowie

Braki w wiedzy amerykaƒskiej agencji wywiadowczej



Ale tylko takich, o których wiedział,
˝e majà przy sobie du˝à gotówk´. ˚eby si´ upewniç, przed atakiem organizował prowokacje, aby dowiedzieç
si´, ile ofiara ma pieni´dzy. I właÊnie
ta pomysłowoÊç stała si´ znakiem
rozpoznawczym Janusza T.
Na poczàtku lat 90. policjanci zauwa˝yli, ˝e przerzut do Rosji aut skradzionych w Niemczech jest perfekcyjnie zorganizowany. Oddzielni kurierzy wprowadzali samochody do Polski, inni legalizowali, inni wywozili
na wschód. Konwoje były ubezpieczane przez czujki, po drodze przygotowywano rezerwowe dziuple.
To by ły po my sły „Kra ko wia ka”.
Równie˝ ten, by zaprzyjaêniaç si´ ze
studentami prawa, sponsorowaç ich,
a gdy stanà si´ prawnikami, szanta˝owaç ich, jest jego autorstwa. Zaprzyjaênił si´ te˝ ze stró˝ami prawa –
kiedy w 1997 wpadł, szybko wyszedł
na wolnoÊç za Êmiesznie niskà kaucjà – prawdopodobnie ktoÊ mu pomógł.

Przez piek∏o Atakamy
Najsłynniejszy rajd
Êwiata przenosi si´ do
Ameryki Południowej

STR. 19
Apartament w hotelu Ritz w Tokio

W Krakowie i Warszawie swoje ekskluzywne hotele zamierza postawiç
Ritz, jedna z najbardziej presti˝owych
sieci hotelarskich. Eksperci sà zgodni
– ta marka przyciàga jak magnes Êmietank´ tego Êwiata.
Hotele Ritz rozsiane sà po metropoliach całego Êwiata: Pary˝u, Londynie,
Madrycie, Nowym Jorku. To w ich
apartamentach zatrzymywały si´ najwi´ksze znakomitoÊci: ksi´˝na Diana,
Coco Chanel, król Edward VII. – Polska jako kraj unijny ze stabilnà gospodarkà jest dla nas interesujàcà lokalizacjà – mówi Marion Schumacher, dyrektor ds. PR na Europ´ w koncernie

To b´dzie powrót Ritza
do naszego kraju.
Przed I wojnà Êwiatowà
firma mia∏a swój hotel
w Bia∏ymstoku. Bywa∏y
w nim m.in. Pola Negri
i Hanka Ordonówna
Ritz-Carlton. W tej chwili, jak dowiedział si´ „Dziennik”, firma szuka partnera biznesowego w naszym kraju.
Co oznacza pojawienie si´ presti˝owego gracza na rodzimym rynku hotelarskim?
– To dowód, ˝e jesteÊmy nieodkrytym
zakàtkiem Êwiata. Pojawi si´ Ritz, pojawià si´ presti˝owi klienci. STR. 7

najtaƒsza polska gazeta na Wschodnim Wybrze˝u USA!

NAJTA¡SZE OGŁOSZENIA – SKORZYSTAJ Z OKAZJI
(718) 388-7710 | reklam a@polskidzien.com | drobne@ polskidzien.com

