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Remont elewacji po zimie 

2010-02-17 11:45:00| Bankier.pl  

Choć zima jeszcze za oknem, warto już pomyśleć o odświeżeniu elewacji naszego domu 

po zimowych, dewastacyjnych warunkach pogodowych. Należy jednak pamiętać, aby 

każdy krok zbliżający nas do odmłodzenia naszej elewacji skrupulatnie przemyśleć. 

Warto rozważyć więc docieplanie, tynkowanie i pomalowanie ścian naszych domów. 

[ więcej ]  
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Ziobro nie stawił się na przesłuchanie 

2010-02-17 11:42:00| Bankier.pl  

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stawił się na posiedzenie komisji 

śledczej, badającej domniemane naciski na organa państwa. Ziobro przedstawił 

zwolnienie lekarskie. Nowy termin przesłuchania byłego ministra to 24 lutego. 

[ więcej ]  
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Jak Goldman Sachs udawał Greka przed inwestorami 

2010-02-17 11:42:00| Bankier.pl  

Według doniesień agencji Bloomberga bank Goldman Sachs, organizując sprzedaż 

greckich obligacji przedstawił inwestorom nieprawdziwe informacje o stanie finansów 

publicznych tego kraju. W ten sposób bankierzy pomagali tuszować podejrzane 

transakcje rządu Grecji. [ więcej ]  
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