Grasia, że premier nie powiedział czegoś takiego.
Co więcej, i w tej wypowiedzi premiera jest nieścisłość. – Jeśli z pisma BGŻ do ABW wynika,
że tego złota u nich nie było, prowadzący śledztwo dostali do ręki dowód, że doszło
do oszustwa. Powinno to było wszystkich zmusić do szybkiego działania – mówi „Rz"
Kazimierz Olejnik, były wiceszef Prokuratury Generalnej.

MOJE PIENIĄDZE

Nowość przed wojną,
teraz unikat

Szczegółowa odpowiedź na pismo Grasia w jutrzejszej „Rz".
Rzeczpospolita
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SPORT

Zaciskanie pasa
Przeczytaj również:
Litewski sposób na polskie napisy
Wygląda na to, że litewski rząd już wie, jak zwalczać dwujęzyczne litewsko--polskie
tabliczki z nazwami ulic

STYL ŻYCIA

Suazyjskie dziewice tańczą
dla króla

S P ON S OR OW A N E

OC samochodu już od 262zł/rok plus 20% zniżki.

W AXA DIRECT za OC samochodu zapłacisz już od 262 zł/rok. Dostaniesz również
20% zniżki.

Wojna syna z mediami zaszkodzi Tuskowi
Michał Tusk z pomocą Romana Giertycha idzie na wojnę z tabloidami. – To strzał w
stopę dla PO – oceniają eksperci

NAUKA

Męski punkt widzenia. Inny
niż kobiecy

KULTURA

Nie robię filmów
grzecznych

Pietryga: Reforma szyta po warszawsku

ŻYCIE WARSZAWY

Niespecjalne zadania
urzędników

KOMENTARZE

PLUS MINUS

Dodaj komentarz

Zaloguj lub Połącz przez

| Załóż konto

Czego Jaś się nie nauczy

Wypowiadasz się teraz jako niezalogowany
Podpis:

E-BOOKI "RZECZPOSPOLITEJ"

E-mail:

Co się od 2013 roku zmieni
w przepisach emerytalnych

Treść:

Poradnik prawny dla przyszłych
emerytów

Pozostało znaków: 2500
Akceptuję REGULAMIN SERWISU.
Komentarze nie spełniające zasad zawartych w regulaminie nie będą publikowane.

Dodaj komentarz

REKOMENDOWANE

NAJNOWSZE

NAJSTARSZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

www.rp.pl/artykul/924017,930468-Sluzby-mogly-dzialac-wczesniej.html

Rozwody, separacje,
alimenty
Rozwód czy separacja to zawsze
porażka, często finansowa. Z
reguły jednak okazuje się
mniejszym złem, niż formalne
pozostawanie w związku,
którego nie da się utrzymać

Testamenty, spadki,
darowizny
Poradnik o regułach
dziedziczenia oraz praktyczne
wskazówki dotyczące
sporządzania testamentu
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