
Czwartek  10.09.2020  Dzisiejsze wydanie papierowe

Wiadomości Koronawirus Wakacje
2020

Tygodnik
Trójmiasto

Supermiasta Policja Komunikacja Edukacja Sport Kultura Classic Motoryzacja Kontakt Miasta

10 września 2020 | 06:01Krzysztof Katka, Paweł Wroński

Ostrołęka

Gigantyczna katastrofa projektu PiS. Jak w Ostrołęce
przeciwstawili Polskę mocy Polsce niemocy

Mierzące 128 m pylony, zwane "wieżami
Kaczyńskiego", czeka rozbiórka, ale zamaskowanie
katastrofy gospodarczej w Ostrołęce nie będzie
łatwe.
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"Gdańsk przeciwko tęczowej
agresji". Młodzież
Wszechpolska znowu atakuje,
co zrobi prezydent Dulkiewicz?
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Elektrownia Ostrołęka. Budowa bloku C stanęła, pozostały dwie 'wieże Kaczyńskiego' (Jaroslaw Sender /
Jaroslaw Sender/East News)
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CBA zatrzymuje osoby związane z budową sztandarowej inwestycji PiS
– węglowego bloku C w elektrowni Ostrołęka. Na zlecenie Prokuratury
Regionalnej w Białymstoku we wtorek zostały zatrzymane cztery
osoby, w tym były prezes elektrowni Ostrołęka Edward S., jego syn
Bartosz S. oraz jeden z dyrektorów PGE Dystrybucja. Śledztwo ma
dotyczyć zleceń i przetargów na rzecz elektrowni. Na początku
pojawiła się informacja, że przeszukano także posła PiS Arkadiusza
Czartoryskiego w Ostrołęce. Sam poseł w rozmowie z TVN 24
poinformował jednak, że jedynie wydał dokumenty, po które zgłosiło
się CBA. Pierwsze informacje w sprawie zatrzymań pojawiły się na
portalu moja-ostroleka.pl.

Poseł Czartoryski, były burmistrz Ostrołęki, według informatorów
„Wyborczej” przez lata decydował o obsadzie kierowniczych stanowisk
w elektrowni, która jest jedynym większym pracodawcą w okolicy. To
on przedstawił Edwarda S., prezesa firmy zajmującej się
sprowadzaniem węgla w Rosji do elektrowni Ostrołęka, ówczesnemu
ministrowi skarbu państwa Dawidowi Jackiewiczowi.

Polska mocy
Ostrołęcki blok C miał być „ostatnim wielkim blokiem węglowym w
Europie”. Inwestycja została wstrzymana za czasów rządu PO-PSL jako
ekonomicznie nieopłacalna. W 2015 r. powrót do niej obiecał
kandydujący na urząd prezydenta Andrzej Duda, a premier Mateusz
Morawiecki jeszcze w październiku 2018 r. reklamował blok węglowy
słowami: „Przeciwstawiamy Polskę mocy Polsce niemocy”.

Spółkę zajmującą się budową elektrowni Ostrołęka C finansowały na
życzenie PiS dwie grupy energetyczne: Energa i Enea. Dysponowały
pieniędzmi na początkowy etap. Cała inwestycja nie miała
zapewnionego finansowania. Banki nie udzieliły kredytów, nie spinał
się plan finansowy, budowa nie była zgodna z polityką klimatyczną UE.

Po lutowej decyzji o przerwaniu budowy Energa i Enea przyznały w
maju, że ich udziały w elektrowni są warte 0 zł, i spisały na straty
łącznie 954 mln zł. Na tym się nie skończyło. Wkrótce okazało się, że
nie odzyskają również pożyczek udzielonych elektrowni – łącznie ok.
350 mln zł – i muszą jeszcze dołożyć ponad 300 mln zł na pokrycie
zobowiązań. A więc przygoda z budową elektrowni kosztowała Energę i
Eneę już ok. 1,5 mld zł.

Na placu wstrzymanej budowy pozostały ponadstumetrowe pylony,
zwane przez niektórych „dwiema wieżami Kaczyńskiego”. Według
projektu, ze względów bezpieczeństwa, wieże powinny być połączone i
w obecnym stanie nie mogą stać dłużej niż do końca roku. Szykuje się
zatem kosztowna rozbiórka.

"Udana kooperacja"
Wyjść z twarzą z tej gigantycznej katastrofy gospodarczej próbuje
pomóc partii Daniel Obajtek (PiS), prezes PKN Orlen. Doprowadził do
przejęcia Energi przez Orlen, gdy gdańska grupa była osłabiona
stratami w Ostrołęce, i uzyskał wpływ na dalsze losy elektrowni.

Obajtek już kilkukrotnie składał obietnice, że w Ostrołęce zbuduje inną
siłownię, tym razem gazową. W czerwcu powiedział, że
prawdopodobnie w ciągu półtora miesiąca dojdzie do podpisania
umowy inwestycyjnej z wykonawcą. – Mamy pisemne zapewnienie od
PGNiG, że gaz na potrzeby elektrowni Ostrołęka będzie zabezpieczony,
toczymy rozmowy w tym zakresie – ocenił.

Na umowę się nie zanosi, a Orlen ogłosił, że przejmie również PGNiG,
bo nowej gazowej elektrowni Energa i Enea nie będą w stanie
udźwignąć nawet z pomocą Orlenu. Na początku września Orlen i
PGNiG poinformowały, że elektrownia gazowo-parowa o mocy 750
MW powstanie w Ostrołęce do 2024 r. „To dobry przykład kooperacji
polskich spółek ukierunkowany na rozwój ich działalności i
wzmacnianie polskiej gospodarki w zgodzie z europejską polityką
energetyczną” – komentował Obajtek, wciągając kolejną spółkę z
udziałem skarbu państwa w tę inwestycję.

Katecheci dyrektorami
Krzysztof Majkowski, były senator PiS, wielokrotnie informował władze
PiS o sytuacji wokół elektrowni Ostrołęka. Ostatecznie wyleciał z partii.

– Układ między posłem Czartoryskim a prezesem E. z tego, co wiem,
polegał na tym, że poseł Czartoryski zapewniał pełną osłonę
polityczną. Natomiast z moich informacji wynika, że prezes E. dzięki
tej osłonie mógł stosować strategię „ulęgałek”, czyli wybierał co lepsze
kontrakty z Energa Serwis i przekazywał je do realizacji prywatnej
firmie kierowanej przez jego rodzinę. Dzięki temu ta spółka, która
miała 50-60 tys. zł zysku rocznie, nagle stała się potentatem
finansowym, a zyski zaczęły sięgać milionów – mówi Majkowski w
rozmowie z „Wyborczą”. – Nie wiem, co wiedział o tym poseł. Jak znam
pana S., to być może poseł Czartoryski o części jego działań nie miał
zielonego pojęcia. Faktem jest jednak, że tworzył mu pole do takiej
aktywności i osłonę. Bo na przykład na miejsce S. powołał byłego
prezesa Ostrołęki pana Janusza Kotowskiego, który o energetyce wie
tyle, że potrafi prąd włączyć w domu. Zresztą obecnie trwa konkurs na
wiceprezesa Energa Ostrołęka SA. W tym postępowaniu startuje były
zastępca pana Kotowskiego pan Grzegorz Płocha, z wykształcenia też
katecheta. Dwa poprzednie postępowania uwalono, bo pan Płocha ich
nie przeszedł. Za PO-PSL w zarządzie elektrowni były dwie osoby, w
radzie nadzorczej – pięć, a dyrektorów – trzech. Teraz zarząd jest
trzyosobowy, rada nadzorcza to osób siedem i chyba siedmiu
dyrektorów. Z tego trzech katechetów.

Z informacji Majkowskiego wynika, że zatrzymania w Ostrołęce, mogą
być dopiero początkiem sprawy.
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andrzejg52 10.09.2020, 06:20
"Teraz zarząd jest trzyosobowy, rada nadzorcza to osób siedem i chyba siedmiu dyrektorów.
Z tego trzech katechetów."
Prawidłowo. A nawet za mało Katechetów.
Bo tylko modlitwa pozostała pisim.
Ale nie wiem, czy zostaną wysłuchani.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (11)

majak 10.09.2020, 06:16
Ile pieniedzy jeszcze dzicz musi ukrasc,aby sciano-wschodni sutener przejrzal na oczy?

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (10)

Pawel- 10.09.2020, 06:39
Przecież to standard w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - wymagania na normalne
stanowiska są z kosmosu, a dyrektorem czy też prezesem może zostać i wioskowy głupek.
Byle tylko popierał właściwą partię i odpalał dziesięcinę

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (6)

ryszard68 10.09.2020, 06:41
Jeszcze należy powołać dwóch księży i biskupa

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (2)

emil[scal 10.09.2020, 06:38
Nowa świecka tradycja: PIS ogłasza wszem i wobec walkę z korupcją i z bolszewickim
zapałem tropi układy, znajdując je w końcu u siebie.
Powtórka z rozrywki z lat 2005-2007...
... gdyby nie to, że słaba dla nas to rozrywka.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

bra-tanki 10.09.2020, 06:54
Te lechujarki, te dwie wieże, to marzenie ideologii kanthak o mocy podczas letniej nocy,
trzeba zachować. 
Jako memento dla ludności tubylczej. 
Żeby pamiętali, komu się oddali, bez mydła. 
Niech im sterczy w lesie, czego im życzę, 
Wasza Jagusia.

Odpowiedz

Rickold 10.09.2020, 06:57
Ale suwerenowi to wisi bo to nie są jego pieniądze. Ma swoje pięćsetplusy i ma w doopie cały
świat.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

north-west 10.09.2020, 06:41
Ta polska "moc" o ktorej pieprzy Matolusz M. - >Certy[kowany Sadownie Klamca , ksywa
"Pinokio" , to jest bezmyslnosc , OBOJETNOSC i homofobia typowego polskiego wyborcy , 
oraz "wincy klechow , katabasow i PISLAMU " w polskim zyciu .

Odpowiedz

Tenare24 10.09.2020, 06:47
"Szykuje się zatem kosztowna rozbiórka."

Saperzy to załatwią na rozkaz i po kosztach materiałów i kilku roboczogodzin.
Ale wtedy na rozbiórce nie zarobi sitwa kolesi, w tym "trzech katechetów".

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (3)

zbig3 10.09.2020, 06:50
Teraz Ostrołęka, a potem cała Polska ***** *** .

Odpowiedz

bb7676 10.09.2020, 07:06
no cóż obecność katechetów nie powinna dziwić, przecież modlitwa jest dobra na wszystko

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

Sza[rowlosa 10.09.2020, 07:17
Ci katecheci biorący pieniądze za pracę o ogromnej odpowiedzialności wobec środowiska i
wobec społeczeństwa i nie mający żadnej wiedzy są dowodem na konieczność uznania etyki
katolickiej za nieistniejącą zaś osoby twierdzące, że takowa istnieje, za oszustów.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (3)

cjk5004 10.09.2020, 07:11
Wszystko to zawdzięczamy nauce i myśli świętego JPII. Zostawił po sobie spuściznę której
nie da się zapomnieć

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

evergreen111 10.09.2020, 07:25
Polska rządzi BANDA PRZESTĘPCÓW (jednego nawet Maliniak ułaskawił) I
NIEUDACZNIKÓW. Ale 10,5 miliona Polaków tego nie widzi...

Odpowiedz

kmaza 10.09.2020, 07:21
W czasach kiedy jeszcze ze sobą rozmawiali często, Tusk zapytał JarKacza, czy ma
świadomość tego, że otaczają go mali ludzie. Na co JarKacz mia odpowiedzieć, że brudną
ścierką można dużo brudu zetrzeć. Brudną ścierką, Panie Kaczyński, to można najwyżej ten
brud rozmazać. I nieźle się przy tym upaprać samemu.
PS. Zbyt efektownie wyglądają te pylony na pustym polu, aby dało się ich wyburzanie
schować przez suwerenem.

Odpowiedz

wuz111 10.09.2020, 07:21
ten artykuł powinien być wrzucony na ulotki i kolportowany po całej Polsce pisiorskiej jako
przykład dobrej zmiany. I tak do skutki aż nawet najciemniejszy lud pozna prawdę. Opozycjo
do dzieła. Posłowie do dzieła.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

romanf 10.09.2020, 07:23
zaraz kolej na "przekop "mierzeji a w perspektywie port lotniczy tzw centralny ....obsada i
pensje dla kolesiow juz sa ...reszta sama upadnie,a co tam teraz kolej na "zwierzatka "....nasi
kolesie mysliwi juz sie nimi zajma ,a nasi kolesie lesnicy ....wyrzna lasy do konca

Odpowiedz

zeneka-bis 10.09.2020, 07:11
ciekawe czy oni zdaja sobie sprawę, ze za to że realizują chorą mocarstwową polityke PIS
przyjdzie im wkrótce zapłacić karnie... za takie kwoty parę lat posiedzą. Czy warto dla 5
minut chwały..

Odpowiedz

prawdziwy_Sarmata 10.09.2020, 07:48
Te wieże trzeba połączyć i ogłosić, że jest to łuk triumfalny dla uczczenia zwycięstwa w 1920
r, albo jakiegoś innego.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (2)

swiatowid 10.09.2020, 06:51
Bóg zapłać, a jak nie to my - tragedia..

Odpowiedz

premie-nam-sie-naleza 10.09.2020, 07:37
Na tych pylonach należy postawić pomnik Lecha Kaczyńskiego największego nieudacznika.
Bedxie świetnym symbolem porażki rządów jego równie niudacznego szkodliwego brata

Odpowiedz

Tohtran 10.09.2020, 07:20
1,5 mld tyle kosztowały głosy PiS. Tak będą budować elektrownię co kolejna kadencje.

Odpowiedz

Elektryk 10.09.2020, 07:46
Wystarczy nie kraść.....

Odpowiedz

ktop 10.09.2020, 07:43
My za to wszyscy płacimy i zaplacimy jeszcze więcej, ale mądry inaczej elektorat dojnej
zmiany mysli , ze pieniądze rosną na drzewach.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

premie-nam-sie-naleza 10.09.2020, 07:42
Katolickie państwo zdebilniale oczadzone gusłami ogłupiałe przez ryskiego szpicla
toruńskiego

Odpowiedz

premie-nam-sie-naleza 10.09.2020, 07:42
Zdrajca Kaczyński i ma[a powywalali fachowców a państwo obsadzili złodziejami
katechetami historykami. Ulica musi żoliborskiego zdrajce i jego ma[e rozliczyć bo niestety
zniszczyli instytucje ktire mogłyby to zrobić.

Odpowiedz

dziadzia 10.09.2020, 07:24
Chyba zapominacie o jednym aspekcie sprawy. Blok w Ostrołęce był projektowany już dawno,
na długo przed geniuszem Obajtkiem. Projekt wykonał Budimex z Francuzami i wszystko
zapowiadało się dobrze ale nastały czasy Powiatowej i jej pomocników stajennych. Projekt
chyba zapłacono, i to dość słono. Jesli Obajtek to odgrzebał, to chwała mu za to.

Odpowiedz

burekpolny 10.09.2020, 07:56
Kilkanascie miliardow w bloto?? 
Ye.bac to, sòweren zrozumie, no bo przeciez szfagier chcial wykazac sie w biznesie. 
A ze nie wyszlo...

Odpowiedz

1953rjm 10.09.2020, 08:17
Trzech katechetów modli sie aby dwie wieze sie nie przewrócily. Tak to jest jak chory pis
kieruje chorym krajem.

Odpowiedz

premie-nam-sie-naleza 10.09.2020, 08:10
Urządzi się tam wieżę skoków spadochronowych dla Dufy i Lotnego Ruchadła. Po skuterach
na Helu i nartach narodowa pacynka ze sfałszowanych wyborów będzie miała nowe hobby

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

iks77 10.09.2020, 08:17
A co z odpowiedzialnością zarządów i rad nadzorczych spółek? Przecież w spółkach prawa
handlowego za wyrządzenie przez zarząd z akceptacją rady nadzorczej wysokich szkód
majątkowych grozi kara do 5 lat więzienia i egzekwowaniem rekompensat z majątku
prywatnego. 
A co z odpowiedzialnością posła Tchórzewskiego?

Odpowiedz

greggry 10.09.2020, 08:10
Po co burzyć te wieże? Można je przrobić na największy na świecie łuk triumfalny, którego
nie udało się zbudować w Warszawie.

Odpowiedz

adam.c.54 10.09.2020, 08:04
To miejsce powinno zostac przeniesione do Sevres pod Paryzem. Bylby to doskonaly
wzorzec,
jednoczesnie -marnotrastwa i niekompetencji.

Odpowiedz

oncoDominik 10.09.2020, 07:52
W*urw bierze i tyle!

Odpowiedz

S55 10.09.2020, 08:07
Niewiarygodne złodziejstwo jest realizowane w naszym kraju. Bierze w nim czynny udział
polski kościół katolicki, np rękami katechetów, jak w tym przypadku. Niewiarygodna jest
tolerancja większości naszego społeczeństwa na to okradanie każdego z nas. Ludzie robią
zbiórki społeczne na ratowanie chorych dzieci, bo RP podobno na to nie stać, a miliardy
kradzione są przez tzw nowe elity.

Odpowiedz

srebrna11 10.09.2020, 07:54
Zgadzam się, że koszty zatrzymania projektu będą wynosiły co najmniej 1,5 mld zl.
Chociaż autorzy trochę pomieszali w artykule faktów - lecz jest to bez znaczenia dla tematu.
Wobec tego (także wobec faktów "mania" w Polsce wielu bardzo starych elektrowni, a także
"mania" węgla na kilkanaście chyba jeszcze lat), czy nie lepiej byłoby zbudować elektrownię
węglową?
Nowe elektrownie, o wysokich parametrach pracy, z instalacjami odpylającymi i
oczyszczającymi do roku 2050 mogłyby pracować.
Mówienie o "nieczystym" prądzie - brudnym węglu, jest mało sensowne w obecnym stanie i
energetyki i gospodarki u nas, a także na świecie całym.
Jeśli komukolwiek wydaje się, że prąd z wiatraków oraz z dachów domków jednorodzinnych
wystarczy - no...dobre to jest.
A atomówka: jeszcze nikt nie widział w świecie, aby z gadania wieloletniego; jak to u nas -
zbudowała się sama elektrownia atomowa.
Nawet jeśli USA, czy inne Chiny zechcą nam "podarować" toto - 10 lat minimum to trwać
chyba będzie.
Kończąc, do czasu pojawienia się "nowego" Sasina rozsądnie planującego aktywa i inną
energię - proponuję wyłączyć wszystkie węglowe elektrownie, tak na 24 godziny. Także nie
kupować prądu z podobnie brudnych elektrowni UE. Nie sprowadzać żadnych towarów
wyprodukowanych przez brudne elektrownie na świecie.
Czy tak trudno (dla fachowców - gdzież są?) zbilansować i bilansować energetykę, węgiel i
zaproponować UE dobry plan.
Zamiast tego lepiej bić pianę i tworzyć nową politykę historyczną.
Przecież cały Naród wie, że Polska jest naj...i naj..., i nikt, ale to nikt nam nie podskoczy.
Bo Mieszko, bo Grunwald, bo Wałęsa (upsss...sorry...), bracia Kaczyńscy - zatrzymaliśmy
komunę...a nie wiem, czy nie widziano Polaków wyzwalających Czarnych Braci z
niewolnictwa w kraju, gdzie szefuje ten od "picia kreta" przeciw COVID.
Panie Pawle - temat energetyki jest niezwykle ciekawy...

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (2)

denominator 10.09.2020, 07:39
Lang lebe die Polnische Wirtschaft! 
Dieser Ausdruck war noch nie so wahr.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

premie-nam-sie-naleza 10.09.2020, 08:14
Niedługo będą kraść a dzielić się tylko stratami. PiSkarpsckie ameby ofurbiale katolicka
ideologia będą zachwycone

Odpowiedz

premie-nam-sie-naleza 10.09.2020, 08:09
Podkarpackiej dziczy tonie przeszkadza. Wmówi im die ze to przekaźniki toruńskiego
oddziału radia Moskwa i bedxie git

Odpowiedz

Rob_21 10.09.2020, 08:07
Czułem, że September 11th to [kcja...

Odpowiedz

1953rjm 10.09.2020, 07:59
Polska pod wladaniem ma[i pis to jednak chory kraj wspierany przez chorych zwolenników
pisuarów.

Odpowiedz

waldekkacz 10.09.2020, 08:26
Za póltora miliarda mozna by oddłużyć jakieś 75 szpitali powiatowych , sredni dlug to ok 20
ml na szpital .Ale co tam szpital ,dopiero jak przychodzi umierać z braku leku czy personelu
to suwern leci na skargę do telewizji , bo jemu się nalezy .Wiecej katechetow wszędzie to
bedziemy mieli kraj mlekiem i miodem płynacy.

Odpowiedz

CzerwonaPlaneta♡ 10.09.2020, 09:27
Pisdzielce, ale jak to rozebrać?! Przecież to jest gotowy pomnik np. braci Kaczyńskich.

Odpowiedz

espero 10.09.2020, 08:25
Każda dyktatura rodzi podobne inwestycje i podobne straty. To mechanizm znany w Ameryce
Łacinskiej i Afryce.

Odpowiedz

JimmyDore 10.09.2020, 08:20
Ptaszki blizniakow.

Odpowiedz

Anakonda102 10.09.2020, 08:10
pis - dyletanci,kłamcy,oszuści i ZŁODZIEJE !

Odpowiedz

willie1950 10.09.2020, 09:55
Drobna tylko korekta: "przygoda z budową elektrowni kosztowała Energę i Eneę już ok. 1,5
mld zł". Nie Energę. PODATNIKÓW oraz KLIENTÓW tych [rm!

Odpowiedz

nurul 10.09.2020, 09:17
Stadniny i radiowa Trójka to pikuś. PiS zawsze stać na więcej.

Odpowiedz

roch1984 10.09.2020, 09:16
Oni nie kradną , im się należy.

Odpowiedz

starychinczyk 10.09.2020, 09:12
To teraz Oko Saurona powinno zostać zwrócone w stronę CPK.

Odpowiedz
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Czytaj także: Energa z największą stratą w historii. Klęska w
Ostrołęce pochłonęła nie 473 mln, lecz 876 mln zł

Czytaj także: Miliard straty w sztandarowej inwestycji PiS. Będzie
pozew za "mendę" i zawiadomienie do prokuratury

Czytaj także: Andrzej Duda o zbrodni w Ostrołęce. Jak politycy PiS
wyrzucili miliard w błoto

PiS elektrownia Ostrołęka Ostrołęka

daniel obajtek Orlen Energa
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