
 

 

Prasówka - synergiczny przegląd prasy – bez cenzury oczywiście 

Po serii naszych artykułów w sprawie Ostrołęki oraz relacji z tegorocznych 

rozmów płacowych w GK mieliśmy bardzo fajny odzew, nie tylko z GK, za co 

serdecznie dziękujemy. Podczas rozmów podkreślacie jedno, żaden ze 

związków oprócz synergii nie reaguje i nie mówi wprost tego, czego niemal 

wszyscy na Góreckiej i w pozostałych lokalizacjach są świadomi. 

Wiemy, że zdajecie sobie sprawę jaką cenę synergia musiała zapłacić za to, 

że jako jedyna - to będziemy podkreślać w nieskończoność - miała energię i 

odwagę, aby przynajmniej zasygnalizować to, jak nieodpowiedzialne, 

koniunkturalne, niemerytorycznie, a przede wszystkim dramatyczne i tragiczne 

w skutkach decyzje podejmowane były przez kolejne organy korporacyjne w 

sprawie inwestycji dotyczącej bloku C w Ostrołęce. 

Wiemy, że zdajecie sobie sprawę jakie działania podejmowano wobec 

naszych działaczy, gdy sprawę zaangażowała się przychylna inicjatorom tego 

projektu pewna organizacja związkowa i posłowie. Ci zamiast wyciągać 

konsekwencje wobec tych, którzy w naszej ocenie w pełni świadomie 

angażowali firmę w coś, co nie miało prawa być rentowane, zajęli się tymi - 

którzy jednoznacznie na to wskazywali. 

A widzieli to wszyscy: eksperci, naukowcy, dziennikarze, pracownicy, zapewne 

też członkowie organów korporacyjnych. Wiedział też inicjator – Minister 

Krzysztof Tchórzewski, który bez jakiegokolwiek skrępowania powiedział, że 

Ostrołęka C nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest szkodliwa dla 

środowiska. Ot tak, a co, przecież Pan Minister formalnie żadnej decyzji w tej 

sprawie nigdy nie podejmował. 

To było prawie półtora roku temu, co istotne jeszcze przed wydaniem NTP 

(notice to proceed) – czyli polecenia rozpoczęcia prac budowlanych dla 

wykonawcy. Minister na blisko miesiąc przed rozpoczęciem budowy, publicznie 

oświadcza, że wie o tym, iż jest to biznesowo nieuzasadnione, czyli po prostu 

nieodpowiedzialne i być może niezgodne z prawem. Kto nie pamięta, to 

przypominamy TUTAJ. 

To wtedy po raz pierwszy powiedzieliśmy Wam, że w „Przegląd informacji 

medialnych”, którym częstuje nas pracodawca, o dziwo (!) nie zawiera się 

wszystkich publikacji, które dotyczą naszej Grupy. Mało tego, materiał dla 

menedżerów, różni się od tego, który trafia do szeregowych pracowników. To 
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kreowanie alternatywnej rzeczywistości, cenzurowanie informacji, żeby nie 

powiedzieć prawdy, to śmieszna i niepoważna propaganda pracodawcy. 

Pomimo pandemii, Ostrołęka C to wciąż gorący temat w mediach. Jak się 

domyślacie, nikt nie pozostawia na nim suchej nitki. Uważamy, że prędzej czy 

później, ktoś zada pytanie., które ciśnie się samo na usta. Kto poniesie za to 

wszystko konsekwencje? Przecież za określonymi decyzjami, stoją konkretne 

osoby z imienia i nazwiska. Kto odpowie za wyrzucone w błoto pieniądze? 

Skoro wszyscy, choć trochę znający się na energetyce i zarzadzaniu, wiedzieli 

że to przedsięwzięcie jest nierentowne, to znaczy nic innego, jak tylko to, że 

decyzje w tej sprawie najprawdopodobniej podejmowano w pełni świadomie. 

Najwyraźniej umyślnie brano odpowiedzialność za ryzyko, które jak wyliczają 

branżowi dziennikarze, liczone może być w setkach milionów, a może nawet i 

miliardów złotych. 

O tym w przeglądzie informacji medialnych pracodawcy zapewne nie 

przeczytacie, dlatego synergia uruchamia swój przegląd. Tak, aby każdy z Was 

mógł na bieżąco śledzić, to czego pracodawca zapewne z subiektywnych 

przyczyn w mediach nie chce widzieć. 

Od dzisiaj na stronie głównej, uruchomiamy nową zakładkę – „PRASÓWKA”, w 

której będziemy „linkować” ciekawe publikacje z branży. Materiał ukryty 

będzie pod najciekawszym, naszym zdaniem, cytatem (linkiem), który 

skonfrontujemy z komentarzem synergii lub najciekawszym znalezionym w sieci. 

Jeżeli znajdziecie jakiś ciekawy artykuł, który uważacie, że warto polecić, 

zapraszamy przesyłajcie na adres info@zzsynergia.pl. Jak będzie branżowy na 

pewno opublikujemy. 
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