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Prokuratura zajmie się synem Tuska?
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez syna
premiera Donalda Tuska złożyło do prokuratury Stowarzyszenie Stop
Korupcji.
Zdaniem członków Stowarzyszenia Stop Korupcji Michał Tusk działał na
szkodę spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. w której był zatrudniony w
związku ze świadczeniem usług klientowi lotniska.
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Knebel

Płatne wydanie "Codziennej"

Szukaj

Lista hańby

Na ten temat
PiS chce kontroli spółki Port Lotniczy
Gdańsk (/31936-pis-chce-kontroli-spolki-portlotniczy-gdansk)

2012-08-16
Polityk PO prosił Amber Gold o pieniądze
(/31918-polityk-po-prosil-amber-gold-o-pieniadze)

2012-08-16
Prokurator sprawdzi zeznania Sawickiego
(/31932-prokurator-sprawdzi-zeznania-sawickiego)

2012-08-16
Na kolanach przed Tuskiem (/31929-nakolanach-przed-tuskiem)

- Michał Tusk b ędąc zatrudnionym w spółce z udziałem Skarb u Państwa jaką
jest Port Lotniczy Gdańsk, w tym samym czasie prowadził działalność
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/08/michalgospodarczą i wykonywał usługi dla spółki OLT Express Sp. z o.o. (ul. Długie
tusk.jpg)

Ogrody 80-755 Gdańsk) za wyższe wynagrodzenie. Usługi te miały polegać
(foto. Radek Pietruszka/PAP )
na planowaniu rozkładów lotów. Najlepszą wiedzę w tym zakresie może mieć
osob a pracująca na lotnisku. Michał Tusk dzięki zbliżonemu zakresowi
obowiązków w Porcie Lotniczym i świadczonych usług prywatnej firmie mógł nadużyć udzielonych mu

2012-08-16
Nowy komitet Tuska (/31928-nowy-komitettuska)

2012-08-16
więcej (/temat/102%2B211%2B64)

uprawnień, co mogło wyrządzić szkodę majątkową, powodować konflikt interesów i wypełniać znamiona
przestępstwa opisane w szczególności w art. 296, 296a Kodeksu Karnego – czytamy w treści zawiadomienia
złożonego do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.
Informację o tym, że pracował dla OLT Express Michał Tusk potwierdził w wywiadzie opublikowanym na portalu
wyborcza.pl. Właścicielem OLT Express jest Amber Gold, która należy do Marcina Plichty, skazanego prawomocnie za
przestępstwa finansowe. Aferą w Amber Gold zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku i Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
Kliknij "Poleć" i promuj artykuł na swojej tablicy lub "Wyślij" do znajomego
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PiS chce kontroli spółki Port Lotniczy
Gdańsk (/31936-pis-chce-kontroli-spolki-portlotniczy-gdansk)

2012-08-16
Cyryl przeczeka burzę w Polsce (/31935-cyrylprzeczeka-burze-w-polsce)
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Polityk PO prosił Amber Gold o pieniądze
(/31918-polityk-po-prosil-amber-gold-o-pieniadze)

2012-08-16
Plichta będzie aresztowany? (/31927-plichtabedzie-aresztowany)

2012-08-16
Barbarzyńcy i opera (/31934-barbarzyncy-iopera)

2012-08-16
Prokurator sprawdzi zeznania Sawickiego
(/31932-prokurator-sprawdzi-zeznania-sawickiego)
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Co Plichta jeszcze mógł powiedzieć „Codziennej”?
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Opinie użytkowników

(/31931-co-plichta-jeszcze-mogl-powiedzieccodziennej)

Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż
rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości",
ale nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale bez w ycieczek
osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozw inięciem niniejszego regulaminu. Instrukcje Strażnika Forum

2012-08-16
całe archiwum działu (/dzial/1)

(/bloger/56/wpisy )

A czym się zajmowała (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-981917)
A czym się zajmowała długonosa Pitera ?
gość () 11/08/2012 - 19:30.

Nastepny... circvs maximvs ... bedzie ?? (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980726)
TATA postraszy kogo trzeba ...
TATA obroni ... bo nablizszy cialu jest podkoszulek wlasny ....

(http://vod.gazetapolska.pl/)

Nagroda Złotej Ryby - III edycja konkursu!
(http://vod.gazetapolska.pl/)

TATA wszystko moze ... bo jest (jeszcze nadal) "prymierrem" ....
TATA tupnie, ryknie .... i zamiota wszystko znow pod dywan ....
No i CH_J z tego, ze tak powiem, ze wszyscy i tak wiedza "o-co-chodzi"
----------------------------------------------------------------------Powiedzcie Polki & Polacy ... czyz to nie jest ZALOSNE ??
Gościu Polski () 11/08/2012 - 07:27.
(http://vod.gazetapolska.pl/)

nietykalni (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980652)

Tusk ostrzegł syna, dlaczego nie ostrzegł
Polaków? (http://vod.gazetapolska.pl/)

synelek ,jak i towarzysze donko-bronkowi to nietykalni marsjanie ,i lepiej tym P Obludnikom w droge ie wchodzic
Gość () 11/08/2012 - 02:29.

Kaktus mi wyrośnie (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980617)
nie tylko na dłoni, ale i na tyłku, gdy któryś prokurator śmie choćby przesłuchać premierowicza Zaraz ABW o świcie i
rok aresztu bez wyroku.

(http://vod.gazetapolska.pl/)

Dziś rocznica - Związkowcy zasłaniają Lenina na
bramie Stoczni Gdańsk (http://vod.gazetapolska.pl/)

Aradan () 11/08/2012 - 01:10.

oj naiwni naiwni jak dzieci we mgle (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980450)
czy oni nie wiedzą kim on jest ? przecież są w tej POlsce ludzie nietykalni których litera Prawa nie obowiązuje a tym
bardziej że to synalek największego w tym kraju oszusta i złodzieja
ali () 10/08/2012 - 22:56.
(http://vod.gazetapolska.pl/)
"Oni się boją..." (http://vod.gazetapolska.pl/)

Racja (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980613)
i kropka. Beznadzieja.
kropka () 11/08/2012 - 01:06.

nic mu nie zrobia (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980260)
jak pomrocznemu.

(http://vod.gazetapolska.pl/)

Ziemkiewicz czyta pozew od Michnika
(http://vod.gazetapolska.pl/)

Gość () 10/08/2012 - 20:32.

Nic nowego pod sloncem (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980256)
oni wszyscy sa z tej samej Przestepczej Organizacji /PO/.
Polonus () 10/08/2012 - 20:29.
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już jest solidarni 2010 vs tussk Potworny Obłęd (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980125)
http://www.youtube.com/watch?v... (http://www.youtube.com/watch?v=gdTQGeT_ylw&feature=g-vrec)
MAJOR FLASH () 10/08/2012 - 18:59.

Ani jeden wlos nie spadnie tatusiowi i synalkowi (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980064)
nie takie rzeczy zamiatali po dywan, tatus uruchomi odpowiednich prokuratorow z Szeremetem na czele i bedzie
wszystko w najlepszym porzadku.
Kasia () 10/08/2012 - 18:34.

nio, wiedziałem, że te 4 (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979952)
nio, wiedziałem, że te 4 tysiące to nie może być wszystko. To s.syny jedne !
kapral () 10/08/2012 - 17:13.

Było wiadomo, że to za mało (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980564)
Było wiadomo, że to za mało dla młodego. Za taką nędzną kasę z łóżka by się nie podniósł, a le najlepsze
jest, że jest konflikt interesów, praca na lotnisku i w konkurencyjnej spółce jako firemka w mieszkaniu
prywatnym - on jest tak głupi czy tak cwany?
xyz () 11/08/2012 - 00:10.

Tusk ustala budzet prokuratury (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979886)
i wszystko jasne. A raczej ciemne.
Polak () 10/08/2012 - 16:21.

sprawa amber gold i olt expres to mafia platformy d. tuska (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979881)
tusk prokuraturę ma po swojej stronie a polaków w ......
miro () 10/08/2012 - 16:17.

W prokuraturze wielka panika!!! (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979871)
Prokuratorzy chowają się po ubikacjach, bo każdy boi się, że dostanie tę sprawę.
Gość () 10/08/2012 - 16:12.

Gosciu 16:12 (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-980440)
marsz racje.. kazdy daje dyla bo jak capna i bedzie musial sie wykazac swoja "etyka" to diabli wzieli kariere.
zasady mafijnego panstwa jak na dloni. musze was zasmucic wyborcy PO wy to nie "europejczyki" a a
uzyteczni idioci mafijnej kliki. no ale zawsze cos. a gdybyscie tak zalzyli moherek na lepek chociaz na chwile
to moze i mozg by doszedl do siebie, co? przeciez nikt nie musi wiedziec ze to byl "moherek" ktory uratowal
wam mozgownice.
Gość () 10/08/2012 - 22:52.

Gdańsk to dziwne tajemnicze miasto (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979845)
Tam dzieją się niezrozumiałe,zadziwiające i chyba nadprzyrodzone wydarzenia.Młody 20 letni człowiek,zapewne po
szkole średniej,staje się
członkiem władz firmy "Multikasa".Popełnia szereg oszustw zostaje kilkakrotnie skazany prawomocnym wyrokiem
sądowym i jakimś cudem, chyba w nagrodę zostaje prezesem cudacznego tworu, pokrętnej firmy ni to bank,ni to
kasa oszczędnościowa.Jak to jest możliwe,że taki człowiek wielokrotnie
karany (ile razy można być skazanym wyrokiem sądowym w zawieszeniu) w tym samym budynku tworzy nową firmę
(bank?)i jest jej prezesem.Można sądzić,
że mając dużo pieniędzy (może brudnych)można robić wszystko co cię podoba nie ponosząc żadnych
konsekwencji.Czy my przypadkiem nie wracamy do epoki
słynnych grajków Baksika i Gąsiorowskiego.Sądzę,że należało by wyjaśnić
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wszystkie okoliczności związane z takimi przekrętami i tymi,którzy
znali sprawę i tolerowali lub ułatwiali tego typu oszustwa.
Szpon () 10/08/2012 - 15:56.

@Szpon (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979942)
Po przeczytaniu Twojego wpisu dochodzę do wniosku, że od 30 lat mamy "cofkę" i dlatego nadmorskie
"śmieci" lądują w centrum Kraju.
Orka () 10/08/2012 - 17:06.

Prokuratura (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979833)
przede wszystkim powinna się zająć Tuskiem i synem owszem również, jak i całym jego rządem, bo nie są lepsi,
gdyby było inaczej, nie tkwiliby w tym bagnie.
Jowita () 10/08/2012 - 15:47.

Jowita (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979869)
Prokuratura, żeby to zrobiła to musiałaby być faktycznie nie zależna.
Gość () 10/08/2012 - 16:12.

Seremet niezależny ? (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979960)
wolne żarty, on teraz jest zajęty kolejnym zleceniem, jak założyć kaganiec na internet, aby nie pisano
prawdy o rządzących.Tylko nie tłumaczcie,że był wybrany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo
jemu nie dali szans wybrać niezależnego.Prokuratura jest na smyczy agentury a zlecenia daje
............
/cenzura polityczno - sądowa/
Genek () 10/08/2012 - 17:16.

Pamietacie... (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979751)
Pamietacie P.Jaroszewicza i kto na niego wygal wyrok smiercie.
Najblizszy kumpel.
Pamietacie Andrzeja Jaroszewicza syna w/w jak jezdzil w PR-uL Fiatem125 po autostradzie i bil „rekordy szybkosci“
za nasze pieniadze , wyjazdy do fryzjera do Paryza jego wyskoki i orgie seksualne po ktorych dziewczyny skakaly z
okien i popelnialy samobojstwa lub samookaleczenia?
To wszystko zaczynamy teraz od nowa przezywac ale do czasu kumple podobnie jak przed laty kumple tamtych beda
wreszcie mieli dosyc i wtedy… No wlasnie co WTEDY???
Gość () 10/08/2012 - 14:46.

prokuratura tuskomorowska nakaże pisowi przeprosić tuska (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979750)
bo jak to u tuska wszystkiemu winien rząd pis sprzed pięciu lat.
miro () 10/08/2012 - 14:45.

6 lat temu był dobrobyt i bidusom odbiła szajba (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979837)
a cwaniaki to wykorzystali
dobry Gość () 10/08/2012 - 15:52.

z cyklu "ni mo alternatywy dla tego "rzondu" (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979747)
ktos rzucil taką opinie..za duzo tego wszystkiego..ze "cóś" sie szykuje..oraz ze jest podejrzanie cicho...podzielam w
100%..w nawiazaniu do naglowka mego postu wszyscy mam nadzieje pamietaja pana Anioła i jego perypetie z
balcerkiem; docentem;striptizerka;nauczycielka i innymi mieszkancami bloku przy ulicy Alternatywy 4..tylko czy my
mamy jakas altwernatywe..czy ten 'rzond' ma jakas alternatywe..PRZERAZAJACA WRECZ CISZA!! w tak zwanych
mediach glownego nurtu...a od kilku dni mnie w recz olsnilo..w tak zwanej publicznej tv po tzw..wiadomosciach
porannych zawsze bylo "cóś" takiego ze probowano rozmawiac o polityce przy "kawie"...co sie stalo ze tego programu
"juz ni mo"....co sie stalo?? zdjeto "ów" program?? czy tez moze z racji IO nie znaleziono miejsca w ramowce na ten
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kwadransik??..jak do tej pory cisza jest taka jak po pogrzebie organisty...kto bedzie gral jako nastepny...co bedzie
dalej...kiedy nadejdzie taki moment ze trzeba bedzie sie komus wypowiedziec...moze powtorzyc raz jeszcze ze"pan
premier NIGDY nie klamie" ...ze byc moze to wszystko jest obrzydliwym podstepem opozycji??moze innego rodzaju
idiotyzmy ?? ze to prowokacja...wsluchajmy sie w ta cisze...a co wtedy uda sie uslyszec..mi osobiscie wlos sie jezy
na glowie..przez pryzmat tego...jak ONI beda sie tlumaczyc by z tego wybrnac...czy tez moze byc tak ze w ogole
tlumaczyc sie nie beda...
cichy () 10/08/2012 - 14:44.

Taaaaaa (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979655)
Wyobrazam sobie z jaka starannoscio prokuratura zajmie sie sprawa Ksiecia!!!Ha ha ha ha ha!!!!No zesmialem sie
ze smiechu!!!!!!
Gośćmarek () 10/08/2012 - 13:52.

czy (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979648)
liczycie na to że będzie ukarany?Wiadomo w czyich łapach wszystko jest więc nie ma na co liczyć.Szef też miał kilka
wyroków i co?oskubał ludzi i dobrze się ma.Premier burzę przeczeka,po mału wyciszą,lemingi i tak oskarżają tych co
tam kasę ładowali i sprawa się rozmyje.
Marysia () 10/08/2012 - 13:47.

"...zajmie się..." (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979570)
Czy to oznacza kuratelę przed potencjalnymi "napastnikami", którymi są m.in. dziennikarze śledczy ?????
Orka () 10/08/2012 - 13:13.

jaki ojciec taki syn takie (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979568)
jaki ojciec taki syn takie coś jak Tuskowe nasienie to trzeba omijać z daleka bo śmierdzi
Gość () 10/08/2012 - 13:12.

ciekawe kto przestawil wajhe (/31790-prokuratura-zajmie-sie-synem-tuska#comment-979567)
za duzo juz informacji wyszlo na jaw
cos sie szykuje
Bartosz z UK () 10/08/2012 - 13:12.

Moje konto

Informacja o depeszach PAP

Kontakt
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