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Inni czekają na pieniądze, radny PO już rozliczony
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Podczas gdy większość podwykonawców budowy
Stadionu Narodowego długo jeszcze nie zobaczy
pieniędzy za swoją pracę, firma radnego PO rozliczyła
się bez większych problemów - pisze "Dziennik Gazeta
Prawna".
Jak czytamy w gazecie, należąca do radnego Piotra
Kalbarczyka firma Aluglass-Realizacja budowała m.in.
loże VIP-owskie, biznes klub i kaplicę. Wartość
kontraktów, w których brała udział spółka prowadzona
przez warszawskiego radnego PO, sięgnęła niemal 58
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mln zł.

Rząd daje zgodę na GMO
Prezes Narodowego Centrum Sportu Robert Wojtaś tłumaczy, że firma Kalbarczyka była w innej sytuacji, niż reszta
podwykonawców, ponieważ miała podpisaną bezpośrednią umowę z NCS. Tymczasem wiosną „Puls Biznesu”
informował, że część kontraktów firma radnego PO dostała „bez przetargu, w trybie negocjacji bez ogłoszenia”.
CBA, które analizowało dokumenty w tej sprawie, uznało, że nie ma podstaw, aby wszczynać śledztwo.
Pięćdziesięciu przedsiębiorców, którzy dawno zakończyli swoje prace na Stadionie Narodowym, nadal czeka na
przelewy. Ich żądania sięgają 94 mln zł.
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Były lider konsorcjum, Alpine, jest w sporze z resortem. Uważa, że zmiany w projekcie budowy stadionu znacznie
zawyżyły koszty i domaga się od NCS 300 mln zł.
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Rząd daje zgodę na GMO
Choć minister rolnictwa Stanisław Kalemba zaklinał się, że jest przeciwnikiem
genetycznie modyfikowanych roślin, rząd chce wydać rolnikom zgodę na ich uprawę.
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Centrum Zdrowia Dziecka wstrzymuje zabiegi
NFZ zalega z wypłacaniem środków za nadwykonania wykonane na oddziale
laryngologicznym. Podobne problemy mają inne oddziały tej placówki.

Raporty Stefczyk.info
17.09.2012

Przedszkola zamknięte dla
trzylatków

18.09.2012

Kolejna ekshumacja. W Warszawie
więcej

Na Starych Powązkach w Warszawie odbyła się we wtorek rano ekshumacja jednej z
ofiar katastrofy smoleńskiej. Według mediów chodzi o wiceszefową fundacji "Golgota
Wschodu" Teresę Walewską-Przyjałkowską, co potwierdził obecny na cmentarzu mec.
Stefan Hambura.
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