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Służby poza kontrolą Tuska

NEWSLETTER "RZECZPOSPOLITEJ"

Wojciech Wybranowski 21-09-2012, ostatnia aktualizacja 21-09-2012 02:50
Komentuj

8

Zobacz przykładowy newsletter
0

AAA

Eksperci ds. bezpieczeństwa uważają, że gen. Janusz Nosek, szef
SKW, powinien zostać zawieszony
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Toczy się co najmniej
sześć śledztw w sprawie
podejrzenia
nieprawidłowości, w
kierowanej przez gen.
Janusza Noska, służbie
Kontrwywiadu
Wojskowego
+zobacz więcej zdjęć

Redakcja poleca:
Jest wniosek o
dymisję szefa
kontrwywiadu
Opozycja na
celowniku służb
SKW inwigilowała
opozycję?

Służby specjalne odzyskały dawną niebezpieczną pozycję i stały
się państwem w państwie. Świadczyć o tym mogą liczne sygnały
dotyczące nieprawidłowości w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
i brak reakcji szefa rządu.
– Brak właściwej kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi to
sytuacja wybitnie niebezpieczna – ostrzega gen. Roman Polko,
były dowódca GROM i dawny wiceszef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego.
W prokuraturach wojskowych i cywilnych toczy się obecnie co
najmniej sześć śledztw dotyczących podejrzenia nieprawidłowości
w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego kierowanej przez gen.
Janusza Noska. To m. in. sprawa pobicia przez pijanego oficera
SKW polskiego tłumacza w Afganistanie czy wysłanie do osłony
operacyjnej w Afganistanie osób bez przygotowania
operacyjnego. Od 7 września wojskowa prokuratura prowadzi też –
o czym informowała w środę „Rz" – śledztwo w sprawie
podejrzenia stworzenia w SKW związku przestępczego i inwigilacji
posła PiS Tomasza Kaczmarka.
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SONDA: CENA PAPIEROSÓW
Czy po nadchodzącej podwyżce cen
papierosów nadal będziesz palić?
tak
tak, ale ograniczę zakupy tytoniowe
nie, nie będzie mnie stać na papierosy
nie, zamierzałem/zamierzałam rzucić palenie
decyzję podejmę po podwyżce
nie zastanawiam się nad tym
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KONKURS "RZ" DLA FIRM

Wczoraj do prokuratora generalnego trafiło kolejne zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa. Chodzi o reakcję SKW na publikację
„Rz". W środę po południu „GW" informowała, że „od rana trwały
negocjacje między SKW a prokuraturą, jak złagodzić wymowę wypowiedzi Szeląga". – Taka
sytuacja to ewidentna próba wpływania ze strony podejrzewanego o popełnienie
przestępstwa gen. Noska na prowadzącą postępowanie prokuraturę – mówi „Rz" poseł Tomasz
Kaczmarek.

Młoda Marka Sukcesu

KUPNO, SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI

O czym warto wiedzieć
kupując mieszkanie

Władze PiS wystąpiły też do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego
oraz szefa MON Tomasza Siemoniaka o dymisję gen. Noska.

ALIMENTY

„Sam cień podejrzeń o stosowanie przez podległego Panu szefa SKW metod kontroli
operacyjnej wobec legalnie działającej partii opozycyjnej powinien skutkować odsunięciem
gen. brygady Janusza Noska od wykonywanych obowiązków" – napisał w nim szef Klubu
Parlamentarnego PiS poseł Mariusz Błaszczak. – Nie można tolerować powtórki z lat 90., gdy
służby specjalne dla własnych celów i na użytek władzy gromadziły kwity na opozycję – mówi
„Rz" poseł Adam Hofman, rzecznik PiS.

Czy można żądać
alimentów na dorosłe
dzieci?
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Jak wykupić mieszkanie ze
spółdzielni?

Jednak szef MON Tomasz Siemoniak jeszcze w środę informował, że ewentualne decyzje
personalne podejmie dopiero po postawieniu przez prokuraturę zarzutów jakiemukolwiek
z funkcjonariuszy SKW. Zdaniem specjalistów ds. służb specjalnych premier i szef MON nie
powinni udawać, że nic złego się nie dzieje i podjąć działania.

MOJE PIENIĄDZE

– Odwołanie byłoby przedwczesne, bo szef SKW mógł na przykład stać się ofiarą prowokacji.
Ale powinien niezwłocznie zostać zawieszony w pełnieniu obowiązków – mówi „Rz" prof.
Andrzej Zybertowicz, ekspert ds. służb specjalnych i bezpieczeństwa. – Zawsze bowiem
istnieje ryzyko, że wykorzystując zależność służbową, mógłby w ten sposób wywierać presję
na funkcjonariuszy, których chce przesłuchać prokuratura – dodaje naukowiec.

Stare konta są droższe niż
nowe

Podobnego zdania jest też gen. Roman Polko. Przypomina, że procedurę zawieszenia na czas
prokuratorskiego śledztwa stosuje się np. w przypadku policjantów podejrzewanych
o złamanie prawa. – Zawieszenie gen. Noska byłoby sygnałem dla opinii publicznej, że istnieje
wola rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy – mówi gen. Polko.

Kredyt w euro najtańszy w
historii

NIERUCHOMOŚCI

SPORT

Ale eksperci zwracają też uwagę na inną kwestię. Ich zdaniem działania ABW, a raczej ich
brak na pierwszym etapie sprawy Amber Gold, liczne podejrzenia nieprawidłowości w SKW,
słabe zabezpieczenie wywiadowcze w Afganistanie przy braku szybkiej reakcji ze strony
odpowiedzialnych ministrów i szefa rządu wskazują, że brakuje nad nimi kontroli.
– W 2009r. ówczesny szef MON Bogdan Klich (PO) zadecydował o zakupie tzw.
bezzałogowców, które nie spełniały oczekiwań polskiej armii. I w rozmowie z ministrem
Klichem usłyszałem, że zdecydował się je kupić na podstawie notatki SKW. Nawet jej nie
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weryfikował – mówi w rozmowie z „Rz" gen. Gromosław Czempiński, były szef UOP. –
Od dawna zwracam uwagę, że nie ma właściwej kontroli nad służbami specjalnymi. Potrzebne
byłoby powołanie inspektora ds. służb specjalnych, ale człowieka spoza polityki, który by je
kontrolował i koordynował – mówi gen. Czempiński.
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Janusz Palikot uwielbia błyszczeć. Można powiedzieć, że lans to jego drugie imię.

Potyczki o parytety

S P ON S OR OW A N E

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

W AXA DIRECT za wykupienie polisy OC/AC przez Internet dostaniesz 20% zniżki.
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Co się od 2013 roku zmieni
w przepisach emerytalnych

Polska ma być drugą... Szwajcarią
Więcej demokracji bezpośredniej to recepta na kryzys zaufania publicznego w naszym
kraju – uważają organizacje obywatelskie

Poradnik prawny dla przyszłych
emerytów

Ile kosztuje zegarek prezydenta?
Zegarek prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego jest 130 razy tańszy niż
zegarek prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza - doniosła gazeta internetowa
"Ukrainska Prawda"
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Czyli mamy powrot do czasow WSI. Sluzby manipuluja politykami To zagrozenie, z ktorym sie
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Jestem tego samego zdania o odsunięciu Noska, a jednocześnie myślę ,że trzeba wyjaśnić na
czyje zlecenie, z jakiego powodu on takie działanie podjął i w jakim celu, bo wyjaśnienia ,że
było zagrożenie bezpieczeństwa /dla kogo ?/ ze strony posła Kaczmarka i jego asystenta
nikogo nie przekonuje, a moim zdaniem mieści się w podejmowanym działaniu zwalczania
opozycji wszelkimi środkami.
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