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CB Radio!
czytaj w dodatku
„ WY S O K I E O B R O TY ” s t r. 3
24565199

Polska może
już wydawać
27,8 mld euro
11Komisja Europejska zatwierdziła

Komenda policji przy Wilczej w Warszawie. – To ci z PO – policjant wskazuje grupę młodych ludzi.
Przesłuchania w czterech pokojach, co dzień kilka, kilkanaście osób. Sprawa jest na cito – słyszymy
IWONA SZPALA, BOGDAN WRÓBLEWSKI

JACEK BRZUSZKIEWICZ
11

Pod koniec sierpnia dostaliśmy polecenie z prokuratury okręgowej: wtrybie pilnym przesłuchać, zdaje się, 217
osób. Ludzie z całej Polski, głównie
zWarszawy. Dostaliśmy listę ludzi ipytań. Itermin: do końca września. Więc
pytamy, protokoły odsyłamy prokuraturze – opowiada policjant.
Zapowiedź akcji prokuratury wobec opozycji przyszła 1 września. Min.
Ziobro na konferencji prasowej po
ujawnieniu części dowodów w sprawie Kaczmarka mówił: –Przyjdzie czas
na ujawnienie kolejnych faktów i dowodów mówiących o panu Tusku,
Olejniczaku, Giertychu i Lepperze.
Opozycja odebrała to jednoznacznie –to groźba szukania haków wkampanii wyborczej.
Potem we „Wprost” wypowiedź
„wysokiego urzędnika Ministerstwa

Sprawiedliwości”: – Kierownictwo resortu poleciło zintensyfikować wszystkie śledztwa dotyczące polityków. Zarówno tych z PO, jak i z PiS.
Resort Ziobry nie komentował.
– Mam sygnały z całej Polski – mówi
Mirosław Drzewiecki, skarbnik PO. –Policjanci wmundurach pukają do drzwi
młodych ludzi, którzy byli wolontariuszami w naszych kampaniach wyborczych. Szósta, siódma rano, policjant
wzywa na przesłuchanie. To wygląda
na próbę zastraszania.
Do innych dzwonią. Do Karola (zawodowo retuszuje zdjęcia; z PO nic
go nie łączy) wezwanie na komendę
przy Wilczej przyszło pocztą w końcu
sierpnia. Zadzwonił: –O co chodzi? Odebrał starszy aspirant: – Masz internet?
Zgoogluj sobie „Dojenie Platformy”.
W czerwcu 2006r. „Newsweek” napisał, że najbliżsi współpracownicy liderów PO – Marcin Rosół i Piotr Wawrzynowicz – przez kilka lat wyprowa-

dzali kilkadziesiąt tysięcy złotych zpartyjnej kasy.
Rosół był wtedy asystentem sekretarza generalnego partii Grzegorza Schetyny, pełnomocnikiem finansowym PO
wkampanii 2005r., apo wyborach szefem biura parlamentarnego PO. Wawrzynowicz asystentem Drzewieckiego.
Według „Newsweeka” Rosół i Wawrzynowicz wkampanii do europarlamentu w2004r., wparlamentarnej iprezydenckiej 2005 r. mieli podpisywać
z wolontariuszami lub pracownikami
sztabów wyborczych umowy na usługi. Ale wpisywali zawyżone kwoty, awiększość tych sum „słupy” im zwracały.
„Newsweek” konkretów nie podał.
Pokazał tylko dwa bankowe przelewy
– z komitetu wyborczego dla Iksa (pracownik klubu PO) i od Iksa do Rosoła.
Ale ten drugi przelew dotyczył prywatnej pożyczki.
Dziś na przesłuchaniach młodzi
współpracownicy PO zarzucani są py-

taniami: – Czy jest pan członkiem PO?
Czy brał pan udział wkampaniach partii? Kto pana zwerbował? Czy przyjmował pan korzyści majątkowe?
Rafał Grupiński, poseł PO: –Przesłuchuje się w całej Polsce, łącznie z Kaliszem, gdzie kandyduję. Nawet człowieka,
od którego kupiliśmy zszywki i ołówki
za kilkanaście złotych. Zaangażowali cały aparat, by znaleźć dziurę w całym.
W Lublinie od kilku dni policja prześwietla kampanię 2005 r. biznesmena
Janusza Palikota, dziś numerem 1 na
tamtejszej liście PO. –W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy sygnał onieprawidłowościach – mówi Janusz Wójtowicz,
rzecznik lubelskiej komendy.
–Do mojej firmy przyszło dwóch panów po cywilnemu. Pytali, czy Janusz
nie przekazywał pieniędzy podstawionym ludziom. Błagali, bym im coś na
Palikota powiedział. Kazałem się wynosić – mówi działacz lubelskiej PO. 1 WZ
W Lublinie sprawdzają posła Palikota – s. 5

BARTOSZ BOBKOWSKI

Mistrz sprintu Asafa Powell najszybszy w Warszawie

W SKRÓCIE
TOMASZ LIS NIE JEST JUŻ SZEFEM
„WYDARZEŃ” POLSATU. Czy stał się

ofiarą ataków PiS na właściciela stacji Zygmunta Solorza? W Polsacie huczy od plotek. – Prezes Solorz obawia
się zwycięstwa PiS wwyborach. Chce
wykonać gest uległości wobec Kaczyńskiego – mówi jeden z dziennikarzy. Lis, jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych, w
swej publicystyce jest bardzo krytyczny wobec PiS iJarosława Kaczyńskiego.
Szczegóły – s. 4; Komentarz – s. 2

ABW PRZEOCZYŁA REWOLWER BLIDY. Barbara Blida trzymała w łazien24826008

11GIGANCI LEKKIEJ ATLETYKI W WARSZAWIE. Podczas mityngu Pedro’s Cup na stadionie warszawskiego Orła Jamajczyk Asafa Powell (na zdjęciu wśrodku) wygrał wczoraj bieg na 100 m, ale wtakim zimnie jak wczoraj lepszego wyniku niż
10,12 s uzyskać nie mógł (jego rekord świata sprzed dwóch tygodni to 9,74 s). Rywale byli dużo słabsi.
Relacja – s. 34
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ce naładowany i gotowy do strzału
rewolwer, którego nie znaleźli zatrzymujący ją oficerowie ABW. Badająca okoliczności samobójstwa Blidy
prokuratura w Łodzi opinię biegłych
ma już od dwóch tygodni. Uznała jednak, że nie ujawni jej szczegółów
przed wyborami. Iże nie postawi jeszcze zarzutów funkcjonariuszom
ABW. Chce dodatkowej opinii – s. 7
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wczoraj największy w historii polski
plan wydawania unijnej pomocy –dowiedziała się „Gazeta”.
Komisja zaakceptowała program
„Infrastruktura i Środowisko”, zgadzając się na plan wydania dotacji na
budowę dróg, remonty na kolei, inwestycje w energetykę. Dzięki temu do
2015 r. wydamy aż 27,8 mld euro, czyli
100 mld zł. Takich pieniędzy na inwestycje nie mieliśmy nigdy.
Za euro z Brukseli w ciągu ośmiu
lat ma powstać prawie 2 tys. km autostrad i dróg ekspresowych. Zbudujemy gazoport, rurociągi, oczyszczalnie
ścieków i spalarnie śmieci. W sumie
zrealizujemy ponad 230 inwestycji.
Wiele jest niezbędnych na Euro 2012.
Gdyby negocjacje się przeciągnęły,
inwestycje byłyby spóźnione. Bruksela skrupulatnie sprawdzała nasze plany.
– Rozmowy nie były łatwe, ale droga
do pieniędzy wreszcie stoi otworem
– mówi „Gazecie” Jerzy Kwieciński,
negocjator programów.
Teraz Polska czeka na podpisy unijnych komisarzy pod programem. To
formalność. 1
MACIEJ KUŹMICZ

MILLER Z SAMOOBRONĄ. Leszek Mil-

ler ma wystartować do Sejmu z Łodzi
z pierwszego miejsca na liście Samoobrony. Ma to ogłosić dziś w Łodzi. Gdy
LiD odmówił Millerowi miejsca na swojej liście, były premier zrezygnował
z członkostwa w SLD.
NIE WIERZCIE POLITYKOM, którzy mó-

wią, że gospodarka rośnie dzięki nim
– apelują ekonomiści
– s. 25
STOPY W DÓŁ, GIEŁDY W GÓRĘ. Eu-

foria po wtorkowej decyzji amerykańskiego banku centralnego
– s. 26
WIELKA REFORMA ENERGII W UE?

Komisja Europejska ujawniła pomysł
podzielenia europejskich koncernów
elektrycznych i gazowych, które produkują i dystrybuują energię. – Jeżeli
nie przyjmiemy mojej propozycji, ceny w Unii pójdą w górę – mówi „Gazecie” komisarz UE ds. energii Andris
Piebalgs. Gniewne pomruki Rosji wywołała druga propozycja – by uniemożliwić inwestorom zagranicznym – takim jak Gazprom –kupno europejskich
sieci przesyłowych.
Więcej – s. 27
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