W każdy piątek
program TV

Poradnik
Odzyskaj
podatek VAT
Budujesz? Robisz
remont mieszkania
lub domu? Możesz
żądać zwrotu części
podatkuStr.44-45

CENA
BEZ PŁYTY
CENA
Z PŁYTĄ

w tym
1,70 zł (7%VAT
)
w tym
4,99 zł (22%VAT
)

Piątek
19.09.2008

Lechprzegrał1:2.Awanswciążmożliwy Str.55

Zamykają oddział
Oddziałowi opieki długoterminowej Szpitala Strusia w Poznaniu grozi
zamknięcie. Centrala NFZ
nie przewidziała w budżecie pieniędzy na takie
usługi medyczne. Str. 4

Sekcja Sikorskiego
Prawdopodobnie jeszcze
w tym miesiącu zostanie
przeprowadzona sekcja
zwłok generała Władysława Sikorskiego. Str. 5
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Pomysł Palikota

Zacięty mecz z Austrią Wiedeń nie zaowocował nawet remisem. Ale jest nadzieja na wejście do fazy grupowej Pucharu UEFA w rewanżu w Poznaniu

W porwanie mogli być
zamieszani policjanci
Krzysztof M. Kaźmierczak

Ustaliliśmy, że mężczyzna wskazany
przez świadków jako morderca wynajęty do zabicia poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary był powiązany
z biznesmenem sponsorującym policję. Ten utrzymywał bliskie kontakty
z ówczesnym komendantem wojewódzkim w Poznaniu, Kazimierzem

K. Związki między światem przestępczym aorganami ścigania mogły wpłynąć na spóźnione podjęcie śledztwa
w sprawie losów redaktora oraz jego
nieudolny przebieg. Zlekceważono
w nim m. in. wątek udziału policjantów
w porwaniu.
Dziennikarz „Gazety Poznańskiej”
zaginął 1 września 1992 roku. Przez
długi czas policja traktowała sprawę
lekceważąco. W jej bagatelizowaniu
uczestniczył sam komendant, który
rozsiewał plotki o rzekomej ucieczce
Ziętary zagranicę. Śledztwo w sprawie
uprowadzenia wszczęto dopiero

po roku, pod presją rodziny zaginionego i mediów. Powierzono je byłemu
oficerowi SB, który ograniczał się jedynie do rutynowych czynności.
Do utworzonej po kilku latach specgrupy, która miała zająć się ustaleniem
losu dziennikarza, nie zaangażowano
policjantów sprawdzonych w tropieniu zabójców. Trafili do niej funkcjonariusze, którzy w większości zajmowali się papierkową pracą przy szukaniu zaginionych. Liderem zespołu
został policjant, którego Centralne
Biuro Śledcze złapało później na przyjmowaniu łapówek za pomoc w ukrę-

Wybitny astronom, prof.
Aleksander Wolszczan był
agentem Służby Bezpieczeństwa. Donosił na kolegów i rodzinę. Str. 7

Niezrzeszeni taksówkarze
chcą wyższych stawek
za przejazdy. Grożą protestami, jeśli władze miasta
nie zgodzą się na ich propozycje. Str. 12

caniu głów śledztwom. Za przekręty finansowe trafili za kraty także komendant K. oraz biznesmen związany
z osobą wskazywaną jako zabójca
Ziętary. W postępowaniu dotyczącym
dziennikarza nie badano nigdy ich powiązań oraz ewentualnego wpływu
na ustalenie losu redaktora. W tym,
zdaniem niektórych policjantów, należy upatrywać porażki śledztwa. Dla
jego dobra nie powinny nim zajmować
się poznańskie organy ścigania.

Drodzy urzędnicy
Urząd Gminy Suchy Las
wydaje tysiące złotych
na drogie szkolenia swoich
pracowników. Ale mógłby
korzystać ze znacznie tańszych ofert. Str. 15

O niejasnych okolicznościach
śledztwa czytaj na str. 4

SkandalistaJanuszPanasewiczzapewnia,
żejużdojrzał.InagrałpłytęMagazynStr.28
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Komisja Janusza Palikota
chce znieść nakaz
odholowywania aut, których właściciele nie wykupili polisy OC. Str. 6
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