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ŚRODOWY PRZEGLĄD PRASY: BRONISŁAW
KOMOROWSKI O UKRAINIE, AFERA KORUPCYJNA
SIĘGA DEKADY WSTECZ, DLACZEGO PREMIER
BRONI GEN. SKRZYPCZAKA?, POLSKA ROZWIJA
NOWOCZESNĄ ZBROJENIÓWKĘ I ENERGETYKĘ
Środowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa.
Gazeta Wyborcza, Mirosław Czech, Jarosław Kurski, Jeszcze Ukraina nie zginęła:
Nie może być zgody zachodniego świata na politykę nacisku i szantażu, którą wobec Ukrainy
zastosował jej wschodni sąsiad. (…) Bronisław Komorowski, prezydent RP: (…) Będziemy pracować
nad mądrą i zdecydowaną reakcją Unii Europejskiej na rosyjskie dictum wobec Ukrainy. Polska
absolutnie nie może zrezygnować z udzielania wsparcia Ukrainie, abdykować z szukania godnego dla
niej miejsca w Europie.(…) Bruksela popełniła błąd w ocenie istoty problemu w relacjach Unia Ukraina. Nie jest nią Tymoszenko. Problemem jest polityka nacisku i szantażu, który wobec Ukrainy
zastosował jej wschodni sąsiad. Na to nie może być zgody zachodniego świata. Nie tak rozstrzyga się
sprawy o randze strategicznej. Wybór Ukrainy między Wschodem a Zachodem powinien być jej
suwerennym wyborem.
Polityka, Grzegorz Rzeczkowski, Afera na lata: Tak dużej sprawy korupcyjnej polska prokuratura
jeszcze nie prowadziła. Efektem dwuletniego śledztwa są zarzuty dla kilkudziesięciu osób, które brały
udział w ustawieniu ponad stu przetargów informatycznych w najważniejszych instytucjach państwa głównie byłym MSWiA (dziś MSW) i w Komendzie Głównej Policji, ale też w MSZ i Głównym Urzędzie
Statystycznym. Wartość tych zamówień(…) to 1,5 mld zł. Wartość tylko tych łapówek, o których
wiedzą śledczy, sięga kilku milionów złotych. (…) Czy wśród kolejnych zatrzymanych znajdą się głośne
nazwiska? (…) Mimo pogłosek, w sprawę nie jest zamieszany ani Grzegorz Schetyna, ani odwołany
niedawno Sławomir Nowak (…) - Opozycja myli się, twierdząc, że sprawa, którą ruszyło CBA, to
problem PO. To tylko część prawdy. Te rzeczy działy się także za poprzednich rządów - mówi jeden ze
śledczych. - Gdyby nie przedawnienie, sięgnęlibyśmy nawet do lat 90.
Gazeta Wyborcza, Wojciech Czuchnowski, Dlaczego premier broni Skrzypczaka?: To nie jest
człowiek, co do którego miałbym jakiekolwiek podejrzenia - powiedział wczoraj Donald Tusk o
wiceministrze obrony narodowej generale Waldemarze Skrzypczaku. - Co do jego pracy i rzetelności,
to nie mam żadnych zastrzeżeń (…) Szef rządu odniósł się (…) do publikacji „Gazety" na temat listu
Skrzypczaka (…) z listu wynikało, że mógł preferować jedną z izraelskich ﬁrm ubiegających się o
miliardowy kontrakt - i to jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na „polskie drony". Na dodatek
wiceminister całkiem niedawno pracował dla spółki, która jest polskim partnerem tej ﬁrmy. (…) We
wrześniu kontrwywiad wojskowy nie przedłużył gen. Skrzypczakowi certyﬁkatu dostępu do informacji

niejawnych. Prokuratura zaś wszczęła (…) śledztwo w sprawie podejrzeń o niedozwolony lobbing w
MON. Postępowanie nie jest zakończone, ale premier już teraz ręczy za wiceministra.(…) Jedno jest
pewne: stając dziś ostentacyjnie za Skrzypczakiem, premier bierze na siebie odpowiedzialność za
wszystko, co generał zrobił i zrobi jeszcze w przyszłości.
Polska, Mateusz Pilarczyk, WZMoty z szansą na kontrakt za 1 mld zl: Wojsko modernizuje 128
czołgów Leopard z wersji 2A4 do 2PL. Poznański zakład złoży ofertę razem z Bumarem-Łabędy. Do 10
grudnia ﬁrmy zbrojeniowe mogą składać oferty na modernizację czołgów Leopard. Zwycięzców
procedury można jednak wskazać już dziś. Jedynym liczącym się graczem jest konsorcjum, w którego
skład wchodzą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu.(…) MON chce, aby umowa na
modernizację została podpisana do końca marca 2014. Wtedy szansę na realizację ma założony
harmonogram - w 2015 roku do wersji 2PL ma być przygotowanych 11 czołgów a od 2016 po 28-30
sztuk, czyli dwie kompanie.(…) - Kontrakt wiąże się nie tylko z modernizacją czołgów, ale objęciem ich
obsługą serwisową w dalszych latach, czyli zabezpieczeniem cyklu życia Leopardów w naszych siłach
zbrojnych - mówi Janusz Potocki, prezes WZMotów. (…) Jakie prace mogą być wykonane w Poznaniu
Leopard 2PL? Ma mieć nowy system sterowania armatą, będzie wyposażony w dodatkowy pancerz,
pulpit sterujący dla dowódcy i nowoczesne systemy obserwacyjne w tym kamery dla kierowcy służące
do cofania.
Gazeta Wyborcza, Rozwijamy nowoczesny przemysł: Innowacyjny karabin szturmowy,
nowoczesne silniki dla wojska, moduły platform wiertniczych i elementy morskich elektrowni
wiatrowych - to tylko niektóre z projektów rozwijanych dzięki zaangażowaniu Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. (…) Jednym z przykładów udanych inwestycji ARP S.A. w nowy przemysł jest budowa
Fabryki Broni "Łucznik" – Radom(…) W kompleksie, powstającym od jesieni 2012 r. na obszarze 3,8
ha, znajdą się hale produkcyjne, laboratoria, budynki administracyjne i strzelnica. (…) Nowa Fabryka
Broni ma wytwarzać m.in. supernowoczesny karabin szturmowy kalibru 5,56 mm, wchodzący w skład
Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) (…) ARP S.A. zaangażowała się również w proces
odbudowy potencjału przemysłu obronnego w sektorze pancernym i motoryzacyjnym. (…) W tym celu
w październiku 2013 r. MON, ARP S.A. oraz Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
podpisały porozumienie inwestycyjne w sprawie utworzenia Centrum Silników Wojskowych. (…) Od
2011 r. ARP S.A. uczestniczy w jednym z najnowocześniej szych przedsięwzięć w zakresie energetyki
wiatrowej w Europie - budowie fabryki fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych Bilﬁnger Crist
Oﬀshore w Szczecinie.
Gazeta Wyborcza, Grzegorz Walczak, Światełko optymizmu w Męsko: Najwyżej 200 osób
może stracić pracę w Zakładach Metalowych „Męsko" w Skarżysku-Kamiennej. To dużo mniej, niż
planowano. Nadzieję daje też wczorajsze spotkanie w resorcie obrony. (…) w rozmowach uczestniczyli
(…) minister Siemoniak, wiceminister gen. Waldemar Skrzypczak, pierwszy zastępca szefa Sztabu
Generalnego gen. Anatol Wojtan, a także prezes skarżyskich zakładów Waldemar Skowron. Kolejne
spotkanie dotyczące Zakładów Metalowych „Męsko" ma się odbyć jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia. (…) na razie nie ma jasnej deklaracji, kiedy może zostać podpisana umowa na produkcję
ponad tysiąca pocisków przeciwpancernych Spike. (…) MON i Sztabie Generalnym trwają
poszukiwania w sprawie zabezpieczenia środków na inne zamówienia.
Polska, Monika Kaczyńska, Służby mundurowe bez kokosów: W ostatnich latach policja, straż
pożarna, miejska i wojsko przeżywaj ą prawdziwe oblężenie. O ile jeszcze kilka lat temu obawiano się,
zwłaszcza w policji, że miejsca odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy pozostaną nieobsadzone,
dziś takich obaw już nie ma. Policja może w kandydatach do służby przebierać. Podobnie straż miejska
i straż pożarna.(…) - Ludzie garną się do policji, bo na rynku brakuje pracy. (…) Jednak same zarobki
nie są zbyt wysokie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że za te pieniądze policjanci mają narażać
swoje życie w obronie obywateli - mówi Andrzej Szary, przewodniczący NSZZ Policjantów w
Wielkopolsce. (…) kursant (w okresie szkolenia) dostaje na rękę średnio ok. 1,6 tys. zł, a początkujący

policjant (po szkoleniu) 2,4 tys. zł.
Nasz Dziennik, Maciej Walaszczyk, Specjalsi wyzwolą Freedonię: Międzynarodowe ćwiczenia
wojsk specjalnych Cobra-13 mają zapewnić Polsce status państwa ramowego w dziedzinie
specoperacji. Za dwa lata podobne manewry przeprowadzą również zreformowane rosyjskie sity
specjalne. Od poniedziałku działania sił specjalnych w ramach ćwiczeń Cobra-13 wejdą w kluczową
fazę. (…) Wielonarodowe Zadaniowe Zespoły Bojowe są utworzone na bazie sil specjalnych Chorwacji,
Czech, Finlandii, Litwy, Norwegii, Polski, Słowacji i Węgier. Komponent morski tworzą operatorzy
jednostek specjalnych z Polski, Norwegii i Finlandii. (…) Scenariusz ćwiczenia jest oparty na zasadach
użycia sil NATO w ramach operacji Sil Odpowiedzi NATO (NRF). Zakłada on, iż w ﬁkcyjnym państwie
Europy Środkowo-Wschodniej o nazwie Freedonia dochodzi do gwałtownego wzrostu napięcia na tle
etnicznym. (…) Na wniosek ONZ NATO decyduje o wysłaniu do Freedonii sił stabilizacyjnych. (…) Na
2015 rok zapowiedziano rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Tarcza 2015, w których główną rolę mają
odegrać właśnie wojska specjalne.
Dziennik Polski, Piotr Subik, Awaria elektrowni jądrowej zagraża Małopolsce! Ale
spokojnie, na szczęście to tylko ćwiczenia…: Najpierw do Polski docieraj ą informacje o
uszkodzeniu reaktora w elektrowni jądrowej „Te-melin" w Czechach. (…) Jakby tego było mało,
pomiędzy Popradem i Starą Lubownią na Słowacji zatruciu środkami chemicznymi(…) ulega 300 osób
(…) w stan gotowości postawione zostają służby kryzysowe w Małopolsce i na Śląsku. A Ministerstwo
Obrony nakazuje poderwać do akcji zgrupowanie operacyjne „Niedzica", które tworzy 300 żołnierzy
(…) Mają oni za zadanie odizolować zagrożony teren od reszty kraju (...)Taki scenariusz ma ćwiczenie
pod kryptonimem „Skawina-13", które rozpoczęło się wczoraj w Krakowie, Nowym Targu oraz na
zaporze wodnej w Niedzicy.

