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Pogl¹dy przedstawione w tej
rubryce, nie zawsze musz¹ byæ
zgodne ze stanowiskiem redakcji

O broni i socjalistach w ripost ripostach
Droga Dominiko.
Nawet siê cieszê, ¿e podjê³a rêkawicê i wyrazi³a
swe opinie na ³amach Pulsu Kwidzyna. Aby pozostawiæ parzystoæ wypowiedzi na ten, jak¿e wdziêczny temat, pozwolê sobie wnieæ ostatnie uwagi do
stanowiska m³odych socjalistów, w których to imieniu siê wypowiedzia³a.
Zacznijmy po kolei. Skoro nie jestecie wielb³¹dami i skupiasz siê na merytoryce tematu, to zabawy
s³owne i przepychanki wyrazowe nie s¹ w dobrym
tonie, bo rzeczowa polemika to wys³uchanie argumentów innych i przedstawienie kontrargumentów,
których by³o ma³o w twoim artykule, dlaczego - wyjaniam na koniec tego tekstu.
Pan Wojtek chcia³ zapewne obrazowo i prosto przekonaæ Kasiê (zaprosi³ J¹ nawet na strzelnicê), ¿e posiadanie broni w domu niekoniecznie koñczy siê tragedi¹, ale sportowcy i ochrona osobista podlegaj¹
niestety tej samej ustawie, która jest do bani. I nie
dlatego, ¿e trudno jest zdobyæ pozwolenie na broñ,
ale dlatego, ¿e nawet bêd¹c super sportowcem lub
wielokrotnie atakowanym i pobitym (spe³niaj¹c tym
samym wymagania ustawowe) nie gwarantuje to jej
otrzymania, bo zawsze pozostaje UZNANIOWOÆ POLICJI.
W tym miejscu zacytujê fragment artyku³u Pana
Lewandowskiego na ³amach Rzeczpospolitej (mam
na to zgodê):
Tymczasem w Polsce broñ jest ci¹gle atrybutem
w³adzy, co pozosta³o w niezmienionej formie po

czasach PRL. Jako jedyne ju¿ w³adztwo pozostawione policji  która kiedy decydowa³a tak¿e o
tym, kto dostanie paszport  pozwolenia na broñ
s¹ traktowane jako rodzaj nagrody dla wybranych,
których potem mo¿na trzymaæ w szachu grob¹ ich
odebrania. Policja stosuje ca³kowicie uznaniowe
regu³y postêpowania, dowolnie rozpatruj¹c ka¿de
podanie.( ) Czasami nagradzani s¹ obywatele porz¹dni, ale w jaki sposób zas³u¿eni dla lokalnego
komendanta  jak rzemielnik, który dosta³ pozwolenie na pistolet za remont budynku komendy. Istnieje te¿ zorganizowana struktura po prostu handluj¹ca pozwoleniami (ostatnia cena, jak¹ znam, to 12
tysiêcy z³otych, ale mog³o zdro¿eæ). Nie jestem w
stanie uwierzyæ, ¿e odbywa siê to poza wiedz¹
w³adz policyjnych, bo owa struktura ma ogólnopolski zasiêg
To w³anie tak¹ ustawê chcia³bym zmieniæ. I kto
powiedzia³, ¿e nowe kryteria w zaproponowanej nowelizacji ustawy s¹ ³atwiejsze? Wierzysz we wszystko
co mówi¹ media? ODWROTNIE, s¹ trudniejsze, tylko
nic nie bêdzie ju¿ zale¿eæ od humoru komendanta.
Aby siê o tym przekonaæ nale¿a³oby przeczytaæ uwa¿nie obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy, ustawê i projekt
Czumy, czego zapewne nie uczyni³a z braku czasu.
Nie interesuje mnie sk¹d wywodzi siê twoja partia, bo nie to jest istot¹ tematu, lecz jakie reprezentuje stanowisko, a to klasyfikuje j¹ w tym temacie
razem z komunistami, których wdziêcznie wywo³a³a do tablicy. To w³anie komunici zniszczyli w Pol-

SLD ma ju¿ kandydatów na eurodeputowanych

PASTUSIAK OTWIERA LISTÊ
Jak poinformowa³ przewodnicz¹cy Rady Powiatowej SLD w Kwidzynie - Jerzy nieg, Rada Wojewódzka i Rada Krajowa tej partii zatwierdzi³y
listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego
w najbli¿szych wyborach, które maj¹ odbyæ siê
w niedzielê, 7 czerwca.
W naszym okrêgu wyborczym kandydatami lewicy zostali wed³ug kolejnoci umieszczenia na licie:
Longin Pastusiak, Piotr Gontarek, Andrzej Ró¿añski,
Andrzej nieg, Ryszard Zag³oba, Pawe³ Szewczyk, Jerzy Zakrzewski, Zdzis³aw Piskorski, Anna Szyszkowska oraz Tomasz Bojar - Fija³kowski.
Listê otwiera wybitny uczony, politolog i historyk,
specjalista w dziedzinie stosunków miêdzynarodowych, amerykanista, znaj¹cy wiat i jêzyki obce, autor kilkudziesiêciu poczytnych ksi¹¿ek, profesor Longin Pastusiak. By³ on pos³em Ziemi Gdañskiej przez
kilka kadencji, a tak¿e senatorem z Pomorza i marsza³kiem Senatu RP w kadencji 2001 - 2005. Ze wzglêdu na ustalone wczeniej terminy wyk³adów na uczelniach amerykañskich nie kandydowa³ w ostatnich
wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Obecnie
jest wiceprzewodnicz¹cym Rady Krajowej SLD.
Powiat reprezentuje A. nieg
- Jako pose³ i senator wiele zrobi³ dla ca³ego Pomorza, w tym równie¿ dla naszego miasta i powiatu,
w których by³ i jest czêstym gociem. To cz³owiek o
olbrzymiej wiedzy i kontaktach osobistych z politykami wiêkszoci krajów europejskich oraz USA i Kanady, z którego mo¿emy byæ dumni i który w Brukseli i Strasburgu na pewno nie przyniesie nam wstydu,

jak to zdarza³o siê czasem w mijaj¹cej kadencji innym europos³om - podkreli³ Jerzy nieg.
Jednoczenie kandydatem z naszego powiatu jest
Andrzej nieg z Pastwy - znany rolnik, specjalizuj¹cy
siê w hodowli trzody chlewnej, laureat wielu presti¿owych nagród i wyró¿nieñ. Andrzej nieg by³ radnym
wojewódzkim w Elbl¹gu, a nastêpnie przez dwie kadencje radnym Sejmiku Pomorskiego w Gdañsku,
gdzie da³ siê poznaæ jako znawca i ekspert problematyki wiejskiej i rolnej. - Na pewno w Europarlamencie bêdzie jako praktyk mia³ co robiæ podczas omawiania tych zagadnieñ i podejmowania decyzji wp³ywaj¹cych na op³acalnoæ naszego rolnictwa  mówi
Antoni Baranowski, wiceprzewodnicz¹cy kwidzyñskiego SLD.
Has³o: lewica musi zaistnieæ
Dzia³acze i sympatycy lewicy rozpoczêli ju¿ zbieranie podpisów pod listami z wy¿ej wymienionymi kandydatami. Do wyborów zosta³y dwa miesi¹ce. - Konkurencja jest du¿a i jako opozycja musimy zrobiæ wszystko, aby eurowybory - najwa¿niejsza kampania polityczna w 2009 roku, nie by³y tylko pojedynkiem kandydatów centrowo - liberalnej
PO i zaciankowo - konserwatywnego PiS. Lewica
musi zaistnieæ znowu na mapie politycznej naszego kraju i województwa jako alternatywa dla partii prawicowych. Mamy dobrych kandydatów oraz
realny program dzia³ania, z którym chcemy pójæ
do mieszkañców Pomorza i naszego powiatu - doda³ Antoni Barganowski.
Antoni Barganowski

sce obycie z broni¹, wyniki sportowe i tradycje z tym
zwi¹zane. Pytasz, czy Adam Smelczyñski by³ agentem
czy cz³onkiem aparatu? Nie wiem, ale mo¿esz to w
wolnym czasie sprawdziæ w IPN, póki jeszcze istnieje... Dla ciebie pewnie wiêkszym autorytetem jest
Pose³ Dziewulski, nazwany przez internautów £ysym
guru polskiego antyterroryzmu (notabene wspó³twórca obecnego brzmienia ustawy o broni i amunicji), który na antenie TVP w programie Pryzmat nie
doæ, ¿e siê kompletnie skompromitowa³ (piêtnastoosobowe magazynki do pistoletu), to jeszcze z³ama³
prawo w³asnej ustawy! (z³o¿ono doniesienia do prokuratury).
Droga Dominiko.
Aby podj¹æ dyskusjê na tak z³o¿ony temat trzeba
siêgn¹æ g³êboko do róde³. We wspomnianych numerach Strza³u przeczyta³aby opiniê Pos³ów RP, Komendanta G³ównego Policji, prawników itd. Ale ty
wolisz swoj¹ szabelkê i co by by³o gdyby. Skoro zarówno do treci forów internetowych, naszych argumentów i profesjonalnych opracowañ sejmowych
podchodzisz tak sceptycznie jak piszesz, w porównaniu ze statystykami zabójstw, to pozostaje mi zakoñczyæ tê dyskusjê, bo biuletyn partyjny i stanowisko centrali bêdzie zawsze ponad inne, obce argumenty.
Bezpartyjny (na zawsze) Czes³aw Strzela
PS. Jak mawia³ jeden z Papie¿y: Nie masz wiêkszych lepców nad tych, którzy nie chc¹ patrzeæ

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Kwidzynie do
W£ACICIELI I ZARZ¥DCÓW
NIERUCHOMOCI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Kwidzynie przypomina w³acicielom i zarz¹dcom nieruchomoci o wynikaj¹cych z przepisów ustawy Prawo budowlane, obowi¹zkach w zakresie podjêcia
dzia³añ kontrolno-zapobiegawczych dotycz¹cych w³aciwego utrzymania placów zabaw, urz¹dzeñ sportowych oraz innych obiektów ma³ej architektury.
Celem tych dzia³añ jest zapewnienie w³aciwego
stanu technicznego i estetycznego oraz bezpieczeñstwa u¿ytkowania wszystkich obiektów i urz¹dzeñ budowlanych.
W okresie wiosennym konieczne jest sprawdzanie
obiektów ma³ej architektury, ze wzglêdu na nara¿enie na szkodliwe wp³ywy atmosferyczne i niszcz¹ce
dzia³ania czynników wystêpuj¹cych podczas ich u¿ytkowania, np. hutawek i zje¿d¿alni.
Wykonywanie ustawowych obowi¹zków przez w³acicieli i zarz¹dców wi¹¿e siê przede wszystkim z przeprowadzaniem okresowych przegl¹dów, sprawdzenia
stanu technicznego i bezpieczeñstwa u¿ytkowania
obiektów oraz realizacj¹ niezbêdnych robót naprawczych i remontowych.
W celu unikniêcia zagro¿enia bezpieczeñstwa u¿ytkowników placów zabaw, którymi s¹ przede wszystkim ma³e dzieci, zalecam w³acicielom i zarz¹dcom
pilne przeprowadzenie przegl¹dów technicznych tych
obiektów.
arch. Wies³aw Ga³kowski

