
Firma PSWM Wielkopolska wyda∏a kolorowank´-rymowank´ dla dzieci o przygodach kotka Koldka z ekologià. Gertruda Burgund z kole˝ankà
poczu∏y, ˝e muszà dopowiedzieç, ˝e 

ta przygoda nie ma, niestety, happy endu.
Wspomniany w tekÊcie pan Pieprzyk jest sekretarzem gminy. Pan Pieprzyk twierdzi, ˝e nie przeszkadza mu wiatrak blisko domu JesteÊmy
dumni z postawy naszego sekretarza, jednak martwimy si´ o jego zdrowie. Wyrazem tej troski by∏o zadane firmie PSWM Wielkopolska
pytanie: DDllaacczzeeggoo PPaann mmggrr SSzzuullcczzyykk jjaakkoo ppuunnkktt rreeffeerreennccyyjjnnyy ww oobblliicczzeenniiaacchh aakkuussttyycczznnyycchh pprrzzyyjjàà∏∏ ÊÊwwiinniiaarrnnii´́ ((cchhlleewwnnii´́)),, aa nniiee ddoomm PPaannaa JJaannaa
PPiieepprrzzyykkaa -- sseekkrreettaarrzzaa ggmmiinnyy,, kkttóórryy zznnaajjdduujjee ssii´́ bbllii˝̋eejj ffaarrmmyy wwiiaattrroowweejj?? CCzzyy˝̋bbyy zzddrroowwiiee ttaakk zzaaccnneejj ii sszzaannoowwaanneejj oossoobbyy ww nnaasszzeejj ggmmiinniiee bbyy∏∏oo
ddllaa iinnwweessttoorraa mmnniieejj wwaa˝̋nnee nnii˝̋ cchhóóww ttrrzzooddyy cchhlleewwnneejj?? PPooddoobbnnyycchh ssyyttuuaaccjjii ww aannaalliizziiee aakkuussttyycczznneejj jjeesstt zznnaacczznniiee wwii´́cceejj -- pprroosszz´́ oo
wwyytt∏∏uummaacczzeenniiee tteeggoo ffaakkttuu??

Pan kotek by∏ chory i le˝a∏ w ∏ó˝eczku, 
bo wiatrak od domu za blisko troszeczk´. 
Szum Êmigie∏, niestety, to nie jest muzyka, 
a kotek wra˝liwszy od pana Pieprzyka.

Przeszkadza mu ha∏as, szkodzà infradêwí ki... 
To wiatrak sprowadzi∏ na kotka te m´ki. 
Co kotka zgubi∏o? Lenistwo? Nie, wiara, 
˚e zbawiç Êwiat mo˝e bez kosztów i zaraz!

Sponsora pieniàdze zmydli∏y mu oczy,
bo w obietnicach Êwiat pi´kny, uroczy: 
z dzier˝awy kokosy, z podatku miliony, 
a w ka˝dej wsi nowe drogi i neony!

Wierzy∏ w ka˝de s∏owo, chodzi∏ na zabawy, 
nagrody przyjmowa∏ (to dla dobra sprawy). 
ZaÊ sprawa ta - biznes, nie zaÊ dobroczynnoÊç, 
wi´c kotek zap∏aci∏ za swojà naiwnoÊç.

Margonin - to blisko, wiatraki tam Êwie˝e
I ludzie zdumieni tym, co muszà prze˝yç 
Tragedia na co dzieƒ, bo ha∏as i cienie, 
oraz pasy na Jedynce, Dwójce, TVN-ie.

Przys∏owie to znane: màdry cz∏ek po szkodzie. 
Oby si´ tak nie sta∏o w dusznickim narodzie! 
Sà ju˝ plany i mapy - czytajcie i myÊlcie, 
na Wasze uwagi wójt czeka oczywiÊcie.

Nie ma ognia bez dymu i kotek Wam powie, 
˝e "ekologiczne" si∏ownie wiatrowe 
majà rewers jak wszystko, swoja mroczna stron .́ 
Protestów nie s∏ucha∏, a teraz skoƒczone...

Nasz kotek nie wierzy∏, ˝a∏uje niebo˝´. 
Choç chcia∏by, to domu ju  ̋sprzedaç nie mo˝e, 
bo nikt inny po prostu nie jest taki g∏upi 
i kota w worku zwyczajnie nie kupi.

Przygoda kotka z ekologià

Czytajcie, ludziska, raport Pierpont Niny, abyÊcie nie mieli wkrótce g∏upiej miny!

Czy porzuci∏byÊ swój dom na z∏oÊç firmie PSWM
i prezesowi Wardachowi?

Wí êniowie turbin
Co takiego jest w ksià c̋e dr Niny Pierpony, ̋ e bojà sí  jej jak
ognia inwestorzy wiatrowi? Relacje osób, które musia∏y
porzuciç swoje domy, bo nie mog∏y zmieÊç sàsiedztwa turbin
wiatrowych. Pracownicy PSWM t∏umaczà nam, ˝e przyczyna
by∏a inna - ci ludzie nie akceptowali turbin, wí c przypisywali
im wszystkie dolegliwoÊci. Czy porzuci∏byÊ swój dom na z∏oÊç
firmie PSWM i  prezesowi Wardachowi? Wàtpí .

Badania prowadzono  na grupie 10  rodzin nieszkajàcych w
pobli̋ u przemys∏owych farm wiatrowych. 8 z nich
wyprowadzi∏o sí , cz Ếç wŕ cz uciek∏a z domów, których nie
uda∏o sí  sprzedaç.  Okaza∏o sí , ˝e  cierpieli na bezsennoÊç,
odczuwali pulsowania i wibracje,  zaburzenia równowagi,
md∏oÊci, ataki paniki. Wstawali w nocy przera˝eni,

wydawa∏o im sí , ˝e ktoÊ wtargnà∏ do ich domu. Nie mogli
te  ̋ d∏u˝ej przebywaç poza domem, bo czuli sí  wtedy
jeszcze gorzej. Dzieci  uczy∏y sí  gorzej, pojawi∏y sí  problemy
z koncentracjà i pamí cià.   Problemem sta∏o sí  czytanie,
liczenie, nawet literowanie wyrazów, nawet gotowanie i
zakupy. Kilka  tygodni po wyprowadzce jestem w stanie
kupiç w sklepie 3 rzeczy bez zapisywania na kartce - cieszy sí
jedna z kobiet. Powoli odzyskuje te  ̋ wspomnienia. 
Jest tylko jedno lekarstwo na syndrom turbin wiatrowych
- oddalenie od wiatraka. Wyprowadzka ludzi albo
rozbiórka farmy.
JeÊli powiedzà Wam, ̋ e badania dr Pierpont sà nienaukowe
i w ogóle nie takie (choç  identycznych objawów
doÊwiadczajà ludzie na ca∏ym Êwiecie), przypomnijcie sobie
sytuacj́  koncernów tytoniowych, które jeszcze niedawno
twierdzi∏y, ˝e nie ma zwiàzku mí dzy paleniem a rakiem
p∏uc. Wystarczy spojrzeç na opakowania, by przekonaç sí ,
˝e  lista chorób jest znacznie d∏u s̋za...

Raport Niny Pierpont dost́ pny na www.stopwiatrakom.eu

za www.stopwiatrakom.eu

Oni nie chcieli negocjacji - my nie chcemy wiatraków!

TToo ssii´́ mmuussiiaa∏∏oo ttaakk  sskkooƒƒcczzyyçç.. CCiieerrpplliiwwooÊÊçç mmaa sswwoojjee ggrraanniiccee,,
ddoobbrraa wwoollaa ttee˝̋.. JJee˝̋eellii iinnwweessttoorr lleekkcceewwaa˝̋yy nnaass,, nnaasszzee oobbaawwyy ii
nnaasszzàà pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç,, mmóówwiimmyy mmuu kkrróóttkkoo:: ssttaawwiiaajj sswwoojjee wwiiaattrraakkii
ggddzziiee iinnddzziieejj!!

Wydawa∏o si´, ˝e jest szansa na porozumienie i punkt wyjÊcia do
rozmów. Stowarzyszenie Rozwój-Przysz∏oÊç opracowa∏o opcj´ 2 km
plus (wiatraki co najmniej 2 km od zabudowaƒ). Ludzie Wardacha za
namowà wójta Woropaja podj´li rozmowy. I co? I nic!

Szybko okaza∏o si´, ˝e rozmowy to zwyk∏y pic, podobnie zresztà jak
prezentacja planu zagospodarowania. Biuro pani IIwwoonnyy MMoonnkkiieewwiicczz
przygotowa∏o prezentacj´ z b∏´dami (przecie˝ to projekt, a nie
prezentacja jest przedmiotem oceny wyjaÊni∏a ze swadà pani Iwonka).
Jako ekspert od  syndromu turbin wiatrowych wystàpi∏a BBaarrbbaarraa
JJeerrsscchhiinnaa - specjalistka od medycyny estetycznej, antystarzeniowej i
odchudzania (przeczytajcie, co ta kobieta wypisuje na swojej stronie
wwwwww..jjeerrsscchhiinnaa..ccoomm..ppll). „Eksperci“ tradycyjnie ju˝ nie umieli
odpowiedzieç na nasze pytania.  - Nie by∏o pytaƒ bez odpowiedzi?  Koƒ
by si´ uÊmia∏ - komentuje jeden z radnych.

Nie zawiód∏ jedynie prezes Wardach. Choç tym razem zasiad∏ nie za
sto∏em prezydialnym, a wÊród publicznoÊci, to i tak da∏
czadu,wrzeszczàc na planistk´ w kuluarach i zakazujàc jej udzielania
informacji na temat planu (nawiasem mówiàc te w∏aÊnie odpowiedzi
by∏y celem spotkania). S∏owem totalna ˝enada, wstyd i zak∏opotanie.

Ostatnià szansà na wyjaÊnienie sobie kilku spraw by∏a korespondencja
mejlowa. Inwestor zapewni∏, ˝e odpowie na
ppyyttaanniiaa@@ppsswwmm..ppll
Jak to wyglàda? Przeczytajcie sami w zak∏adce Duszniki  na  stronie
wwwwww..ssttooppwwiiaattrraakkoomm..eeuu

Nie znajdziecie rzeczowej odpowiedzi. Jest tylko bla, bla, bla...
Skoro nie ma  negocjacji, dyskusja jest na niby, a odpowiedzi sà dla
idiotów, powiedzieliÊmy: koniec.

ZZeebbrraanniiee ssoo∏∏eecckkiiee wwssii BBrrzzoozzaa ii GGrrooddzziisszzcczzkkoo uucchhwwaallii∏∏oo mmiiaa˝̋dd˝̋ààccàà
pprrzzeewwaaggàà gg∏∏oossóóww,, ˝̋ee ˝̋aaddnnyycchh wwiiaattrraakkóóww nnaa tteerreenniiee ssoo∏∏eeccttwwaa nniiee
cchhccee..  

To jest nasza gmina i nasze ˝ycie. To my decydujemy o przysz∏oÊci i
˝àdamy, aby inwestor, wójt i radni to uszanowali. Nie chcemy lasu
wiatraków,  nie chcemy szu, szu, szu, Êwistów, huku, ha∏asu.   
Nie chcemy ˝yç w fabryce pràdu! 

Czy w Dusznikach b´dà wiatraki?

Daleka droga
do farmy Duszniki

O to pytacie najcz´Êciej: czy w Dusznikach b´dà wiatraki, a

jeÊli tak, to kiedy? To wyglàda tak: inwestor ma w r´ku

pozwolenia na budow´ na 34 si∏ownie wiatrowe i

pozytywnà opiní  RDOÂ dotyczàcà ca∏oÊci inwestycji.

Decyzje, na podstawie których wydano pozwolenia na

budow  ́zosta∏y zaskar˝one i post´powanie o uznanie ich

za niewa˝ne zosta∏y wszcz´te. 

Aby wybudowaç wszystkie wiatraki, jakie zaplanowa∏

Wardach, konieczne jest uchwalenie miejscowego planu

zagospodarowania przez Rad  ́Gminy. Tu  procedura jest

w toku i nie wiadomo, kiedy sí  zakoƒczy. Chyba, ˝e wójt

znów wyda warunki zabudowy. Czy odwa˝y sí  na tak

desperacki krok? 

PPrroossiilliiÊÊmmyy wwóójjttaa,, bbyy pprrzzeedd wwyyddaanniieemm ddeeccyyzzjjii

ÊÊrrooddoowwiisskkoowweejj ddllaa ccaa∏∏eejj iinnwweessttyyccjjii ppoocczzeekkaa∏∏ nnaa wwyynniikkii

mmoonniittoorriinngguu hhaa∏∏aassuu nnaa ffaarrmmiiee wwiiaattrroowweejj ww MMaarrggoonniinniiee

((pprrzzyy jjeejj ppoossaaddoowwiieenniiuu pprraaccoowwaa∏∏yy  ttee ssaammee oossoobbyy,, ccoo ww

DDuusszznniikkaacchh,, ww ttyymm eekkssppeerrccii,, aa nnoorrmmyy mmooggàà bbyyçç

pprrzzeekkrroocczzoonnee)).. Nie odpowiedzia∏. Czy zaczeka?  Uwa˝amy,

˝e powinien.

Brzoza i Grodziszczko
mówià inwestorowi ˝egnaj

Jest pi´knie i niech tak zostanie
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Mieszkaƒcy:
- pogorszenie jakoÊci ˝ycia, Syndrom Turbin Wiatrowych i mo˝liwoÊç innych, negatywnych 

oddzia∏ywaƒ, konflikty spo∏eczne i sàsiedzkie
- wynikajàce z planu ograniczenie rozwoju wsi Grzebienisko, Duszniki, Wierzeja, Brzoza,

S´dziny, Sarbia, Grodziszczko, Zalesie i S´dzinko
- 3-krotny wzrost ceny pràdu
- utrata dochodów ze sprzeda˝y dzia∏ek budowlanych
- zeszpecony krajoraz

- jajka niespodzianki, cukierki i kolorowanki dla dzieci
- pieniàdze dla niektórych organizacji i mieszkaƒców (wsparcie „sponsorskie“), np. „gruba 

koperta“ dla Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich w Wiezei
- tablice multimedialne dla szkó∏
- festyny, zabawy i inne imprezy
- obietnica inwestycji z pieni´dzy z podatku (o ile nie b´dzie zwolnieƒ lub dochód b´dzie wy˝szy 
ni˝ ew. odszkodowania)

Gmina:
- odszkodowania w zwiàzku ze spadkiem wartoÊci nieruchomoÊci dla mieszkaƒców
- ryzyko odszkodowaƒ dla inwestora w razie:

a) uznania za niewa˝ne decyzji wójta o warunkach zabudowy dla etapów I-IV farmy 
wiatrowej oraz decyzji Êrodowiskowych dla etapów I-Va  (sprawa w toku)

b) nie podj´cia przez Rad´ Gminy decyzji o zwolnieniu inwestycji z podatku od nieruchomoÊci
na 5 lat

- zahamowanie budownictwa mieszkaniowego na obszarze obj´tym planem
- spadek atrakcyjnoÊci dla obecnych i przysz∏ych mieszkaƒców
- spadek wysokoÊci podatku od osób fizycznych 

- pieniàdze z podatku od nieruchomoÊci (o ile nie b´dzie zwolnieƒ lub dochód  b´dzie wy˝szy 
ni˝ ew. odszkodowania)

Czy to si´ rzeczywiÊcie op∏aca? Komu?

Dlaczego wiatraki majà byç 
lepsze od mieszkaƒców? 

Wydzier˝awiajàcy:
- ryzyko utraty nieruchomoÊci w zwiàzku z mo˝liwoÊcià ustanowienia hipoteki
- mo˝liwoÊç zasiedzenia cz´Êci wy∏àczonej pod wiatrak dzia∏ki
- roszczenia odszkodowawcze z tytu∏u ucià˝liwego sàsiedztwa i powództwa cywilne

- jednorazowe lub cykliczne wp∏aty z tytu∏u dzier˝awy 

minusy

plusy

plusy

minusy

DDllaa mmiieesszzkkaaƒƒccóóww ttrrzzeebbaa bbuuddoowwaaçç ddrrooggii,, sszzkkoo∏∏yy,, wwyyddaawwaaçç
ppiieenniiààddzzee nnaa iinnffrraassttrruukkttuurr´́ ii ooddÊÊnniiee˝̋aanniiee.. DDllaatteeggoo ggmmiinnaa wwoollii
wwií́ cc ooggrraanniicczzyyçç bbuuddoowwnniiccttwwoo mmiieesszzkkaanniioowwee ii zzaammiiaasstt
ddoommóóww wwookkóó∏∏ DDuusszznniikk,, WWiieerrzzeeii,, GGrrzzeebbiieenniisskkaa cczzyy SS´́ddzziinn
ppoossttaawwiiçç wwiiaattrraakkii.. PPyyttaammyy:: cczzyy ttoo ppllaann zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa
cczzyy wwyylluuddnniieenniiaa ggmmiinnyy?? 

Nie tak dawno Fakty Szamotulskie publikowa∏y map´
gminy, na której nasze wioski otoczone by∏y pierÊcieniami
wiatraków. PytaliÊmy wtedy, jak wsie majà sí  rozwijaç?!

Obszar ograniczonej zabudowy - wtedy promieƒ 500 m od
wiatraka - nie jest ju  ̋aktualny. Z obecnego projektu planu
wynika ccaa∏∏kkoowwiittyy zzaakkaazz zzaabbuuddoowwyy nnaa tteerreenniiee oobbjj́́ ttyymm
ppllaanneemm oozznnaacczzoonnyymm jjaakkoo RR ((rroollnnyy)).. Teren zabudowy
siedliskowej (zwanej zagrodowà) oznaczony jest RM i tam,
jeÊli dom sí  rozpadnie, w granicach jego fundamentów
mo˝na wybudowaç nowy. 

Na prezentacji projektu miejscowego planu
zagospodarowania pad∏y znamienne s∏owa o tym,̋ e gmina
bardziej potrzebuje wiatraków  ni˝ mieszkaƒców. Za
wiatrakami przemawiajà pakiet klimatyczny,
mi´dzynarodowe zobowiàzania, unijne dyrektywy,
zapotrzebowanie na pràd i obiecane gminie i jej mieszkaƒcom
korzyÊci. Po naszej stronie - sà tylko koszty, brak racjonalnoÊci
i koniecznoÊç ograniczeƒ.

I na nic argumenty, ˝e Polska swoje zobowiàzania ju˝
wype∏ni∏a, ˝e z tym klimatem to chyba jest inaczej...
Niewa˝ne, ˝e sàsiednie gminy (np. Buk) stawiajà na szans ,́
jakà dla urbanizacji gminy daje dobra komunikacja z
Poznaniem. ˚e wí cej rolników zarobi∏oby na sprzeda˝y
dzia∏ek ni̋  na wydzier̋ awieniu gruntów. 

PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy SSkkóórrnniicckkii,, zzaappyyttaannyy pprrzzeezz mmiieesszzkkaannkk´́
GGrrooddzziisszzcczzkkaa,, ggddzziiee bb´́ddzziiee mmoogg∏∏aa wwyybbuuddoowwaaçç ddoomm,, wwsskkaazzaa∏∏
nnaa...... PPooddrrzzeewwiiee!!

ZaufaliÊmy radnym i wójtowi, g∏osujàc na nich w wyborach.
To, co sí  dzieje wokó∏ inwestycji wiatrowej bardzo nas
niepokoi. Przypominamy wí c, ˝e o tym, co dobre dla gminy
decydujà mieszkaƒcy, z których zdaniem samorzàd musi sí
liczyç. RRaaddnnii DDzziiaammsskkii,, KKaa∏∏eekk ii KKrraawwcczzyykk..ooddmmóówwiillii ssppoottkkaanniiaa
zz  mmiieesszzkkaaƒƒccaammii,, cchhoocciiaa˝̋ ttoo iicchh oobboowwiiààzzeekk wwyynniikkaajjààccyy zz
uussttaawwyy ooppee∏∏nniieenniiuu mmaannddaattuu .. RRaaddnnyy DDzziiaammsskkii nnaawweett cchhwwaallii∏∏
ssií́  ttyymm ww ggaazzeecciiee.. SSkkaannddaall!! CCzzyy oonnii nniiee mmaajjàà wwssttyydduu??

DDllaacczzeeggoo wwóójjtt nniiee wwyyrraazzii∏∏ zzggooddyy,, bbyy zz pprroojjeekktteemm ppllaannuu wwyyjjÊÊçç
bbllii˝̋eejj lluuddzzii?? WWyy∏∏oo˝̋yyçç jjee ww ÊÊwwiieettlliiccaacchh wwiieejjsskkiicchh,, ttaakk
zzww∏∏aasszzcczzaa,, ggddzziiee mmaajjàà ssttaannààçç wwiiaattrraakkii.. Stowarzyszenie
Pasikonik zg∏osi∏o takà inicjatyw  ́i chcia∏o jà koordynowaç.

Chcemy, by radni zaj́ li stanowisko na temat projektu planu 
i farmy wiatrowej. Najwí ksza inwestycja w gminie nie mo e̋
byç tabu.
RRaaddnnii mmooggàà ookkrreeÊÊlliiçç::
11.. mmaakkssyymmaallnnàà wwyyssookkooÊÊçç sskkrraajjnneeggoo ppuunnkkttuu ∏∏ooppaattyy ÊÊmmiigg∏∏aa 

ww ppoozzyyccjjii ppiioonnoowweejj nnaadd ppoozziioomm tteerreennuu,,
22.. mmiinniimmaallnnàà ooddlleegg∏∏ooÊÊçç oodd ddoommóóww mmiieesszzkkaallnnyycchh,,
33.. mmiinniimmaallnnàà ooddlleegg∏∏ooÊÊçç oodd llaassóóww,, ddrróógg,, rreezzeerrwwaattóóww pprrzzyyrrooddyy,, 

jjeezziioorr rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh,,
44.. kkoolloorr kkoonnssttrruukkccjjii wwiiee̋̋ yy ii ttuurrbbiinnyy,,
55.. ssppoossóóbb zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa wwóódd ddeesszzcczzoowwyycchh wwookkóó∏∏ wwiiee̋̋  

ii zz ppllaaccóóww mmaanneewwrroowwyycchh,,
66.. wwyykkoonnaanniiee ssttaa∏∏eeggoo oozznnaakkoowwaanniiaa pprrzzeesszzkkooddoowweeggoo,,
77.. ssppoossoobbyy ii ttrraassyy pprrzzeessyy∏∏aanniiaa eenneerrggiiii..
Rada te̋  mo e̋ podjàc decyzj́  o rezygnacji z rozmieszczenia
si∏owni . 

JesteÊcie szcz´sciarzami,
bo mo˝ecie zobaczyç,
gdzie dok∏adnie stoi ka˝dy
wiatrak
- planistka Iwona Monkiewicz
na prezentacji planu.
K∏amstwo! Plan zak∏ada
mo l̋iwoÊç przesuní cia
wiatraka w granicach dzia∏ki,
wí c mo˝e stanàç  w dowolnym
miejscu.

Prezydent te˝ zginà∏ w
katastrofie
- tak wójt gminy Duszniki
skwitowa∏ uwag  ́o zbyt bliskiej
odleg∏oÊci wiatraka od domu
pana Pszczo∏y w kontekÊcie
awarii wiatraka w Margoninie

Jak pisk stada szczurów
pod pod∏ogà,
jak startujàcy samolot -
tak o ha∏asie mówili w
reporta˝u Polsatu mieszkaƒcy
gminy Margonin.

Gdybym wiedzia∏
wczeÊniej, ˝e to tak
b´dzie, zrezygnowa∏byn z
tej inwestycji 
- prezes Wardach o Farmie
Wiatrowej Duszniki.

Odmówi∏a obj́ cia nas
bezp∏atnym leczeniem,
choç zapewnia∏a, 
˝e si∏ownie wiatrowe nie
powodujà zachorowaƒ
- dr Barbara Jerschina na
prezentacji planu zagospodarowania.
Czego sí  ba∏a?

Prokuratura wszcz´∏a
post´powanie  w
sprawie dzia∏ania na
szkod´ gminy Duszniki
w okresie od 10.2006 poprzez
przekroczenie uprawnieƒ
poprzez osoby reprezentujàce
gmin  ́w toku uchwalania
planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
przeznaczonych pod
elektrownie wiatrowe 
(art. 231 KK)

STOP WIATRAKOM
W DUSZNIKACH
www.fwd.rox.pl

www.stopwiatrakom.eu

Czy to jest
korupcja?
Rozdawanie pieni´dzy, drogich prezentów czy skromnych
upominków przez firm´ na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci
traktowane jest jako sponsoring w sytuacji, gdy firma
zakoƒczy∏a ju˝ procedur´ planistycznà i konsultacje spo∏eczne,
zwiàzane z jej obecnoÊcià w danym miejscu. Je˝eli podobne
zachowania majà miejsce w trakcie post´powania
administracyjnego lub uchwa∏odawczego, pojawia si´
zasadnicza wàtpliwoÊç, czy nie mamy do czynienia z korupcjà.

Stowarzyszenie Rozwój-Przysz∏oÊç zwróci∏o uwag´ na
zawieranie umów cywilnoprawnych przez   PSWM
Wielkopolska z so∏tysami, radnymi i cz∏onkami ich rodzin. SR-P
wspólnie ze Stowarzyszeniem Pasikonik skierowa∏y do w∏adz
protest w sprawie akcji prowadzonej w szko∏ach i
przedszkolach. 

- Moralnej oceny dzia∏aƒ inwestora mo˝e dokonaç ka˝dy z nas.
Od strony prawnej powinna przyjrzeç si´ temu prokuratura -
powiedzia∏a jedna z osób zasiadajàcych w Sejmie, podzielajàc
nasze oburzenie.

Zostawcie nasze dzieci w spokoju. Festyny to nie konsultacje.
Chcemy byç rzetelnie informowani, a nie czuç si´
przekupywani.

Jajko niespodzianka - oto, z czym kojarzy si´ dzieciom farma wiatrowa. Nagrodzona
praca konkursowa
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