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Prezydent Aleksander Kwaś-
niewski ocenił, że rosyjsko-niemiecki
projekt w sprawie budowy gazociągu pod
dnem Bałtyku jest niedobry ze względów
ekologicznych, ma poważne słabości
ekonomiczne i polityczne. W czwartek

zosta ła podpisana wstępna umowa
między Rosją i Niemcami w sprawie
budowy pod dnem Bałtyku gazociągu.
Będzie on konkurencyjny do tzw. drugiej
nitki rurociągu jamalskiego, przebie-
gającego przez teren Polski.

Jego zdaniem, projekt niesie ze
sobą zagrożenia dla środowiska natu-
ralnego Ba łtyku, bo jest obarczony
ryzykiem awarii. W przekonaniu
prezydenta, projekt ma też wady natury
ekonomicznej, ponieważ można
uzyskiwać dostawy gazu bardziej
efektywnie, nie korzystając z drogi
morskiej.

W jego opinii, decyzje dotyczące
gazociągu podejmowane by ły bez

odpowiednich konsultacji z Polską i
krajami bałtyckimi. Ustalenia te - zdaniem
prezydenta - «mogą nieść podejrzenie, iż
wymiar tego projektu jest przede wszyst-
kim polityczny i ma na celu ominięcie
Polski, a tym samym zmniejszenie roli

Polski i krajów
bałtyckich w
systemie ener-
getycznym Eu-
ropy» - ocenił.
P r e z y d e n t

przywołał sło-
wa niemieckie-
go kanclerza
G e r h a r d a
Schroedera ,
że projekt nie
jest wymierzo-
ny przeciwko
komukolwiek,
natomiast jego
obowiązkiem
podczas prac
nad projektem
by ła ochrona
energetycznych
interesów nie-
m i e c k i c h .
«Uważamy, że
nie jest to ar-
g u me n ta c ja

wystarczająca» - powiedział A. Kwaś-
niewski. Ponieważ podpisano na razie
jedynie umowę wstępną dotyczącą
projektu, jest jeszcze czas na konsultacje
w tej sprawie na forum Unii Europejskiej
- uważa prezydent. Ponadto podkreślił, że
«politycznie nie ma żadnych wątpliwości,
iż Polska potrzebuje dywersyfikacji dos-
taw gazu i ropy”. Dodał, że oczekuje od
Unii poważnego potraktowania projektu
rurociągu Amber przebiegającego drogą
lądową przez Łotwę, Litwę i Polskę do Eu-
ropy Zachodniej. Oprócz projektu Amber
na forum UE dyskutowane jest wiele
innych - m.in. koncepcja dostaw gazu z
Norwegii oraz rurociąg Odessa-Brody -
powiedział prezydent.

Serwis POLSKA-POLACY
                                  na podstawie PAP

KALENDARIUM
WRZEŚNIOWE
Ø 1.09.1939 r. – Agresja Niemiec

na Polskę – wybuch II wojny
światowej

Ø 9.09.1939 r. – początek bitwy
nad Bzurą, trwającej do 18.09
(największa bitwa polskich
formacji regularnych w
ostatniej wojnie)

Ø 17.09.1939 r. – agresja
sowiecka na Polskę. Ostatni
na ziemi polskiej rozkaz
Naczelnego Wodza: „Z
bolszewikami nie walczyć”

Ø 22.09.1939 r. – wspólna
defilada niemiecko-sowiecka
w Brześciu nad Bugiem

Ø 1939 r. – niemiecko-sowiecki
układ o granicach i przyjaźni
(IV rozbiór Polski)

Ø 1942 r. – utworzenie Armii
Polskiej na Wschodzie

Ø 13.09.1944 r. – pierwsze zrzuty
sowieckie dla powstańczej
Warszawy

Ø 1944 r. – zajęcie prawo-
brzeżnej Warszawy przez
oddziały Armii Czerwonej i
Ludowego Wojska Polskiego
(LWP)

Ø Rozpoczęcie forsowania Wisły
przez żołnierzy LWP

Ø 20.09.1944 r. – utworzenie
Warszawskiego Korpusu Armii
Krajowej

Ø 1945 r. – otwarcie cmentarza
polskiego na Monte Cassino

                 Opracował Kl. Ławrynowicz

Prezydent RP o budowie
gazociągu na dnie Bałtyku

Z historii Polski

Aleksander Kwaśniewski - ustępujący prezydent RP.

Parada zwycięskich wojsk niemieckich i
sowieckich w Brześciu Litewskim - 1939 r.

mailto:kaz@lavr.koenig.ru
http://www.glos-znad-pregoly.org

