
Oświadczenie złożone 
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w dniu 5 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Moje oświadczenie jest konsekwencją niepokojących sygnałów, które docierają do mnie w sprawie budo-

wy elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie w powiecie słupskim. 

Mieszkańcy regionu oraz przedstawiciele władz samorządowych czują się pomijani w procesie negocjacji 
w sprawie budowy tarczy. Jak sami mówią, nie są bezpośrednio informowani o postępach prac, uzgodnie-

niach i zapadających decyzjach. Na problem zwracają uwagę również lokalne media, które istotne informacje 

otrzymują z drugiej ręki. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie 
strategii dialogu z lokalną społecznością oraz polityki informacyjnej ministerstwa prowadzonej w tej sprawie. 

W tym roku starosta słupski dwukrotnie starał się o spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony 

Narodowej oraz nowym ambasadorem USA w Polsce. Jak sam mówi, otrzymał wymijające odpowiedzi 
i ostatecznie do żadnego spotkania nie doszło. Władze Słupska nie uzyskały odpowiedzi w sprawie rekom-

pensaty za utrudnienia związane z planowaną budową bazy i ewentualnego przyznania przez Agencję Mienia 

Wojskowego innych terenów pod miejskie lotnisko. Na brak kontaktu z władzami centralnymi uskarża się 

również wójt gminy Słupsk, który oczekiwał odpowiedzi na pytania, jaka dokładnie będzie lokalizacja bazy 
oraz z jakimi ograniczeniami muszą liczyć się mieszkańcy. Czy w takim razie władze samorządowe są trak-

towane jako równorzędny partner w rozmowach? Czy Pan Minister jest w stanie odpowiedzieć na zgłaszane 

przez samorządowców wątpliwości? 
Mieszkańcy są również zaniepokojeni tym, że nie są podejmowane działania ze strony zarówno amery-

kańskiej, jak i ministerstwa w kwestii zagospodarowania lotniska w Redzikowie. Teren niszczeje i, jak dotąd, 

nie widać żadnych perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy. Czy znane są plany dotyczące tego, w jaki spo-

sób w najbliższym czasie podejmowane będą działania mające na celu zabezpieczenie tego obszaru i ewentu-
alnie przygotowanie go pod przyszłą budowę tarczy antyrakietowej? Czy istnieje możliwość, że lotnisko 

zostanie otwarte także dla celów cywilnych? 

Proszę również o informacje, jakie z polskiego punktu widzenia znaczenie dla budowy tarczy w Redziko-
wie może mieć zawarte w Genewie porozumienie z Iranem. Czy w obliczu oddalenia irańskiego zagrożenia, 

w uznaniu Pana Ministra, USA będą kontynuować program budowy tarczy antyrakietowej w Europie Środ-

kowej? Czy porozumienie w istotny sposób wpłynie na deklarację amerykańskiego sekretarza stanu Johna 
Kerry’ego, który podczas niedawnej wizyty w Polsce deklarował powstanie tarczy do 2018 roku? 

Uprzejmie proszę o rozwianie przedstawionych wątpliwości. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 




