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INTERPELACJA
W sprawie zmiany komunikacji ze społeczeństwem dot. instalacji tarczy antyrakietowej

Szanowna Pani Premier,
Spory wokół tej instalacji toczą się od wielu lat. Mieszkańcy Słupska oraz regionu
słupskiego od początku protestowali przeciwko instalacjom w obawie o swoje bezpieczeństwo oraz
wpływu promieniowania radaru na ich zdrowie. W 2009 roku z pomysłu – pod naciskiem Rosji –
wycofał się prezydent USA, Barack Obama. W ostatnim czasie jednak do niego powrócono.
Umowa z Rządem Stanów Zjednoczonych przewiduje powstanie w Redzikowie dużego kompleksu
wojskowego z elektrownią, wodociągami oraz magazynami. Będzie w niej stacjonowało do 500
osób, łącznie z żołnierzami i personelem cywilnym. Na terenie bazy przewiduje się instalację
wyrzutni rakietowych oraz systemów radarowych.
Wciąż brak rzetelnej polityki informacyjnej na ten temat, w związku z czym większość
mieszkańców regionów nie posiada pełnych informacji na temat instalacji. W dalszym ciągu nie
podjęto realnych kroków w kierunku przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych, mających
na celu rozwianie wszelkich niejasności. Uważam, że postępowanie Rządu RP musi ulec
natychmiastowej zmianie, dotyczy bowiem wrażliwego problemu, jakim jest poczucie
bezpieczeństwa. Jest ono narażone poprzez brak deklaracji bezpieczeństwa w kontekście użycia
tarczy. Ponadto nie podano do publicznej informacji, jaki dokładnie typ radaru zostanie
zamontowany – czy będzie to AN/SPY 1D czy cechujący się większym promieniowaniem AN/SPY
1D(V). Społeczność regionu słupskiego nie została poinformowana również o łącznej wielkości
promieniowania radarów w Głobinie oraz planowanego w Redzikowie. Obaw i niejasności jest o
wiele więcej. Wszystkie wątpliwości wynikają z braku prowadzenia regularnych konsultacji
społecznych. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, z czym konkretnie wiąże się zlokalizowanie
wspomnianej instalacji wojskowej 4 km od centrum Słupska.
Region słupski miał dodatkowo otrzymać rekompensaty za ograniczenia wynikające z
instalacji systemu przeciwrakietowego w Redzikowie. Do tej pory większość z nich nie została
zrealizowana. Realizacja inwestycji już trwa, natomiast mieszkańcy regionu słupskiego wciąż nie
mają rzetelnych informacji na jej temat.
Ponadto, w wyniku powstania tej instalacji wojskowej region słupski poniesie wymierne

straty. Agencja Rozwoju Pomorza na zlecenie zainteresowanych jednostek samorządowych jest w
trakcie sporządzania raportu o utraconych korzyściach, jakie poniosły w wyniku realizowanej
inwestycji. Straty wynikają z ograniczeń, jakie niesie ze sobą tarcza antyrakietowa. Dotyczą one
m.in. zakazu stawiania jakichkolwiek obiektów wyższych niż 10 metrów w odległości 1,5 km od
bazy, w odległości do 4 km budynki te nie będą mogły być wyższe, niż 50 metrów. Natomiast w
odległości do 35 km od radaru wszystkie obiekty wyższe, niż 50 metrów będą musiały przejść
akceptację służb wojskowych. Tworzy to istotne ograniczenia w rozwoju energetyki wiatrowej.
Tym bardziej niekorzystne dla regionu, który ze względu na dogodne usytuowanie w pasie, w
którym występują najsilniejsze wiatry, jest predestynowany dla tego typu przedsięwzięć.
W związku z powyższym, moje pytanie do Pani Premier jest następujące:
Kiedy Panie Premier zamierza spotkać się z mieszkańcami Słupska lub zorganizować
spotkanie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a mieszkańcami miasta w celu omówienia
tych wszystkich ważkich i trudnych kwestii?
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