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ZA PREZYDENTEM RP ANDRZEJEM DUDĄ STOJĄ WOJSKOWE SŁUŻBY INFORMACYJNE.
SZOKUJĄCE DONIESIENIA
"Gazeta Polska Codziennie" informuje, że doradcami Andrzeja Dudy są ludzie
z przeszłością w WSI. Antoni Macierewicz przygotował rekordową liczbę
nominacji generalskich. Decyzją prezydenta przyznanie nominacji zostało
wstrzymane. &bdquo;Według nieoficjalnych informacji za odmową nominacji stoją Paweł
Soloch i jego doradcy z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, za niektórymi
z nich ciągnie się przeszłość w Wojskowych Służbach Informacyjnych&rdquo; - alarmuje Dorota Kania w
&bdquo;GPC&rdquo;. Autorka artykułu dodaje, że na decyzji prezydenta o zablokowaniu nominacji
generalskich najbardziej skorzysta Rosja. &bdquo;Choć to inni suflowali takie rozwiązanie, to cała
odpowiedzialność spada na prezydenta i to Andrzej Duda zapisze się w pamięci jako prezydent, który
zablokował tak bardzo potrzebne
nominacje, zwłaszcza teraz, gdy Rosja pokazuje swoją siłę&rdquo; - czytamy. &bdquo;Prezydent także
pokazał, że jest bardzo podatny na nietrafne i fatalne sugestie otoczenia&rdquo; -podsumowuje Dorota
Kania. Prezydent zadał cios Macierewiczowi. Prezydent swoją decyzją przypomniał o trwającym od wielu
miesięcy konflikcie na linii MON - Kancelaria Prezydenta. Generałowie nominowani są przez prezydenta
RP na wniosek
szefa MON. Antoni Macierewicz wysłał do Andrzeja Dudy listę osób, które jego zdaniem zasłużyły na
awans. Prezydent podjął decyzję, że 15 sierpnia br. nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji
generalskich oraz admiralskich w Siłach Zbrojnych RP. &bdquo;W ocenie Prezydenta, trwające prace i
brak uzgodnień dotyczących
nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej
oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów
generalskich&rdquo; - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W komunikacie zaznaczono, że
prezydent &bdquo;oczekuje, że w ramach współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Ministerstwem
Obrony Narodowej rozwiązania dotyczące systemu kierowania i dowodzenia zostaną
wypracowane w najbliższym czasie, co pozwoli na podjęcie stosownych decyzji kadrowych&rdquo;.
ZIMNA WOJNA SZEFA MON Z PREZYDENTEM
Antoni Macierewicz od wielu miesięcy ignoruje prezydenta. Z listu wysłanego 16 marca wynika, że szef
MON nie odpowiedział na szereg pism wysłanych przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Prezydent Andrzej Duda zwraca się do Antoniego Macierewicza o odpowiedź na wysyłane wcześniej pisma
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pozostające bez odpowiedzi.
&bdquo;Szanowny Panie Ministrze! W załączeniu przedstawiam wykaz pism skierowanych przez szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego do Ministra Obrony Narodowej w okresie od grudnia 2015 r. do
października 2016 r., które do chwili obecnej pozostały
bez odpowiedzi. Niektóre z nich mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa
państwa&rdquo; - brzmi pismo upublicznione w Internecie. &bdquo;W związku z powyższym oczekuję od
Pana Ministra zajęcia pilnego stanowiska w przedmiotowych sprawach oraz przesłanie odpowiedzi na mój
adres&rdquo; - tymi słowami kończy się list.
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