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Nasz kontyngent w Bośni

MON oszczędza
Ę ząd da 26 rnln zł zrezerwy budżr-
I I towej na finansowanie polskiego ba-
talionu w Bośni. Większość kosztów
pokryje MoN. Przed wysłaniem żoł-
nierzy rząd deklarował' że poĘje wy-
datki na ten cel do 35 mln zł; na przy-
gotowanie wydano z rezerwy 4 mln.
Wczoraj Komitet Spraw Obronnych za-
decydował o zwiększeniu budżetu
MoN o 26 mln. Razemrządda 30 mln
zł ftoszty operacji przekoczą66 mln).

Wzrost kosztów ufrzymania 700 żoł-
nierzy w Bośni wynikam.in. zkoniecz-
ności fortyfikowania posterunków
i zgrupowan kompanii zgodnie ze stan-
dardami NATO. MoN więc już teraz
musi oszczędzać: z programu ,'Partner-
stwa dlapokoju" przeznaczono na kon-
tyngent 20 mln (est to misja w ramach
PdP), do rezerwy zwolniono wcześniej
5 tys. żohrierzy iztezygnowano zprze-
szkolenia 500 rezerwistów' 10 mln zł
pójdzie z funduszu płac. Pw

Piotr Najsztub kontra ,,Nie"
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Final kontrowetsyjnej promo

SięgnęIi po l

Beata Gubiec miała tyll<o dwie
zalcrętki od butelek z ćoca-colą.
J edną p rrywiozła z p odró b,
druga czelwła na v,ry rzucenie
w jej warszawskim mieszluniu.
Razem złożyły się w hasło
warte I50 tys. zł.
Tyle wynosiła j edna z dwóch
główny c h wy granych w konlcur sie
,,Sięgnij po złoto"

Ę afał Czerwiński rafił jedyną,,zło-
ll Ę'' butelkę coli, która oznaczala
wygraną bez dalszych poszukiwań.
wysĘpił w reklamowym spocie: lek-
ko fałsĄąc zaśpiewał ,fawsze coca-
-cola".

Pozostali musieli popracowac. - Bo-
ż:e, wypiłem morze coli, nimtrafiłem-
opowiadał jeden ze zwycięzcÓw kon-
kursu zaproszonych wczoraj przez Co-

du śledczego UoP Wiktorem Fonfaą
i werbowanie przez Najsztuba
wspołpracorvnikÓw dla UoP.

- Spisałem tylko reĘe świadka ktG
ry sam sę do mnie zgłosił -trłierdził Ba-
ranski. Podnzymał to, co napisał, ale
przyznał, że informacji o samym Naj-
sztubie uzyskanych od byĘo' negatyw-
nie zweryfikowanego esbeka' później
pra.cownika poznanskiej agencji ochro-
ny' niepotwierdziłu źadnego innegoźrG
dła. Jedynie część artykufu dotyczącą

'Jnechanianów 
i qposobow współp'racy

tajnych służb'' weryfikował u b. komen-
danta poznanskiej policji Kazimiena K.
- policjanta oskarzonego w wyniku re-
portażu Najsztuba 

'Xorupcja 
w policji

poznańskiej''. Ę! odrocrył rczprawę. D

PoĘdzenia bez potwie'dzenia
! osądzenie mnie o współpracę
l z UoP jest zmyślone _ zeznawał
wczoraj Piotr Najsztub w pierwszym
dniu procesu, który wytoczył redakcji
,).lie" i jej dziennikarzowiMarkowi Ba-
rańskiemu.
ByĘ dziennikatz .GazeĘ" dowodził

prued warszawskim sądem, ze posądze-
nią rarcone na niego w lutowym nu-
merze Ęgodnika Jerzego Uńaną unud-
niają mu wykonywanie zawodu dzien-
nikarza. - Powodują ze ńektórzy moi
rozmówcy nie chcą ze mną mówić
szczerze - mówił Najsztub.
W tekście ,,Bezpieka u Michnika''

Marek Baranski' powołując Ę na ano-
nimowego rozmÓwcę, sugerował zaży-
łe stosunki Najszfuba zb. szefem zatzą-
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Czy WP nie lubi producentów zewnętrznych

Pokaż kasę,
producencie
Telew izj a publiczna zmienia zas ady w Sp ółpracy
zproducentami załnętrznymi: chce mieć wglqdw ich
w Sry Stkie dokumenty finansowe. P roducenci upatruj ą
w tym monopolistycznych praktyk W P
I awód,producent telewizyjny'' po-
! jawił się w Polsce parę lat temu. Ale
od dwóch lat, gdy Radiokomitet stał się
telewizją publiczną producentów ptzy_
bywa lawinowo' Za preznsa Wiesława
Walendziaka przez Woronicza przewi
nęło się kilkaset finn producenckich'

Dziś programy <lla TVP robi ponad 200
producentów zewnętznych. Produkują
wszystko pńcz informacji: dokument,
publicystykę' rozrywkę' film, serial, te-
at telewizji i programy dla dzieci. TVP
jest w zasadzie ich jedynym partnerem.
Polsat' ogÓlnopolskatelewŁjaprywatną
na razie niejest dla TVP konkurencją

Nowy Zarząd TVP pod kierownic-
twem prezesa Ryszarda Miazka przy-
gotował właśnie nowe zasady wssĘra_
cy z producentami zewnętrznymi: TVP
miałaby m.in. prawo wglądu w doku-
menty finansowe spólek. TVP chce też
ustalić stałą stopę zysku na poziomie
2,Zproc. (dziś ok. l0 proc.).

Zarząd wstrzymuje się równocześnie
z podpisywaniem umów z producenta-
mi zewnęlznymi. Ci więł sądzą że TVP
pńbuje ich zniechęcić do wspoĘracy. -
Chodzi o to' by więcej programów pro-
dukować wewnątn telewizji - qpekulu-
ją producenci - by Ęiej wykorzystać
ludzi pracujących w TVP zgodnie z fi-
lozofiąludowców,pie rzucim ziemi...''.

Jan Dworak, prezes Stowarzyszenia
Niezależnych Producentów Filmowych

i Telewizyjnych, powiedział nam wczo-
raj: - Nie mamy nic przeciw temu, by
telewĘa znała nasze kosztorysy. Nie
mamy nic do ulcrycia. Ale prawo wglą-
du w nasze wszystkie dokumenty finan-
sowe jest nie do przyjęcia z punktu wi-
dzenia dobrych obyczajÓw.

Zdaniem Dworaka TVP, chcąc bez
porozumienia z producentami zmieniać
zasĄ wspóĘracy, ,,świadomie wyko-
rzysĘe pozycję monopolisty na ryn-
ku". Dworak Ędzie dziś o tym rozma-
wiał z prezesem Miazkiem.

TVP już dawno myślała o kontrolo-
waniu pieniędzy przrkazywanych pro-
ducentom na robienie programów. W
ogromnej bowiem więlszości pnypad-
ków producenci zewnętrzni sami nie
mają na to pieniędzy: produkują więc
za pieniądze TVP. Poprzedni Zuząd
podejrzewał, że niektórzy z nich zawy-
żają koszty produkcji. Do tej pory TVP
nie mogła Ęo sprawdzić.

Ząyaliśmy wczonj mec. Jerzego Nau-
manną czy nowe umowy przygotowane
putzTYP są zgodne z kodeksem han-
dlowym:,,Tak Podpisanieumolvyw sen-

sie prawnymjest dob'rowolne, a więc p'to-

ducent maprawo tego odmówió. Ale ry-
nek zmusza producentów do przyjęcia
wacrrŃów TVP''. Zdaniem mec. Nau-
manną gdyby producent zaskarłł TVP
za te praĘki, wygałby w sqlzie anty-
monopolowym. AcrrnszxłKwLn<


