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dot. petycja - szkolenia policjantów na torze wyścigowym w Bednarach. am Pobiedziska

Szanowny Panie,

26 lutego 2019 roku strona w ww. auto .dzienniki.pl udostępniła informacje o rozpoczynającym 
się właśnie szkoleniu 560 policjantów w ośrodku w Bednarach. Artykuł zawiera opis 
niektórych z ćwiczeń umożliwianych dzięki infrastrukturze Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Bednarach*, widniejącego w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę 
Wielkopolskiego dla działalności regulowanej z godnie z obowiązującym prawem. Załącznik 
nr 1: lokalizacja ODTJ w Bednarach* na mapce lotniska (Ośrodek Doskonalenia Techniki 
Jazdy znajduje się poniżej żółtej linii, prawy dolny róg z widocznymi modułami na 
ćwiczenia)
link do artykułu: https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artvkulv/592159.policia-bmw- 
nieoznakowane-szkoienie-poscis-sobieslaw-zasada-bednarv-wideo.html

26 lipca 2019 roku na stronie Komendy Policji Wielkopolskiej w zakładce Aktualności 
umieszczona została informacja o przeprowadzanych szkoleniach policjantów z grupy 
SPEED na "....torze wyścigowym w Bednarach".
Załącznik nr 2: grafika lotniska w Bednarach z lokalizacją toru wyścigowego za obecną
strona internetowa podmiotu gospodarczego www.torbednarv.com

link do artykułu: http://www.wielkopolska.policia.uov.p1/wlk/aktualnosci/211349.KWP-
Szkolenie-policvinei-grupy-SPEED-foto.html

Podoba informacja została umieszczona na stronie www.ochrona24.info także w dniu 26 
lipca 2019 roku pod zdjęciem oznakowanego samochodu policyjnego z podpisem "Policjanci 
z wielkopolskiej grupy SPEED szkolili się na torze wyścigowym w Bednarach.FOTO KWP 
Poznań." Pod zdjęciem w ramach wytłuszczonego druku informacja: "Wszystko działo się na 
profesjonalnym torze wyścigowym w Bednarach".
link do artykułu: https://ochrona24.info/22033.speed-na-torze-wvscigowvm/

Bednary Driving City - strona ośrodka szkoleniowego w Bednarach na portalu 
społecznościowym Facebook - w dniu 18 października zamieścił post z dwoma zdjęciami:
a) na jednym zdjęciu liczna grupa policjantów w galowych mundurach
b) na drugim zdjęciu General Policji udzielający telewizyjnego wywiadu
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link: https://www.facebook.eom/BednarvDrivingCitv/photos/a. 1420173391417948/21301015 
20425 128/?tvpe=3&theatcr

W dniu 04 lipca 2019 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
poinformował mnie pismem o sygnaturze WI.703.245.6.2019.ds miedzy innymi o "Podczas 
kontroli stwierdzono, ze na przedmiotowym torze przeznaczonym do szkoleń i doskonalenia 
techniki jazdy organizowane są wyścigi samochodowe z cyklu Power Stage Bednary, w 
związku z czym przedmiotowy teren jest użytkowany niezgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem określonym w KRS oraz decyzji środowiskowej z dnia 11.03.2008r. znak 
SKiZP-MS/OŚ7625/40/06 wydana przez Burmistrza Pobiedzisk - Załącznik nr 3.

W dniu 11 lipca 2019 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
poinformował mnie pismem sygnatura WI.703.245.9.2019.ds o zwróceniu się do " Krajowej 
Administracji Skarbowej o podjecie działań z uwagi na możliwe naruszenie skarbowe 
poprzez inne wykorzystanie toru niż wskazane w KRS przez SZC Sp. z o.o.sp.k., a co za tym 
idzie nieprzestrzeganie przepisów Prawa podatkowego - Załącznik nr 4.

Także w dniu 11 lipca 2019 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
poinformował mnie pismem
sygnatura WI.703.245.8.2019.ds "Prowadzenie wyścigów jest przedsięwzięciem 
wymienionym w paragrafie 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
201 Or. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U.
2016 poz. 71) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 
Prowadzący działalność, tj. SZC Sp. z o.o. sp.k. nie przedstawił wymaganej decyzji 
środowiskowej." - Załącznik nr 5 dwie strony.

W dniu 16 lipca 2019 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
poinformował mnie pismem
sygnatura WI.7016.42.2.2019.ds "Informujemy,ze tut. Organ:
- w dniu 04.07.2019 wystąpił pismem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w związku z nielegalnym użytkowaniem toru wyścigowego w miejscowości Bednary celem 
wykorzystania służbowego
- w dniu 08.07.2019r skierował pismo do Krajowej Administracji Skarbowej w celu 
sprawdzenia czy nie doszło do naruszenia przepisów Prawa podatkowego."
Załącznik nr 6.

W dniu 26 sierpnia 2019 roku na zarejestrowanej sesji Komisji Ochrony Środowiska Rady 
Gminy Pobiedziska, na która zostałem imiennie zaproszony, przedstawiciele podmiotu 
gospodarczego prowadzącego Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Bednarach oraz 
organizującego wyścigi samochodowej na lotnisku w Bednarach zaprzeczyli, ze na lotnisku w 
Bednarach został wybudowany tor wyścigowy i że odbywają się na nim wyścigi 
samochodowe - elektroniczny zapis sesji dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska.

Historie powstania toru wyścigowego zebrałem w załączonym piśmie - Załącznik nr 7. 
(przesyłam także następnym mailem ze wszystkimi załącznikami )

Jak widać z deklaracji samego podmiotu gospodarczego tor wyścigowy (nie jedyny - 
następny szutrowy powstał w roku 2016) został zbudowany do końca roku 2015.
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W sprawie legalności toru wyścigowego i legalności organizowania wyścigów 
samochodowych postępowanie prowadzi także Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie sygnatura 
akt PP1 Ds 824.2019 do RSD-96/19

W dni 26 listopada 2019 roku skierowałem zapytanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu na jakiej podstawie zamieszczono w dniu 26 lipca 2019 roku na stronie internetowe 
Wielkopolskiej Policji informacje o "torze wyścigowym w Bednarach" - Załącznik nr 8.

Szanowny Panie,
od paru miesięcy, jak tylko widać z części przytoczonych dokumentów dotyczących 
działalności podmiotu gospodarczego na lotnisku w Bednarach, instytucje odpowiedzialne za 
wydawanie decyzji budowlanych, środowiskowych, i pozwoleń na użytkowanie prowadzą 
postępowania w celu ustalenia jak doszło do sytuacji, w której 750 metrów otwartego terenu 
od Puszczy Zielonki będącej obszarem mającym Znaczenie Dla Wspólnoty Europejskiej 
skatalogowanym przez Komisje Europejska pod symbolem PLH300058 dataforms doszło do 
nielegalnego zbudowania i wykorzystywania toru wyścigowego na lotnisku w Bednarach. 
Wszystkie wydane decyzje i pozwolenia budowlane zawarte są w linku: 
http://chronmv-puszcze-zielonke.pl/wp- 
content/uploads/2019/05/20190417 AB.RUD .287 19.pdf 
i nie zawierają toru wyścigowego.

Biorąc pod uwagę to, ze:

a) Komisja Europejska dofinansowała kwotą wieluset milionów Euro ochronę Puszczy 
Zielonki przed zanieczyszczeniami (skanalizowanie obszarów przyległych Puszczy Zielonki)
b) Komisja Europejska umieszcza zanieczyszczanie i zagrożenie hałasem na drugim miejscu 
pod względem zagrożeń życia w Unii Europejskiej
c) upomniała z początkiem roku 2019 po raz drugi Polskę za brak implementacji prawa 
Unijnego dotyczącego ochrony przed hałasem co grozi skierowaniem sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii
d) wezwała po raz drugi Polskę do zapewniania ochrony obywateli przed hałasem,
link: https://www.Hazetanrawna.pl/artvkuly/1394110.ke-polska-ochrona-obywateli-przed- 
halasem.html

powyżej zarysowana sytuacja stanowi obszar potencjalnie dużego konfliktu z Komisją 
Europejską.
Nie zmniejsza tego zagrożenia fakt, ze podmiot gospodarczy działający na lotnisku w 
Bednarach na budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy otrzymał potężne 
dofinansowanie (prawdopodobnie 13,5 miliona złotych) właśnie z Komisji Europejskiej co 
powoduje,ze z jednej strony sfinansowana została ochrona Puszczy Zielonki przed 
zanieczyszczeniami ściekami nieskanalizowanymi, a z drugiej strony za pieniądze z tego 
samego źródła Puszcza ta jest zanieczyszczana nielimitowanym hałasem. Absurdu tej sytuacji 
pie wypada tłumaczyć.
W tej sytuacji umieszczanie, kolportowanie na inne strony www, czy nieprostowanie na 
stronach internetowych Policji informacji o torze wyścigowym w Bednarach, może być 
odbierane jako działanie ochronne dla nagannego ekologicznie postępowania podmiotu 
gospodarczego prowadzącego działalność na lotnisku w Bednarach.
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Nie tracąc zaufania do instytucji Policji powołanej także do uczestniczenia w ochronie 
środowiska naturalnego mam nadzieje, ze powstała i opisana powyżej sytuacja jest tylko 
dziełem zbiegu niefortunnych okoliczności i niefrasobliwości paru funkcjonariuszy Policji. 
Pozwolę jednak sobie zauważyć, ze trudno zrozumieć w jaki sposób sprawa nielegalnie 
zbudowanego toru wyścigowego umknęła uwadze setki funkcjonariuszy Policji biorących 
udział w szkoleniach czy obecnych na lotnisku w Bednarach jak na przytoczonych na 
początku pisma dwóch zdjęciach.

Pokłosiem wyżej wymienionych wpisów na stronach Policji, jak mniemam , jest niestety 
sposób "ochrony" przez miejscowy posterunek Policji w Pobiedziskach mieszkańców terenów 
sąsiadujących z lotniskiem w Bednarach; moje i innych mieszkańców wielokrotne zgłoszenia 
z art. 51 Kodeksu wykroczeń (zagrożenie hałasem) nie doprowadziły w ciągu paru miesięcy 
nigdy - choć mnie i innych zapewniano ze tak będzie - do pisemnie wysłanego przez 
miejscowych funkcjonariuszy wezwania podmiotu gospodarczego organizującego wyścigi 
samochodowe na lotnisku w Bednarach do przedstawienia wymaganych przepisami prawa 
decyzji i pozwoleń na taką działalność. Miejscowi funkcjonariusze pobierający ode mnie 
zeznania twierdzili ze "wyścigi na lotnisku są legalne bo tak im powiedziano na lotnisku"
(mój cytat z pamięci) co stanowi jaskrawy przykład braku chęci ustalenia stanu faktycznego, 
sprawy, przykład stronniczości w prowadzonym postępowaniu, oraz brak jakiejkolwiek 
wyobraźni ekologicznej.

Mam nadzieje, ze po tych informacjach, i w związku z tym, ze w roku 2019 została zawarta 
umowa na szkolenie wieluset policjantów na lotnisku w Bednarach, Komenda Głowna Policji 
nie tylko jako płatnik za szkolenia ale przede wszystkim instytucja w pierwszej kolejności 
chroniąca przestrzegania prawa bezzwłocznie pozyska od podmiotu gospodarczego 
prowadzącego działalność gospodarczą na lotnisku w Bednarach kserokopie wymaganych 
prawem decyzji budowlanych, decyzji środowiskowych, decyzji pozwolenia na użytkowanie 
dla toru wyścigowego w Bednarach tj, dla działek nr ewid 13/12 i 13/13 obręb Bednary, gm. 
Pobiedziska i przekaże je wyżej wymienianym instytucjom, - także mnie - w celu 
bezzwłocznego wyjaśnienia tej ciągnącej się zdecydowanie za długo i potencjalnie bardzo 
szkodliwej dla naszego kraju sytuacji, z czego zbyt wielu nie zdaje sobie po prostu sprawy.

Sprawa powyższa była przeze mnie poruszana osobiscie w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska zgłaszana pisemnie parę miesięcy 
temu w Komendzie Miejskiej w Poznaniu, w lokalnym Komisariacie Policji w Pobiedziskach 
kilkudziesięciokrotnie pisemnie i telefonicznie.

Ze swojej strony wyłącznie w dobrej wierze tzn cokolwiek przyniesie wyjaśnienie tej sprawy 
do końca, deklaruje udostępnianie wielu dokumentowy i opracowań zebranych przeze mnie. 
Jest ich już bardzo dużo, i póki co jednoznaczne. Cześć z nich została udostępniona na 
założonej stronie internetowej www.chronmv-puszcze-zielonke.pl

Z poważaniem 

Wiśniewski Sławomir

Przypisy
Do chwili obecnej z żadnej z właściwych instytucji tj:

http://www.chronmv-puszcze-zielonke.pl

