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List otwarty, niewysłany do Redakcji Kuriera
Niniejszym składam ponowne zażalenie na skandaliczny styl pracy dziennikarskiej red.

Mirosława Kwiatkowskiego, dotyczący Obywatelskiego Komitetu Mieszkańców Niechorza,

powstałego w Niechorzu dnia 24.07.2012 roku. Zamiast poruszać temat w sposób merytoryczny,

red.Kwiatkowski stara się wszelkimi sposobami dzielić społeczność miejscowości.

W artykule „Kolejce gondolowej NIE” z 06.08.12  red. Kwiatkowski pisze, że uchwała radnych z

lutego br. „mówi jedynie o uchwaleniu prawa zagospodarowania przestrzennego, dokonaniu

zmian w studium i pomocy w negocjacjach z mieszkańcami”. Redaktor pominął ważny fragment

uchwały: §1 Rada Gminy (…) postanawia wspierać działania inwestora zamierzające do

realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Kolejki Gondolowej” poprzez ... (i tu w uchwale

następuje wymienienie procedur w pięciu punktach).

W sprawie podatków p. Anny Łabuckiej-Buttenschoen: ta kwestia nie ma nic wspólnego z

tematem, służy tylko jątrzeniu i podziałowi społeczności na „swoich i obcych”. Gwoli jasności

informuję, że nie odprowadzam podatku ryczałtowego, który jest niski, do gminy Rewal. Jestem

płatnikiem głównej pozycji cenotwórczej, jaką jest podatek VAT i ten odprowadzam do US

Gryfice. Podatek dochodowy wpłacam w Krakowie, ale miejsce jego wpłaty nie ma

najmniejszego znaczenia, bo podatek ten jest i tak przekazywany do państwowego budżetu

centralnego, a dopiero potem rozdzielany na poszczególne regiony.

Informuję, że wymienieni w artykule „obywatele Niemiec”, którymi p. Kwiatkowski posłużył

się dla „umiędzynarodowienia” konfliktu, to mój mąż Eckhard Buttenschoen - członek Komitetu,

współwłaściciel pensjonatu „Apartamenty Rybak 3”, mający takie samo prawo głosu i sprzeciwu

w Niechorzu, jak inni. Dodaję, że dzięki jego fachowej wiedzy (jest architektem), zaangażowaniu

i środkom, powstała najpiękniej odrestaurowana przedwojenna willa w Niechorzu

(www.apartamenty-niechorze.info). Eckhard perfekcyjnie zna język polski i jest lubiany przez

społeczność gminy. 

Pan Kwiatkowski pisze, że w petycji  do wójta „najmniej jest podpisów mieszkańców

Niechorza”. Prostuję, że jest dokładnie odwrotnie, podpisów mieszkańców jest najwięcej.

Dalej czytamy w artykule: „wśród protestujących jest właściciel zakłócającej ciszę nocną

dyskoteki „Bałtyk”, któremu kolejka będzie z tego powodu właśnie przeszkadzać.” Otóż kolejka

nie będzie mu przeszkadzać z tego powodu. Powody te, wysłane 04.08.12 e-mailem do

p.Kwiatkowskiego,  są wymienione do wglądu na stronie internetowej Komitetu:

www.komitet-niechorze.info

W tym miejscu wspomnę jeszcze demagogiczną i złośliwą interpretację  naszego plakatu.

Kończąc, wyrażam moje zdziwienie i oburzenie, że w dobie globalizacji i tolerancji można

jeszcze w mediach podsycać takie zaściankowe opinie i wrogość wobec mieszkańców innych

miast i innych narodowości. I to w regionie żyjącym z turystyki!

Członek Zarządu Komitetu 

Anna Łabucka-Buttenschoen

P.S.: Eckhard wkrótce zamelduje się w Niechorzu. Ja czując się Europejką i mieszkanką

Niechorza, pozostanę raczej, z sentymentu, zameldowana w moim pięknym, rodzinnym mieście

Krakowie. Ale kto wie? Natomiast napewno oboje przyjdziemy na spotkanie wiejskie po

sezonie. Na marginesie: Kraków jest piękny, bo tworzyli w nim Veit Stoss (Wit Stwosz)

z Norymbergii, Bartolomeo Berecci i Francesco Fiorentino z Italii, Tylman z Gameren, dzisiejsza

Holandia, itd. Tak, tak, Panie Mirosławie Kwiatkowski, mieliśmy już kiedyś otwartą Europę!




