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Glos Dziennik Pomorza

Piątek,17.05.2019

Zderzenie na skrzyżowaniu.
9-letnie dziecko w szpitalu

W ten weekend
będziemy mieć lipcową
pogodę: słońcei burze

Początek maja nas nie rozpiesz
czał, byłochłodno idość wietrz
nie. Od dziś,pogoda powinna się
zmienić.-Zdecydowanie będzie
ocieplenie-stwierdza Krzysztof
Ścibor, szefBiura Prognoz
Calvus - W piątek temperatura
powinna skoczyć do20 stopni
Celsjusza, a w weekend nawet
do 20-25stopni. Wraz z ciepłem
pojawi się teżdeszcz. W piątek
po południu zaczną się w regionie
burze. Mogą one mieć naprawdę
gwałtowny przebieg, z porywi
stym wiatrem, szczególnie
w nocy. W niektórych miejscach,
w okolicach lasów ipojezierzy
myślę, żepojawi się teżgrad.
Ciśnienie będzie raczejstałe z nie
wielkimi spadkami; Taka pogoda
powinna utrzymać się
do czwartku,wtedy nadejdzie
ochłodzenia itemperatury do ok.
18-20 stopni, (KACHA)

Audi zatrzymało się na latarni przy przejściu dla pieszych.

Stupsk

Magdalena Olechnowicz
nagdalena.olechnowia@polskapress.pl

Do zdarzenia drogowego
doszło w czwartek rano
ia skrzyżowaniu ulic Szcze
cińskiej i Małcużyńskiego.
Z ustaleń policji wynika, że
29-letni kierowca kierujący poazdem marki Renault jechał
z trojgiem pasażerów ulicą
Szczecińską w dół i skręcał
•n ulicę Małcużyńskiego. Z koei drugi pojazd marki Audi je:hał ulicą Szczecińską w górę,
N kierunku Osiedla Niepodle
głości. Za kierownicą siedział
4.8-letni mężczyzna.
- Z naszych ustaleń wynika,
że pojazd marki Renault nie
istąpił pierwszeństwa pojaz
dowi marki Audi i doszło
do zderzenia. Jedynym posz-

Pogoda w regionie

Jutro u nas
Chroniczne
zmęczenie
Renault po zdarzeniu blokował przejazd ulicą Szczecińska
w kierunku osiedla Niepodległości.
kodowanym jest 9-letnie dzie
cko, które jechało renaultem.
Od obrażeń dziecka zależy, czy
zdarzenie zostanie zakwalifi
kowane jako wypadek, czy ko
lizja. Na razie wszystko wska
zuje na to, że była to kolizja -

usłyszeliśmy od st. sierż. Mo
niki Sadurskiej, oficer praso
wej.
Na miejscu występowały
utrudnienia w ruchu.Ruchem
kierowała policja.

©®

SAWKA RYSUJE

Życie w nieustannym biegu
powoduje, że jest mało
czasu na odpoczynek.

Dzisiaj

20°C

13°C
Sobota

24°C

14C
Niedziela

23°C

14°C

Magdalena
Olechnowicz
magdatena.otechnowia@polskapress.p

FILM, KTÓRY
WSTRZĄSNĄŁ
POLSKĄ

F

Komentarz

Temat dnia
Związek na
odległość
Związki na odległość, choć
nie mają dobrej prasy,
mogą być trwałe.

pofcfaittoi? (jjEĄtjrico.
1

Nasze zoo
Mięsożerca
weganinem
Sprawdź, jakie warzywa
i owoce są bezpieczne
dla psiego żołądka.
mś

ilm „Tylko nie mów ni
komu" Tomasza
Sekielskiego, który trak
tuje o przypadkach pe
dofilii w polskim Koś
ciele, wzbudza ogromneemo
cje. Obraz miał premierę
w serwisie YouTube li maja,
a już zdążyło go obejrzeć bli
sko17 milionów osób. Tomasz
Sekielski rozmawia z ofiarami
molestowania seksualnego
przez duchownych. Dzienni
karz odwiedza parafie, wktó
rych mieszkają księża-pedofile, a w których przed laty do
chodziło do zbrodni popełnia
nych na nieletnich.Ofiary,

Barometr
1016.00mbar
Wiatr
płn.wsch.9km/h
Uwaga
burze

Barometr
1009.00mbar
Wiatr
płd.wsch.10km/h
Uwaga
burze

Barometr
1006.00mbar
Wiatr
płd.wsch. 10 km/h
Uwaga
możliwe burze

obecnie dorośli ludzie, wspo
minają tragiczne wydarzenia
i zmowę milczenia, którą wy
muszono na nich przez Koś
ciół katolicki i- nierzadko - ich
bliskich. •
Film wzbudza ogromne
emocje, ale bez względu
na tematykę, to jest to po pro
stu kawał świetnego dzienni
karstwa, śmiało powiem,
że dokument na najwyższym
światowym poziomie. Film
trudny w odbiorze, ale nieste
ty bardzo prawdziwy. Najlep
szy polski film dokumentalny
od wielu lat. Twarze ofiar
na długo zostaną mi w pamię
ci. Nie chęe się wierzyć, że
przestępcy - bo inaczej ich
nazwać nie można - często
pozostają bezkarni, bo trudno
powiedzieć, że przeniesienie
do innej parafii, czy też nawet
wydalenie ze stanu kapłań
stwa jest karą. Molestowanie
nieletnich jest karane więzie
niem i w tych przypadkach
nie powinno być inaczej.
A jest. To dobrze, że ten film
powstał. Oby po coś.©®

Nasza wolność tematem
miejskiego konkursu
Stupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Prezydent Słupska zaprasza
uczniów słupskich szkół
do wzięcia udziału w konkur
sie pn. Nasza Wolność.
Konkurs polega na stworzeniu
prezentacji, filmiku, kolaży
tekstu i zdjęć opowiadających
rodzinną historię związaną
z przemianami zapoczątkowa

nymi m.in. wyborami w 1989
r. Prace można nadsyłać do 31
maja.
Podmiotem odpowiedzial
nym za przeprowadzenie kon
kursu jest Wydział Kultury
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Nagród dla laureatów - wyjazd
do EuropejskiegoCentrum So
lidarności oraz nagrody rze
czowe. Szczegóły dotyczące
konkursu można znaleźć
na stronie internetowej
www.slupsk.pl. ©®
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IPN: Sędziowie i prokuratorzy bez immunitetów
Bogumiła
Rzeczkowska

Śledztwo IPI\
We wtorek Sąd Najwyżpy-Iz
ba Dyscyplinarna uchylił immunitet byłemu sędziemu Są
du Pomorskiego Okręgu Wojskowego, obecnie wstanie
spoczynku. Może odpowiadać
za czyny z czasu stanu wojen
nego. Wcześniej taka decyzja
została podjęta wobec jedne
go sędziego idwóch prokura
torów wojskowych.
Według informacji Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni prze
ciwko Narodowi Polskiemu
w Szczecinie Sąd Najwyższy
uchylił immunitet nieprawo
mocną jeszcze uchwałą, sę
dziemu Sądu Pomorskiego
Okręgu Wojskowego, obecnie
sędziego Sądu Najwyższego
w staniespoczynku. Wcześniej,
bo na początku kwietnia, w tej
sprawie immunitet stracił inny
wojskowy sędzia z POW, obec
nie sędzia Sądu Okręgowego
w Olsztynie. Sędzia ten został
zawieszony w czynnościach

służbowych iobniżono mu wy
nagrodzenie o25 proc.
Od końca kwietnia immuni
tet nie chroni także dwóch by
łych prokuratorów Wojskowej
Prokuratury Garnizonowej
w Koszalinie, obecnie w stanie
spoczynku. Pierwszy ostatnio
pracował w byłej Prokuraturze
Apelacyjnej wSzczecinie. Drugi
- w Prokuraturze Rejonowej
w Lęborku.
Śledztwo dotyczy bezpraw
nego pozbawienia wolności
osób, które sprzeciwiały się
wprowadzeniu stanu wojen
nego i protestowały przeciwko
komunistycznym władzom informuje OKŚZpNP wSzczeci
nie, której prokurator chce
przedstawić zarzuty trzem sę
dziom i czterem prokuratorom
z okresu PRL-u za ich decyzje
w staniewojennym.
- Wskutek ichdziałań conajmniej dziesięćosób zostałobez
prawnie skazanych za opozy
cyjną działalność wobec PRLowskich władz.Surowe wyroki
więzienia i przetrzymywanie
w areszcie złamały życie wielu
pokrzywdzonych. Wśród nich
byli nawet uczniowie szkół
średnich - czytamy w komuni
kacie. - Osoby te były skazy
wane i represjonowane,mimo

że nie dopuściły się prze
stępstw. Ich sprzeciw sprowa
dzał się do wyrażania politycz
nych opinii w ramach obowią
zującego wówczas prawa. Po
twierdził to po przemianach
ustrojowych w Polsce Sąd Naj
wyższy, uniewinniając wszyst
kich skazanych.
IPN wskazuje na fakt poli
tycznej dyspozycyjności sę
dziów, którychdotyczą wnioski
0 uchylenieimmunitetów. Wy
nika to z ich opinii służbowych
wystawianych w latach 19821984: „w okresie stanu wojen
nego wyraził pełną gotowość
do obrony zdobyczy socjali
zmu", „z powodzeniem reali
zuje w praktyce wskazania par
tii w dziedzinie umacnianiapra
worządności i porządku", „w
pełni popiera politykę partii
1 rządu,co w szczególności wy
kazał w okresie stanu wojen
nego w kraju", „z powodze
niem realizuje wpraktyce wska
zania partii wdziedzinie umac
niania praworządności i po
rządku", „zwiększone zadania
wynikające z wprowadzenia
stanu wojennego wykonuje bez
zastrzeżeń", „w orzecznictwie
dostrzega idocenia potrzebęek
sponowania w nim roli prawa
i represji karnej w warunkach

po wprowadzeniustanu wojen
nego WojskowejRady Ocalenia
Narodowego.
Prokurator WPG w Koszali
nie aresztował uczniów,
a przed sądem żądał karpo trzy
lata więzienia. Sąd uznał, że
oskarżeni poniżali naczelny or
jzsm
TOWAFgYSZU
gan państwa, mimo że WRON
JARUZELSKA
nie byłatakim organem.
Inne przykłady represji
to sprawa młodego robotnika,
który namurze warsztatówPol
mmmi
skiej ŻeglugiBałtyckiej w Koło
brzegu napisał:„Precz z Juntą",
mat,• moBU
„Solidarność", „Precz z komu
nizmem", „ŚmierćPZPR". Sąd
uznał, żeoskarżony „lżył ustrój
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej i jej naczelne organy" oraz
r
„nawoływał do obalenia wła
dzy". Inny robotnik został ska
- • 5 zany za to,że w trakcie podróży
:
Stan wojenny. Słup na Starym Rynku w Słupsku, wtedy placu
pociągiem wypowiadał się kry
Armii Czerwonej. Licealiści malowali na murach zgoła inne hasła
tycznie oPZPR, bomówił „ czer
woni", „czerwone pyski".
Na trzy lata został skazany
stanu wojennego", „okazuje
Najbardziej
drastyczne
zrozumienie istoty toczącej się z tych spraw to pozbawienie ksiądz z Połczyna Zdroju, któ
walki politycznej",„w życiu co wolności dwóch uczniów dru rego kazanie nagrał ubek. „Nie
dziennym wciela ideologię so giej klasy liceum ogólnokształ mamy zaufania dotych, którzy
cjalistyczną", „w okresie stanu cącego wSłupsku, którzymalo mieli bronićnarodu, a mundury
wojennego wyraził pełną goto wali namurach hasła„WRON-a swoje splamili braterskakrwią".
wość do obronyzdobyczy socja Orła nie pokona", „Precz „Musimy przemoc nazywać
lizmu", „z całym zaangażowa z WRON" isymbole Polski Wal przemocą, musimy powie
niem orzeka wsprawach ocha czącej. Napisy odnosiły się dzieć, że niewola jest niewolą"
rakterze politycznym".
do powołanej bezprawnie - nawoływał kapłan. ©®
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PILOTAŻOWY PROGRAM ANTYSMOGOWY

Oddychać czystszym powietrzem
Ruszył Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Prawie 40 min zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego (RPOWZ) samorząd województwa przeznaczył na wymianę
przestarzałych kotłów i termomodemizację budynków jednorodzinnych. To pozwoli
ograniczyć emisję szkodliwych pyłów.

Problem wisi w powietrzu
Według ubiegłorocznego raportu WHO wśród 50
najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie
aż 36 leży w Polsce. Dane nie pozostawiają
złudzeń -stężenia pyłów PM2,5i PMLO przekracza
ją poziom w większości punktów pomiarowych.

JAK DOSTAĆ DOTACJĘ 7

- Uśredniając: za połowę pyłów zawieszonych
odpowiadają gospodarstwa domowe. Transport
to 10-12%, a reszta to rolnictwo, energetyka,
przemysł. - mówi Piotr Siergiej, rzecznik
Polskiego Alarmu Smogowego.
Tymczasem badania naukowe jednoznacznie
pokazują, że pyłowe i gazowe zanieczyszcze
nia powietrza wpływają na ludzkie zdrowie
i pogarszają stan środowiska; przenikają
do układu oddechowego i krwiobiegu, mogą
też być rakotwórcze.

„Czystsze" ciepło

i
M
G

wir©4rm*&zkań<ów

Problemem jakości powietrza zajął się również
Sejmik naszego regionu, który podjął uchwałę
w sprawie wprowadzenia na Pomorzu Zachod
nim ograniczeń w zakresie systemów ogrzewa
nia. Jednym z głównych źródeł emisji szkodli
wego dla zdrowia i środowiska pyłu PM10 jest
bowiem produkcja ciepła. Jak zauważa Piotr
Siergiej, uchwały antysmogowe mają ogromne
znaczenie dla walki ze smogiem: - Gdyby takich
uchwał nie było, najgorsze kotły wymieniane
byłyby sukcesywnie, wraz z procesem zużywa
nia, a to trwałoby wiele lat.
Na Pomorzu Zachodnim, dzięki skutecznie
zakończonym negocjacjom z Komisją Euro
pejską, można sfinansować wymianę starych
kotłów ze środków unijnych. W programie
regionalnym (RPOWZ) samorząd wojewódz
twa przewidział dwa działania: 2.14 Poprawa
jakości powietrza - Zachodniopomorski

Program Antysmogowy oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachod
niopomorski Program Antysmogowy.
Pierwszy konkurs pilotażowego programu
ruszył 30 kwietnia. - Pieniądze umożliwią
wymianę około 590 pieców lub kotłów węglo
wych, a także przeprowadzenie około 390
termomodernizacji domów jednorodzinnych.
Łącznie przyniesie to zatem około tysiąca
zlikwidowanych .trujących" źródeł ciepła. mówi Marek Budziłowicz z Wydziału Zarzą
dzania Strategicznego Urzędu Marszałkow
skiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Odbiorcami wsparcia są' mieszkańcy regionu.
Wnioskowanie zostało uproszczone i odbę
dzie się za pośrednictwem gmin. Można
otrzymać 7,5 tys. zł na wymianę pieców,
Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

25 tys. zł na częściową termomodemizację
lub 50 tys. zł na pełną termomodemizację
mieszkania lub budynku mieszkalnego nieza
leżnie od ponoszonych kosztów. W przypadku
termomodernizacji podstawą wsparcia będzie
audyt energetyczny przygotowany przez
audytora zatrudnionego przez gminę. - Liczy
my, że te zmiany przełożą się na poprawę
jakości powietrza i staną się pierwszym
ważnym działaniem w kampanii antysmogowej - mówi marszałek województwa, Olgierd
Geblewicz.
Pełna treść artykułu na stronie:
01-2019.biuletynrpo.wzp.pl
Monika Wierżyńska/Smartlink
•

& Pomorze

V Zachodnie

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regjonatnego

Artykuł finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
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1675

Zmarł Jerzy Strakowski,inżynier
miejski, gdańskifortyfikator ibu
downiczy Małej Zbrojowni naSta
rym Przedmieściu;syn Jana, bu
downiczego Ratusza Staromiej
skiego, Wielkiej Zbrojowni
i bram miejskich.Jerzy wznosił
nowe szańce wokół Twierdzy
Wisłoujście, a po1655 roku forty
fikacje na terenach Biskupiej
Górki, Siedleci Grodziska.

1781

W Tucholi Jan Filip Voigt podpa
lił zabudowania przykościelne
w celu dokonania kradzieży
zgromadzonych tam kosztow
ności. W wyniku powstałego
pożaru spłonęła większa część
zabudowy miasta.

1949

„Dziennik Bałtycki" donosił:
„Od dwóch dni obiegają Wy
brzeże alarmujące pogłoskio po
jawieniu sięszarańczy. Uprzejmie
nasi Czytelnicy dostarczyli dore
dakcji kilka sztuk złapanych owa
dów, nawetjeszcze żywych.
Mamy meldunki opojawieniu się
owadów w okolicach Pucka,
Wejherowa, Gdańska

Głos Dziennik Pomorza
Piątek, 17.05.2019

TWEET TYGODNIA
i Wrzeszcza.Nie jesttojednak,jak
niektórzy przypuszczali, szarań
cza, alepo prostusą to zwykłe
ważki wylewające się masowo
w tym czasienad brzegamijezior,
rzek istrumyków".

1980

Studenci UniwersytetuGdań
skiego zakończyli próbępobicia
rekordu świata wjeździenon stop
na rowerze typu„tandem".
Rozpoczęli jazdę14 maja.

Wciąż słyszę zarzut, że Sekielski udostępnił swój film przed wyborami.
Czy pedofile w sutannach startują w tych wyborach? Z której listy?
Mają poparcie polityków z którejś listy? Której?
TOMASZ LIS. REDAKTORNACZELNY „NEWSWEEK POLSKA"

DZIENNICZEK RED. Z. JUJKI
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2007

W Gdańsku rozpoczął się proces
pięciu gimnazjalistów zamiesza
nych w samobójczą śmierć 14-letniej Ani. Półroku wcześniej ucz
niom postawiono zarzuty psy
chicznego ifizycznego znęcania
się nad dziewczynką. W2009
roku Sąd Rodzinnynakazał
umieścić ich w zamkniętych
ośrodkach dla nieletnich.

A MÓdZVPemt£NI€ObA o
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2018

W wieku 103lat zmarł aktor Ma
ciej Maciejewski-odtwórca mę
skiej roli tytułowejw „Homerze
i Orchidei", spektakluinaugurują
cym działalność Teatru Wybrzeże.
Był najdłużej żyjącym polskim
aktorem, (GRAN.)

2909
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CYTAT TYGODNIA

Zastanawiałem się nad tym, czy
wystąpić. (...) Myślę, że gdybym
wiedział, że film będzie głosem osób
pokrzywdzonych, to nie miałbym
wątpliwości. Pragnę za to przeprosić.
Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, pytany o to, dlaczego odmówił wystąpienia w filmie „Tylko nie mów nikomu"
009105962

SUBIEKTYWNY RANKING

tencufytygodnia

Trwają dwa skandaliczne spory jedeno prawo dorozporządzania
reliktami z Września1939 roku
na Westerplatte; drugi oprawo
do wyrokowania o koncepcji wy
staw w Muzeum II WojnyŚwiato
wej w Gdańsku. Milcząca więk
szość zesmutkiem obserwuje że
nującą zapiekłość w walce o histo
ryczne imponderabilia przez tych,
którzy wojny osobiście nieprze
żywali, a pamięćo niej wykorzy
stują dla własnych interesów poli
tycznych.

*ckonhisia tygodnia

Według podanych wczoraj
w niektórych mediach

informacji, dwugodzinny
wstrząsający dokument braci
Sekielskich „Tylko niemów
nikomu" - do środy oglądała
armia 17 milionów telewidzów.
Wojciech Smarzowski, twórca
filmu fabularnego „Kler" (5
milionów) wyraził nadzieję, że
dzieło Sekielskich zostanie
zgłoszone do nagrody Oscara.

Spawiedniktygodnia

Tomasz Sekielski popremierze
wspomnianego filmu wyjawił
kilka nazwisk osób duchownych
spod prezydenckiegoświecznika,
które figurują w rejestrach IPN
jakoTW. Wśródnich padło m.in.
nazwisko niegdysiejszego prezy

denckiego kapelana ks.Cybuli. No
więc jak to?Jedni TW spowiadali
innych TW?

Orientacfatygodnia

Elżbieta Podleśna, terapeutka
ze stołecznegoInstytutu Psychia
trii (zatrzymananielegalnie przez
policję ranoogodz.6), mówiła
w wywiadzie radiowymo „oso
bach heteronormatywnych"
i o „orientacjipsychoseksualnej".
Wyższa szkoła naukowych zawi
łości. Pora wrócićdo studiów
nad Freudemi Jungiem.

Seanse tygodnia

Partia Wiosna urządza seanse
filmowe w plenerze. Policja

jednak nie dopuściła
do projekcji filmu braci
Sekielskich, który miał być
wyświetlony na fasadzie
Katedry Polowej WP przy placu
Krasińskich w Warszawie.
W Gdańsku film pokazano
na parkanie siedziby
metropolity abp. Sławoja
Leszka Głódzia.

Awanstygodnia

Minister sportu Witold Bańka,
twórca Polskiej Agencji Antydo
pingowej, został wybrany
na stanowisko przewodniczą
cego Światowej Agencji Antydo
pingowej. Ciężki kawałek
chleba, HENRYK TRONOWICZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 maja 2019 roku
zmarła w wieku 93 lat

śtP Stanisława Boratyńska
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 maja na Starym
cmentarzu w Słupsku. Wystawienie o godz. 11.20,
wyprowadzenie o godz. 11.50. Msza św. odprawiona
zostanie o godz. 7-30 w kościele Mariackim.
Pogrążona w smutku Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja 2019 r. odeszła
nasza ukochana Żona, Siostra i Ciocia

śtp

Małgorzata Madejska

....wieczny odpoczynek..."
Msza żałobna odprawiona zostanie 18 maja o godz. 11.30
w kościele w Siemianicach. Wystawienie w kaplicy
na Starym Cmentarzu w Słupsku o godz. 12.50.
Rodzina
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Trzeba szukać pieniędzy na drugi tor.
Unijnego wsparcia dla lini 202 nie starczy
Alek Radomski
aleksander.iatkMTisld@ep24.pl

ś\

komunikacja
Unijne pieniądze nie pokryją
w pełni modernizacji linii202
łączącej Słupsk z Trójmiastem.
Finanse dla drugiego toru
na zakręcie. MinisterstwoIn
frastruktury przyznaje, że po
trzebne jest zabezpieczenie
środków finansowych z in
nych źródeł.
Modernizacja linii kolejowej
202 na kolejnym zakręcie.
Po ostatniej aktualizacji Krajo
wego Programu Kolejowego,
gdzie obniżonoprzewidywaną
wartość inwestycji z do310 mi
lionów w pierwotnych dwóch
miliardów przyszedł czas
na kolejne finansowe deklara
cje. -Fundusze unijne nie po
krywają pełnych kosztów rea
lizacji projektów. Konieczne
jest więc zabezpieczenie środ
ków finansowych pochodzą
cych z innych źródeł - przy
znaje Szymon Huptyś,rzecznik

W PKP PLK trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.Powinny zakończyć się
w IV kwartale tego roku.Później trzeba „zapewnić finansowanie"
prasowy Ministerstwa Infra
struktury i Rozwoju.
Zdaniem portalu rynek-kolejowy.pl ministerstwo po
twierdza tymsamym, żeśrodki
z funduszy unijnych nie po
kryją zaplanowanej moderni
zacji linii z Gdyni Chyłom
do Słupska. Tymczasem tak
ministerstwo jak i PKP PLK

podkreślają jednocześnie, że
po zapewnieniu finansowania
możliwe będzierozpoczęcie in
westycji od IV kwartału 2020
roku.
- Wynika z tego jasno, że
zewnętrznego finansowania
na inwestycję nie zapewniono
- pisze Michał Szymajda
z runku-kolejowego.pl

Z kolei o terminowych pra
cach związanych z realizacją
projektu natej liniimówi nato
miast „Głosowi" posełPiS Piotr
Muller, który swoje zapewnie
nia opiera na informacjach
w MI. - Faktycznie trzeba bę
dzie podejmować decyzje co
do finansowania, gdy zostanie
zrealizowany projekt budow

lany - mówił Muller. - W tej
chwili są zabezpieczoneśrodki
w jakiejś części. Liczę na to, że
nic nie zmieni się w tym zakre
sie.
Ale o tym jak wyglądać ma
modernizacja
wiadomo
od 2016 roku, kiedy zakoń
czono tak zwane prace przed
projektowe, narzucający wyko
nawcy właściwej dokumenta
cji technicznej opracowanie
drugiej nitki,i wzrost prędkości
przejazdowej do 200km/h. Li
nia przewidziana jest bowiem
jako czterotorowa na odcinku
z Gdyni do Wejherowa skąd
w kierunku do Słupska już jako
dwutorowa. W sumie projekt
zakłada ułożenie 112 kilome
trów torów do Słupska, moder
nizację 16 stacji i 6 przystan
ków. Również budowę nowych
peronów i duże związane z od
nowieniem wiaduktów i mo
stów.
Co istotne, modernizacja
miała nietylko usprawnićpołą
czenia kolejoweczy przybliżyć
region dostolicy województwa
w ramach walki z wyklucze
niem komunikacyjnym. Wy
mieniana była w jednym ciągu
razem z innymi rekompensa
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tami, któreregion miał uzyskać
w zamian za budowę
w Redzikowie instalacji tarczy
antyrakietowej.
Jednak linię 202 trzeba roz
ważać też z kontekście tak du
żej inwestycji jakbudowa Cen
tralnego Portu Komunikacyj
nego. W ramach tego projektu
w kraju ma zostać wybudo
wana nowa sieć kolejowa uła
twiająca dostęp do przyszłego
mega lotniska. Linia 202 zaj
muje w nim ważne miejsce
obok nowej magistrali kolejo
wej, która połączy północną
Polskę z Centralnym Portem
Komunkacyjnym.
To tak zwana szprycha nu
mer l. Jedna z dziesięciu.
Na oficjalnych mapach 202-ka
widnieje jako talinia, którą zbu
dować maPKP PLK, a nieCPK.
Z kolejowych inwestycji,
o które walczono w ramach re
kompensat realizowany jestre
mont linii 405 zUstki do granic
województwa.
Inwestycja za202 min zł, re
alizowana przez PKP PLK zo
stała wsparta unijnymi środ
kami, które dzieli marszałek
województwa.

©®

Partnerem relacji jest PKN Orlen

EKG 2019: Rozwój ma wspomagać
konsumentów Czym jest handel 4.0?

P

odczas XI edycji
Europejskiego
Kongresu w Ka
towicach poru
szano ważne te
maty dla gospodarki, decydująceo rozwoju
iprzyszłości. Jednymz nich
niewątpliwie jest handel,o któ
rym dyskutowano we wtorek
podczas panelu „Handel4.0:
nowe doświadczenia,digital,
perso-nalizacja". Wśród zapro
szonych prelegentów znaleźli
się m.in.przedstawiciele du
żych firm, sklepów
internetowych oraz mało
idużo powierzchniowych sieci
handlowych.Jednym z prele
gentów był Wojciech
Muszyński, dyrektor wykonaw
czy ds. sprzedaży detalicznej
w PKN Orlen, który opowie
dział, jak wygląda rozwój zper
spektywy stacji benzynowych
(na zdjęciu z mikrofonem).
-Mamy graczy stacjonar
nych itych działających
w internecie. Moja interpreta
cja handlu 4.0jest taka, że jest
to przenikanie się tychdwóch
światów, czyliinternetowe

firmy będą inwestować iczęś
ciowo przechodzić w offline,
a gracze, którzy są „naziemni"
- wejdą do internetu.Oczywiś
cie w zależności od branży
i firmy dzieje się to w różny
sposób i w różnym tempiemówi Wojciech Muszyński,-w
biznesie offline ciąglekluczem
jest lokalizacja, asortyment
i wsparcie konsumenta,lecz
dla rozwoju koniecznością jest
wykorzystanie aplikacji ioferty
w interne-cie w synergii
z obecnym,modyfikowanym
modelem biznesowym.Han
del 4.0 to takżeróżnorodne
nowinki technologiczne,które
mają pomóc klientom pod
czas dokonywania zakupów.
W Orlenie chyba jako jedyni
w Polsce wprowadziliśmy płat
ności internetowe w naszych
placówkach.Za pomocą tele
fonu komórkowego możemy
dokonać płatności, alenie
zbliżeniowo, tylkopoprzez
aplikację Orlen Pay.To jest
część naszej odpowiedzi
na zmieniające się potrzeby
klientów. Totakże nowa oferta
oraz ciągła obserwacja tego,

Rewolucja w handlu to nie moda i slogan tylko rzeczywistość
- stwierdzili w trakcie na XI EKG uczestnicy panelu: Handel 4.0

co możemy jeszcze im zaofe
rować -zaznaczył Wojciech
Muszyński.
-Coraz szybszy czas ob
sługi to zarówno wygoda,kom
fort dla naszych klientów,ale
i także wprost zwiększenie bi
znesu poprzez powiększenie
przepustowości stacjiJeste
śmy podobni do innychsieci
handlowych, szczególnie oma
łych powierzchniachlecz oczy
wiście różnimy się odinnych
sieci handlowych,np. tym,że
klient jest unas przy okazji,
więc ciężko trzeba pracować
na powtarzalność zakupu
i większą częstotliwość wizyt.
Natomiast innym elementem
jest to, żeklienci powracają
do nas ze względu na koniecz
ność tankowania.Dlatego
Orlen, aby proponować klien
tom nową wartość i asorty
ment,żeby proponować mu
nowe powody dla powracania,
tworzy jeden z największych
programów lojalnościowych
w Polsce -mówi Wojciech
Muszyński.
-Oczywiście najważniej
sze jest to,co późniejotrzy

muje z tego klienti jaką dodat
kową wartość mu proponu
jemy. Gracze z ograniczoną po
wierzchnią, jak np.stacje ben
zynowe, widzą swój potencjał
w rozwoju iwyjściu z ofertą,
która wykracza poza to, co
można mieć na stacji w tym
momencie-dodaje Wojciech
Muszyński, dyrektor wykonaw
czy ds. sprzedaży detalicznej
w PKN Orlen.
Rewolucja w handlu to nie
moda islogan tylko rzeczywi
stość. Mówimy ohandlu 4.0,
ponieważ w ostatnich latach
mogliśmy zaobserwować
prawdziwą rewolucję, jeżeli
chodzi o obsługęklienta, udo
godnienia inowinki technolo
giczne wykorzystywane w skle
pach. Dawniejklienci zwracali
uwagę głównie na cenę.Dzisiaj
ważna jest również bliskość,
wygoda, nowoczesnośćoraz
kompleksowość zakupów.Tak
w skrócie można podsumować
panel dyskusyjny dotyczący
handlu 4.0,który odbył się
podczas XI Europejskiego Kon
gresu Gospodarczego w Kato
wicach.

wydarzenia
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Za tydzień ZUS zaprasza na słupską edycję
Dnia Osób z Niepełnosprawnością
Zbigniew Marecki
zbigniew.mareckB@gp24.pl
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Słupsk
„Żyj aktywnie -pod takim ha
słem odbędzie się tegoroczny
Dzień Osób z Niepełnospra
wnością, corocznie w maju
organizowany przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Z tej okazji oddział ZUS
w Słupsku przygotowały
mnóstwo atrakcji, w tym pre
lekcje"! porady ekspertów.
Szacuje się,że obecnie w Polsce
żyje nawet 7 milionów osób nie
pełnosprawnych. Zaledwie co
trzecia znich jestaktywna zawo
dowo. Nie musi tak być. Inicja
tywa, jaką jest Dzień Osób
z Niepełnosprawnością poka
zuje, żeosoby niepełnoprawne
są pełnowartościowymi i cenio
nymi pracownikami.
- Niepełnosprawność nie
oznacza bowiem niezdolności
do pracy.Celem akcji jest zachę
cenie osób
z niepełno
sprawnością do szerokopojętej

Stupsk

Rocznica księdza Zieji

Z okazji70. rocznicy działalności
księdza Jana Zieji odbędą się uro
czyste obchody w dniach17-19
maja.17 maja msza św.o godz.11
w kościele pw.św. Ottona wSłupsku. Ogodz.16 w czytelni Miej
skiej BibliotekiPublicznej - pre
zentacja książki „Pragmatyczny
wizjoner. Refleksje oksiędzu Ja
nie Zieji" Józefa Macieja Roślickiego.18 maja ogodz.15 w kościele
pw. św. Apostołów Piotrai Pawła
w Rowach - III PrzeglądPieśni Ma
ryjnych.19 maja w Wytownie
o godz.13 msza w kościele pw.św.
Franciszka z Asyżu, godz.14.30
świetlica wiejska - spotkanie
z mieszkańcami, (MARA)

Chcesz kupić samochód?
i WEJDŹ NA GRATKA.PL j

P* TAXI
598422700

607
271717
59196-25
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU

Impreza 24 maja odbędzie się w siedzibie słupskiego oddziału ZUS, która mieści się w budynku
przy placu Zwycięstwa.
przysługują orazgdziemogą szu
kać pomocy.
Nie lada atrakcją będzie wy
stęp wychowankówi absolwen
tów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
UNICEFwSłupsku,którzy zaprezentują spektakl„Bajkao dwóch
królestwach - Ognia i Wody"
wreżyseriiJolanty Zapartej, Zyg

munta Gosia,Marioli Iwańskiej
i Zofii Stodoły teatru POKOLENIA.pL
Wolontariusze Stowarzysze
nia
Wzajemnej
Pomocy
„Flandria" służyć będą bezpłat
nym masażem dłonilub karku.
Przez cały czas będzie można
także skorzystać z bezpłatnych
pomiarów
cholesterolu,
trójglioerydów, glukozyoraz ciś
nienia krwi.
Swoje prace w formie wy
stawy i kiermaszu natomiast za
demonstrują podopieczni War
sztatu Terapii Zajęciowej Pol
skiego Związku Niewidomych
oraz Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
UNICEF w Słupsku.
Do dyspozycji zainteresowa
nych będą natomiast eksperci
zNFZ,DziennegoDomuPomocy
Społecznej, FundacjiProgresja,
MOPS, PUP, Powiatowego Ze
społu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, Samo
dzielnego Publicznego Miej
skiego ZakładuOpieki Zdrowot
nej, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
UNICEF,
Stowarzyszenia
na RzeczOsób Niepełnospraw
nych „Wiatraczek",Stowarzysze

nia
Wzajemnej
Pomocy
„Flandria", WarsztatuTerapii Za
jęciowej PolskiegoZwiązku Nie
widomych oraz WydziałuZdro
wia iSprawSpołecznych Urzędu
Miasta Słupska.
Harmonogram wydarzenia:
10-10:30 - otwarcie„Dnia Osób
z Niepełnosprawnością"
10 -13 - bezpłatne pomiary
cholesterolu i trój^icerydów,bez
płatne pomiaryglukozy
oraz ciśnieniakrwi
10 - 13 bezpłatny masaż
dłoni lub karku
10:30 -11:20 - przedstawienie
pt. „Bajka odwóch królestwach
-Ognia i Wody"
11:20-11:45 - prelekcja Po
wiatowego Urzędu Pracy
w Słupsku dotyczącaaktywiza
cji osób z niepełnosprawnością
11:45 -12:10 - ekspert ZUS
powie otym, jak skorzystaz re
habilitacji leczniczej wramach
prewencji rentowej
12:10-12:30 - dyskusja
12:30 -13 - podziękowania
i zakończenie „Dnia Osób
z Niepełnosprawnością"
Imprezie towarzyszyć bę
dzie okolicznościowy kier
masz. ©®

aktywności, nie tylko zawodo
wej,aletakże społecznej oraz roz
wijania swoich talentówi zainteresowań -przekonuje Krzysztof
Cieszyński, pomorski rzecznik
prasowy ZUS.
Słupsk oddział ZUS zaprasza
24 maja w godzinach 10-13
do swojej siedziby przy placu
Zwycięstwa 8. W trakcie wyda

rzenia będzie można skorzystać
z wykładów i indywidualnych
porad ekspertów, którzy na co
dzień
pomagająosobom
z niepełnosprawnościami.
Dowiemy sięmiędzy innymi
jak wygląda aktywizacja zawo
dowa osób z niepełnosprawno
ściami, w jaki sposób starać się
o rentę, jakiedofinansowania im

Wiosna
literacka

Akcja w Krzyni po raz drugi

Pedagogiczna Biblioteka Pub
liczna wSłupskuiStowarzyszenie Edukacyjne Vołumin za
praszają w poniedziałek i wto
rek na otwarte spotkania z pisarzami w ramach XXVI Po
morskiej Wiosny Literackiej.
Gośćmi LW będą pisarze: Jo
lanta Nitkowska-Węglarz, Da
niel Odija, Wioletta Piasecka,
Anna Czerwińska-Rydel, To
masz Trojanowski, Paweł
Wakuła, Łukasz Wierzbicki,
Paulina Hendel oraz Marek
Przybyłowicz. Otwartainaugu
racja LW z ich udziałem odbę
dzie się 20 maja(poniedziałek)
0 godz.13 w sali konferencyjnej
Pedagogicznej Biblioteki Woje
wódzkiej. Uświetni ją recitalPa
wła Ruszkowskiego- wokalisty,
instrumentalisty, kompozytora
1 aranżera, kojarzonego głów
nie z solową działalnością
w nurcie poezji śpiewanej.
We wtorekodbędzie się dru
gie otwarte spotkanie, także
w sali konferencyjnej biblioteki
pedagogicznej przy ul. Jaracza,
pn. „... z historią w tle" - zMar
kiem Przybyłowiczem. Twórca
powieści „Czas zemsty"mieszka
w Edynburgu,ale jest związany
z Pomorzem (uczył w szkole
w DębnicyKaszubskiej). Począ
tek o godz.13. (MARA)

Gmhw Dębnica Kaszubska

Wojciech Frefichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

W sobotę (18 maja) grupa spo
łeczników i wolontariuszy bę
dzie porządkować dwa stare
cmentarze ewangelickie
w Krzyni w gminie Dębnica
Kaszubska. Przyłączyćmoże
się każdy chętny.
Będzie to druga taka akcja zai
nicjowana przez Małgorzatę
Hanc ze Sławna, która zaanga
żowała doniej inne osob. Pierw
sza akcjaodbyła sięna początku
kwietnia. Tym razem do prac
porządkowych przyłączy się
również SłupskieStowarzysze
nie Eksploracyjno-historyczne
„Gryf', a takżeleśnicy.
Prace mają na celu wyekspo
nowanie zabytkowych i histo
rycznych cmentarzy,na których
pochowani są dawni miesz
kańcy Krzynioraz przygotowa
nie do uroczystości związanej
z ich upamiętnieniem poprzez
umieszczenie odpowiednich
tablic informacyjnych.
Akcję zaplanowano na so
botę,18 maja. Przyłączyć może
się każdy chętny.Zbiórka odbę
dzie się o godzinie 9 na placu
w pobliżu elektrowni wodnej
w Krzyni. Po zakończonych pra
cach będzie ognisko z piecze-

mgr*1

Będzie to druga akcja porządkowania cmenatrzy w Krzyni.Pierwsza odbyła się na początku
kwietnia
niem kiełbasek.Miejsce napik
nik udostępniło Partnerstwo
Dorzecze Słupi.
Zainteresowane osobymogą
się kontaktować telefonicznie
z organizatorami akcji:608 701
270lub 663344 879Jak
podaje
strona
www.cmentarze_slupsk.repubIika.pl, w Krzyni znajdują się
dwa cmentarze ewangelickie:
północny i południowy. Cmen
tarz północny położony jest
przy drodze leśnej do Stamic.
W miejscu pochówku zacho
wały się tylko dwie granitowe
podstawy pod krzyże żelazne,

jeden betonowy obrys mogiły
i trzy fragmenty rozbitych na
grobków. Dzisiaj trudno jest
określić wielkość tego miejsca,
gdyż nie zachowały się ślady
ogrodzenia.
Cmentarz południowy położony jest przydrodze biegnącej
wzdłuż jeziora. Po minięciubu
dynku starejszkoły należyskrę
cić w prawo w pierwszą leśną
drogę i przejść około 100 me
trów. Miejsce pochówku
wkształcie prostokąta otoczone
usypanym wałem z ziemi z na
sadzeniem świerkowym. Za
chowało się kilka fragmentów

kamiennych pomników, trzy
betonowe ramy mogił oraz że
lazny krzyż zpękniętą tabliczką
inskrypcyjną.
Porządkowanie starych
poniemieckich cmentarzy ma
wymiar nie tylko historyczny,
ale również
społeczny
i ludzki. Pamiętajmy, że
przed nami też żyli tutaj lu
dzie, dla których Pomorze
było ojczyzną. Tworzyli histo
rię tego regionu tak, jak my
czynimy to dzisiaj. Zaś sa
mym cmentarzom należy się
ochrona, jako zabytkom.
<s>®
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Materiał Informacyjny McDonalcTs

NAJBARDZIEJ W PRACY
LUBIĘ LUDZI I ATMOSFERĘ,
JAKĄ TU TWORZĄ
Świetni ludzie, miła atmosfera, umowa o pracę i wspierając/ przełożeni - to tylko niektóre
z powodów, dla których pan Marcin Sobka pracuje tak długo w restauracji McDonald's.
Jak długo pracujesz
w McDonalcTs?

robić. Mnie do obowiązków
wprowadzał Tomek. Za
wsze był chętny do pomocy,
wszystko mi pokazał i opo
wiedział o pracy.

Jak to się stało, że tu tra
fiłeś i gdzie pracowałeś
wcześniej?

Czym teraz zajmujesz się
na co dzień?

Pracę w restauracji za
cząłem w 2008 roku, więc
to już 11 lat.

Wcześniej pracowałem
w fabryce zapałek, a póź
niej szukałem innej pracy.
Uczęszczałem wtedy na
różne warsztaty zawodowe
i tam jedna z pań poleciła
mi pracę w McDonald's.
Powiedziała, że szukają
pracowników i przyjmują
też osoby z orzeczeniem
0 niepełnosprawności.
Postanowiłem spróbować
1 się udało.

I jak wyglądały początki
pracy w restauracji?

Wiadomo, że na począt
ku bardzo się stresowałem,
ale na szczęście koledzy
i koleżanki od razu przyjęli
mnie do zespołu. Szybko się
tu odnalazłem. Mogłem też
liczyć na wsparcie podczas
szkolenia. W McDonald's
każdy nowy pracownik ma
swojego instruktora, który
wszystkiego liczy, dużo tłu
maczy i pokazuje, co trzeba

Dbam o czystość w re
stauracji. Sprzątam na sali,
żeby goście mogli jeść przy
czystych stolikach. Zajmuję
się też terenem wokół lo
kalu. Pracuję na zmianach
dziennych i nocnych,
po 8 godzin.

A co powiesz o atmosfe
rze w McDonakTs?

Ludzie są super i to jest
to, za co najbardziej lubię
tę pracę. Mamy dobre re
lacje, jest czas, żeby sobie
porozmawiać na prywatne
tematy Koledzy i koleżanki
są w różnym wieku, pracują
z nami też osoby z zagra
nicy i wszyscy się dobrze
dogadujemy. Bardzo lubię
kierowników. Tutaj można
liczyć na każdego. Firma
organizuje nam od czasu do
czasu wspólne wyjścia: do
pubu, na kręgle. Jest więc
okazja, żeby się lepiej po
znać. Wspólnie świętujemy
też urodziny pracowników.

Czujesz się tu doceniony?
Tale, zarówno goście, jak
i koledzy i koleżanki doce
niają moją pracę. Spotyka
mnie tu wiele miłych sytu
acji. Goście często chwalą
moje zaangażowanie. To
daje mi dużą motywację do
tego, żeby się starać.

A co lubisz robić po pracy?

Moją największą pasją
jest rower. W ciągu roku
potrafię zrobić na nim kilka
tysięcy kilometrów. Jazda
pomaga mi też w rehabili
tacji. O każdej porze dnia,
nieważne jaka jest pora
rolcu, wsiadam na rower
i przemierzam po kilka ki
lometrów dziennie. To daje
mi dużą radość.

Czy coś się zmieniło u cie
bie od czasu, ldedy zaczą
łeś pracę w restauracji?
Przede wszystkim sta
łem się bardziej otwarty na
ludzi. Cały czas działamy
w zespole. Nauczyłem się
też dyscypliny i dokład
ności.

Komu poleciłbyś pracę
w McDonakTs?

Polecam każdemu! To
praca dla osób otwartych,

chętnych do poznania cze
goś nowego. Niektóre doj
rzałe osoby może boją się
do nas przyjść, ale napraw
dę nie ma czego! Mamy
i studentów i starszych
pracowników, a w wakacje
pracują z nami nawet ucz
niowie, którzy ukończyli
16 lat. Wszyscy się bardzo
dobrze dogadują, u nas nie
ma barier.

O tym. dlaczego jeszcze
warto aplikować do
McDonakTs mówi
Tomasz Wodyk
-kierownik restauracji
Jalde warunki zatrudnie
nia oferuje McDonakTs?

Każdy pracownik
restauracji McDonald's
otrzymuje umowę o pracę
już od pierwszego dnia.
W zależności od dyspozy
cyjności danej osoby, może
to być cały etat, pół, a nawet
jeszcze mniejszy wymiar
godzin. Wszystko zależy
od tego, ile ktoś chce praco
wać. Mamy elastyczny gra
fik, który jest dostosowany
do pracowników. Zatrud
niamy zarówno osoby
uczące się, jak i takie, które
chcą tylko dorobić i pracują

tylko kilka godzin dziennie
albo w wybrane dni tygo
dnia. Do określonego dnia
miesiąca wszyscy mogą
zgłaszać swoje prośby od
nośnie grafiku i dni, które
chcą mieć wolne. W naszej
restauracji jest miejsce dla
każdego bez względu na
wiek. Przyjmujemy też oso
by z orzeczeniem o niepeł
nosprawności i cieszymy
się, że mamy takich zaanga
żowanych pracowników jak
Marcin.

Czy pracownicy mają
szansę na otrzymanie
wyższego stanowiska?

Oczywiście. Każdy z ma
nagerów czy kierowników
zaczynał od podstawowego

stanowiska i wykonywał
wszystkie zadania. Wyższe
stanowisko otrzymuje się
za dobrą pracę, zaangażo
wanie i wyniki. Jeśli są ku
temu chęci i możliwości, to
można naprawdę szybko
awansować.

Na jakie dodatkowe ko
rzyści mogą liczyć pra
cownicy?

McDonald's daje duże
możliwości rozwoju. Jeśli
wchodzi nowy projekt,
to jeździmy na szkolenia.
Mamy karty sportowe
i wiem, że wielu pracow
ników z tego korzysta.
Restauracja oferuje nam też
posiłki w atrakcyjnych dla
cenach.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ PRACA W McDONALD'S®?

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!
APLIKUJ W RESTAURACJI LUB NA PRACA.MCDONALDS.PL
© 2019 McDonalcTs Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
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W Słupsku zaczął się elektroniczny nabór
do miejskich szkół ponadpodstawowych
Zbigniew Marecki
znigniew.marecki@gp24.pl

fitMk

Słupsk
Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnydi iponad
podstawowych w miejskich
szkołach w Słupsku na rok
szkolny2019/2020
rozpoczęła się 13 maja. Wnio
ski uczniów będą przyjmowa
ne do 18 czerwca.Sładanie
wniosków odbywa się po
przez system elektroniczny
NABO.
W tym roku nabór doszkół ma
charakter podwójny, bo jedno
cześnie o miejsce w nowych
szkołach ubiegać się będą ab
solwenci ostatnichklas trzecich
gimnazjów oraz pierwsi absol
wenci zreformowanych pod
stawówek. Z tego względu za
interesowani muszą
się
logować pod odrębnymi adre
sami:
https://ponadgimnazjalneslupsk.nabory.pl - absolwenci
gimnazjum

Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz klas ósmych będą brane pod uwagę podczas procesu
naboru do szkół średnich i branżowych.
https://ponadpodstawoweslupsk.nabory.pl - absolwenci
szkół podstawowych
- To wszystko powoduje, że
we wszystkich szkołach będą
funkcjonowały dwie nieza
leżne komisje rekreutacyjne,
choć będą działać na tych sa
mych zasadach - wyjaśnia
Anna Sadlak, dyrektorka wy

działu edukacji w słupskim ra
tuszu.
W Słupsku wrekrutacji elek
tronicznej bierzeudział18 szkół
ponadpodstawowych prowa
dzonych przez Miasto Słupsk:
4 licea ogólnokształcące, 1 li
ceum sztuk plastycznych,1 li
ceum dla dorosłych, 5 techni
ków,5 branżowychszkół Istop

nia, i branżowa szkoła spe
cjalna Istopnia i l szkoła police
alna.
O zakładce „Oferty placó
wek" na stronie ratusza
(www.slupsk.pl) znajdują się
szczegółowe informacjeo ofer
cie poszczególnych szkół. Na
tomiast w zakładce „Harmono
gram rekrutacji..." znajdują się

wszystkie niezbędnedaty i ko
nieczne czynnościprzy ubiega
niu się absolwenta gimnazjum
i szkoły podstawowejo przyję
cie do wybranej szkoły, co wy
nika z zapisów zarządzenia nr
4/2019 Pomorskiego Kuratora
Oświaty z dnia30 stycznia 2019
r. wsprawie terminówprzepro
wadzania postępowania rekru
tacyjnego i postępowania uzu
pełniającego, w tym terminów
składania dokumentów narok
szkolny 2019/2020, do klas
pierwszych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas
pierwszych szkół ponadpod
stawowych oraz na semestr
pierwszy szkół policealnych
i szkół dla dorosłych w woje
wództwie pomorskim na rok
szkolny 2019/2020.
Jedno jest wszakże pewne:
uczeń zakłada konto samo
dzielnie.
- Wypełnienie obowiązko
wego elektronicznegowniosku
o przyjęciedo klasyI szkoły po
nadpodstawowej wymaga uło
żenia listy preferencji kandy
data. Na jej1. pozycji powinien
znaleźć się oddział - klasa
w szkole, na której uczniowi
najbardziej zależy, w której

chciałby się uczyć. Jednocześ
nie możnaubiegać się omiejsce
tylko w trzech szkołach, ale
w wielu oddziałach w każdej
z nich - dodaje dyr. Anna
Sadlak.
Po wprowadzeniu wszyst
kich ocen, wyników egzami
nów i osiągnięć kandydata sy
stem będzie je przeliczał
na punkty, sumował i zgodnie
z uzyskaną liczbą punktów
wskaże, do którego oddziału
z listy preferencji kandydat się
zakwalifikuje. Im dłuższa-lista
preferencji tym większe szanse
na dostanie się do szkoły, nie
ma możliwości zakwalifikowa
nia się do kilku oddziałów.
System pozwala na bieżące
monitorowanie rekrutacji, za
wiera aktualne dane o szko
łach, ich ofercie edukacyjnej,
kandydacie i jego preferencji
oraz o wolnych miejscach.
Każdy uczeń może śledzić re
krutację przez internet i otrzy
mywać informację o swoich
szansach.
Ostateczne wynik naboru
uczniowie poznają 12 lipca.
Tam, gdzie będą jeszcze wolne
miejsca, nabór będzie trwał
do końca sierpnia. ©®

Anna Samusionek i jej
warsztaty o emocjach

Bramki złamały siedem żeber

Słupsk

Zbigniew Marecki

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24

Anna Samusionek przedstawi
w Słupsku swój program
o emocjach. Emocje mogą być
naszą siłą - aktorka przekonujew programie .Jestem emo
cją".
Organizatorem spotkania jest
Fundacja ChSCh, która zapra
sza wszystkich zainteresowa
nych w piątek 31 maja na go
dzinę 17:30 do SCOPiES(Słup
skie Centrum OrganizacjiPoza
rządowych iEkonomii Społecz
nej) przyul. Niedziałkowskiego
6 wSłupsku.
Aktorka będziemy gościć
wSłupsku poraz pierwszy.
- Emocjemogą być naszą siłą,
pod warunkiem, że będziemy
nimi mądrze zarządzać - uważa
Samusionek. Wedługniej wmó
wię naszego ciała jest niesamowitypotencjał,który wartowyko
rzystać, by osiągać zamierzone
cele.
-W zabawnysposób,włączając
w to ciekawe wspólnećwiczenia,
grane przeze mnie scenki i kon
kursy dlauczestników, pokazuję,
co możemy zrobić, by sobie po
móc zarównow aspekcieducho
wym jakifizycznym,aby niestać

się zakładnikami np. gniewu,
bólu, strachu czy zazdrości. Pre
zentujęprosty,leczniezwyklesku
teczny, sprawdzony przezemnie
i popartynaukowo - PAKIET RA
TUNKOWY,nakryzysowe chwile
wżyciu.
To doskonałyi sprawdzony1,5
godz. warsztat,nie tylko dla ko
biet, gdzie poznaszmechanizmy
i dowiesz się, jak zarządzać swo
imiemocjami,abymimoprzeciwnościikatakłizmówzachowaćpozytywne podejściedo życia- wy
jaśnia Samusionek.
Warsztaty pprowadzi Piotr
Samulak (FundacjaChSCh). Pro
gram
jest
realizowany
charytatywnie. Wstęp wolny.
Udziałwprogramiejestbezpłatny.
Ilośćmiejscograniczona.liczy się
kolejność zgłoszeń. Zapisy
pod numeremtelefonu:791349
494.
Anna Samusionek naekranie
zadebiutowała w 1996 epizo
dyczną rolą wdrugięj serii serialu
Ekstradycja.W1997premieręmiał
film Darmozjad polski,w którym
zagrała jedną z głównych ról.
ZarolęZosiwfilmiezostała nagro
dzona ZłotymLwem w kategorii
„Najlepsza drugoplanowarolakobieca".Od 2009 gra w serialu
TVN Na Wspólnej, w którym
wciela się w postać Ilony
Zdybickiej.©®

Kobylnica

zbigniew.marecki@gp24.pl

W poniedziałek (13 maja) ok.
Tl Stanisława W. zmierzyła się
z metalowymi drzwiczkami,
które działają w wejściu
do marketu budowlanego Obi
w Kobylnicy. W efekcie trafiła
do szpitala, a lekarze stwier
dzili złamanie siedmiu żeber.
Kobietajeszcze leży w szpita
lu.
0 wypadku klientki dowiedzie
liśmy się od Krzysztofa W, syna
ofiary, który powiedział „Gło
sowi", że kierownictwo mar
ketu spisało z jegoojcem proto
kół potwierdzający, że doszło
do wypadku z udziałem jego
matki.
- Doszłodo niego,gdy ojciec
1 matka wychodzili z marketu.
Wtedy ojciec najpierw prze
szedł, a na mamę rzuciły się
bramld, które ją odepchnęły
dwa metry do tyłu. Mama się
przewróciła i poczuła silny ból.
Na miejsce wezwano karetkę
pogotowania, którazawiozła ją
do szpitala.Lekarze stwierdzili,
że ma złamane7 żeber. Jeszcze
leży wszpitalu -opowiadał nam
w środęjej syn.Nie ukrywał,że
ma pretensje do kierownictwa
Obi,bo nikt z jegoczłonków nie

kontaktował się z jego matką
i niepytał ostan jej zdrowia.
Skontaktowaliśmy sięz Mar
cinem Toppem, dyrektorem
marketu Obi w Kobylnicy.
W trakcie rozmowy przyznał,że
w poniedziałek rzeczywiście
doszło dowypadku z udziałem
Stanisławy W. Jednak - jak
stwierdził - po obejrzeniu za
pisu monitoringu jego przebieg
wyglądał nieco inaczej niż to
przedstawia syn poszkodowa
nej. Zdaniem dyr.Toppapani W.
i jej mąż wychodzi z marketu
„pod prąd". W rezultacie
przed panią W. bramki poru

szyły się, bo ktoś wchodził
do marketu.
-Ta pani złapała się bramki,
która ją pociągnęła. Gdyby szła
prawidłowo, tonic bysię jejnie
stało, bo bramki nie były zep
sute. Moim zdaniem była sobie
sama trochę winna -ocenia dyr.
Topp.
Poza tym powiedział nam,
że może rodzinie udostępnić
zapis monitoringu,jeśli rodzina
otrzyma zgodę prokuratury.
- Do tej pory jednak nie
wpłynęło do nas oficjalne
pismo, wktórym rodzina posz
kodowanej określaswoje żąda

nia - dodaje dyr. Topp. Zapew
nia także, że Obi jest ubezpie
czone od tego typu zdarzeń,
więc po zakończeniuleczenia to
ubezpieczyciel będzie reagował
na żądania poszkodowanej ijej
rodziny.
Na koniec rozmowy dyrek
tor Topp powiedział, że obec
nie już kilkaosób stara się ood
szkodowanie od marketu Obi
w Kobylnicy. - Mam wrażenie,
że niektórzy chcą wymusić od
szkodowanie, choć przebieg
zdarzeń nie wskazuje, że zawi
niliśmy - dodaje dyr.Topp.

©®
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Kultura Wilna i Grodna zawita do Słupska.
Przjjdź, zobacz i posłuchaj artystów z Kresów
Zbigniew Marecki

m-**'

zb'gniew.marecki@pofskapress.p!

Stupsk
24 maja słupszczanie będą
mogli wziąć udział wkoncercie Białoruskiego Narodowe
go Zespołu Pieśni Garadnica.
wziąć udział w wernisażu fo
togramów artysty z Grodna
oraz spotkać się z dziennika
rzem z Wilna.
Jak już informowaliśmy, 24
maja (w piątek) o godz. 19
w sali słupskiej filharmonii od
będzie się oczekiwany przez
wielu Kresowiaków koncert
Białoruskiego Narodowego Ze
społu Pieśni Garadnica. Kon
cert ten cieszy siędużym zain
teresowaniem, w kasie pozo
stało już zaledwie kilkanaście
biletów.
Grodno na fotografii
Przed koncertem o godz.18:15
także we foyer filharmonii od
będzie się wernisaż wystawy
Aleksandra
fotograficznej

Słupskie Kaziuki na stałe wpisały się już do kalendarza kulturalnego Słupska. Są jedną
z najważniejszych imprez organizopwanych przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna
Łosminskiego z Grodna pt.
Serce ZiemiGrodzieńskiej.
Na wystawie znajdziesię 50
fotogramów. Otwarcie wy
stawy dokona Mieczysław
Bronisławowicz Goj, mer
Grodna, który przyjedzie
na Słupskie Kaziuki, które
w tym roku będą połączone
z Dniami Grodna w Słupsku.

Czlowiekowielu zainteresowa
niach
Aleksander Łosmiński to
znany
grodzieński
tele
i radiopublicysta i artysta-foto-.
grafik, a jednocześnie kierow
nik FotograficznegoKlubu Lu
dowego „Grodno", a obecnie
również dyrektor telewizji
miejskiej w Grodnie (kanał

„Grodno Plus") i deputowany
Grodzieńskiej RadyDeputowa
nych Miasta.
Łosmiński jest jednym z ak
tywnych popularyzatorów idei
odbudowy białoruskiego od
cinku Kanału Augustowskiego
na przestrzeni ponad 20 lat.
Zrealizował dziesiątki progra
mów w radiu i telewizji, 6 fil

mów,3 wystawy fotograficzne,
plener i wykonał tysiące zdjęć.
W 2003 roku w wydawnictwie
„Białoruś" wydał on album fo
tograficzny „Kanał Augustow
ski. Droga wodna od Wisły
do Niemna", który się stał
pierwszym w kraju wydaniem
tak obszernie opowiadającym
0 tej perle Białorusi. W 2006
roku w wydawnictwie Mińska
ukazała się jego druga książka
- „Kanał Augustowski. Prze
wodnik turystyczny" o odno
wionym po rekonstrukcji uni
katowym szlaku wodnym. Wy
danie ostatnie „Kanał Augu
stowski. Terra incognita"
(2008) - najbardziej całościowo
1 malowniczoprzedstawia dzi
siejszy wygląd białoruskiego
odcinku Kanału Augustow
skiego poodbydowie i przezna
czone jest dlaszerokiego kręgu
czytelników.
Natomiast w wydawnictwie
„Białoruś" wydał również al
bumy fotograficzne „Grodno"
2006,
2007),
(2003,
„Priniemanije" (2005, 2007),
„Jezioro Świteź" (2003),
„Garodnia-Grodno" (2009),
„Lot ptaka nad ziemią
Grodzieńską" (2011).

Wileński dziennikarz i jego
wywiady
Tego samego dnia (24 maja) o
godz.16 w słupskiej bibliotece
miejskiej przy ul. Grodzkiej
rozpocznie się także spotkanie
z Tadeuszem Tomaszewskim,
dziennikarzem wileńskiegora
dia i autorem książki„Wracając
do Wilna", która jest zbiorem21
wywiadów ze zdjęciami,
wspomnieniami ludzi,których
łączy czas urodzenia -pierwsza
połowa XX wieku, oraz miejsce
gdzie przyszli na świat, bądź
spędzili niezapomniane lata
swojego życia - Wilno.
W książce znajdują sięm.in.
rozmowy z Danutą Szaflarską,
Emilem Karewiczem, Barbarą
Skargą
czy
Tadeuszem
Bujnickim. Spotkanie z auto
rem będzie wspaniałą okazją
dla wszystkich Kresowiaków,
a także okazją do otrzymania
autografu na książce wydanej
przez wydawnictwo „Czytel
nik".
W tym roku tematem prze
wodnim Słupskich Kaziuków,
które cieszą się dużym zainte
resowaniem mieszkańców
miasta i regionu, będą Dni
Grodna. ©®

Urodziny Świnki Peppy w Koszalinie!
Przed nami spektakl Wielka Niespodzianka!
Prawdziwe bajkowe show!
Przedstawienie to połączenie
interaktywnego showz musica
lem i dobrym klasycznym tea
trem. Dzięki czemu czas miło
spędzą nie tylkodzieci w wieku
przedszkolnym, alerównież te
młodsze i starsze. Uwaga ro
dzice! Was zabawa też
na pewno wciągnie. Cała pub
liczność staniesię bowiemczęś
cią tego magicznegospektaklu.

Katarzyna Chybowska
monika.latkowska@cgk24.pl

IPzhti

Ukibiona postać dzied na ca
łym świecie, dzielna różowa
świnka Peppa. zawita doKo
szalina! Ito nie na ekranie tele
wizorów, ale na żywo w wyjątkowym spektaklumuzycznotanecznym, któryjuż16
czerwca w Koszalinie
Marzy Ci się spotkanie ulubio
nej postaci bajkowej Twojego
dziecka? Jeśli tak, to wreszcie
macie taką okazję!
Spotkamy się ze Świnką
Peppą w czasie wyjątkowym,
będzie ona bowiem, obchodzić
swoje urodziny. Z tej okazji
Mama Świnka i Tata Świnka
szykują dla niejniespodziankę.
Co to będzie iczy Peppa będzie
zadowolona, tego dowiedzie
cie się sami już 16 czerwca.
Zdradzimy Wam jednak, że to
będzie bardzo emocjonujący
czas w życiu rodziny Świnek.
Zarówno mała Peppa, jak i jej

Scenografia spektaklu, tak jak grafika samej kreskówki, przystosowanajest do percepcji małych dzieci.
brak George nie będą mogli się
doczekać szykowanej niespo
dzianki. Co sprawi, że przyjdą
im do głów różne szalone i cie

kawe pomysły.Przez cocała ro
dzina przeżyje wiele fascynują
cych i pouczających przygód.
Nie martwcie się, wszystko

skończy sięszczęśliwie. Oprócz
głównych bohaterów na scenie
pojawi się też Pan Zebra oraz
pani Królik.

jest chwalona przez krytyków
za pokazywanie m.in. alterna
tywnych ról w rodzinie, np.
Tata Świnka słabo radzi sobie
z samochodem, ale za toświet
nie gotuje. Pozytywne jest też
uczenie dzieci indywidualizmu
i kreatywnego podchodzenia
do problemów oraz samo
dzielne rozwiązywanie trud
nych sytuacji.Pokazuje też wy
jątkowość więzi rodzimych.

Uczy i bawi
Pomysł na prezent
Świnka Peppa to bajka uniwer Bilet na spektakl to doskonały
salna, pozbawiona agresji. pomysł na prezent z okazjiDnia
Główna bohaterka, tytułowa Dziecka. Może to być rodzinne
świnka Peppa, to radosna po wyjście, bez względu na to,
stać, niecokrnąbrna, aledzięki w jakim wieku macie dzieci.
temu dzieci mogą się z nią utoż Gwarantujemy świetną za
samiać. W każdym z krótkich, bawę.
bo zaledwie5-minutowych od
Start spektaklu w niedzielę,
cinków, maliwidzowie uczą się 16 czerwca o godz. 10 w Hali
wraz zeswoją bohaterką czegoś Widowiskowo-Sportowej
nowego. Twórcy poruszają za w Koszalinie. Biletydo nabycia:
równo tematy dobrego wycho w kasach hali, ul. Śniadeckich
wania, przyjaźni czy szacunku 4, w redakcji Głosu Koszaliń
dla rodziców jak też ochrony skiego, ul.Mickiewicza 24 oraz
środowiska. W poszczególnych na stronach: hala.koszalin.pl
odcinkach uczymy się wraz ze oraz kupbilecik.pl Dzieci do 2
Świnką Peppą jak zachować się lat wchodzą bez biletu i siedzą
w czasie wizyty w lesie czy na kolanach rodzica. Spekatkl
kiedy spotykamy starszą osobę trwa 80minut (wtym 20minu
potrzebującą pomocy. Bajka towa przerwa).
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Polska wygrała
przed TSUEzKE

Sąd UE stanąłpo stroniePolski,
uznając, że Komisja Europejska
nie miała racji,uznając podatek
handlowy za niedozwoloną po
moc państwa.Nie jesttojedno
znaczne z faktem,że podatekjest
zgodny z unijnymprawem. Jak
podaje RMF FM,komisja może
jeszcze kwestionowaćpodatek
od sieci na podstawieinnych
przepisów, na przykładdotyczą
cych zasad przedsiębiorczości,
czyli zakazu dyskryminacji,(AIP)

Warszawa

Mateusz Szczurek
przed komisją VAT

- Mieliśmy wybór: albouszczel
nienie systemu podatkowego,
albo ułatwienieprowadzenia bi
znesu - powiedział Mateusz
Szczurek, byłyminister finansów,
przesłuchiwany w czwartek przez
komisję śledczą ds. VAT.Szczurek
był ministrem finansów wlatach
2013-2015. (AIP)

Warszawa

Prezydent podpisał
500+ na każde dziecko

W czwartek w swoje urodziny
prezydent Andrzej Duda podpisał
nowelę ustawy500+.Od1lipca
każde dzieckoskorzysta z comie
sięcznej dopłaty w wys.500zł.

(AIP)

kręg
Warszawa

Premier miał problem
z dotarciem do Brukseli

Głos Dziennik Pomorza
Piątek. 17.05.2019

Rząd szykuje dekomunizację
w służbach i wojsku

Czwartkowy wylot premiera Ma
teusza Morawieckiego doBruk
seli nie doszedłdo skutku zpo
wodu strajkukontrolerów lotów.
Ostatecznie szefrządu dotarł
do Belgiiinną drogą. Otworzył
tam centrum lobbingowe,(AIP)

Warszawa

Warszawa

kacper.rogacin@polskapress.pl

Prof. Legutkoprostuje
swoją wypowiedź

- W związku z pojawiającymi się
zmanipulowanymi informacjami
na temat mojej wypowiedziz wy
wiadu dla PolskiegoRadia 24 zdn.
15.05 br., niniejszyminformuję, że
już w pierwszych zdaniach wy
wiadu potępiłem obrzydliwe za
chowania seksualne wobec nie
letnich, które wedługmnie po
winny być karane zcałą surowoś
cią - oświadczył europoseł PiS Ry
szard Legutko. (AIP)

Warszawa

Pogrzeb ucznia zabitego
w szkole w Wawrze
W czwartek na Muzułmańskim
Cmentarzu Tatarskimw Warsza
wie pochowano16-letniego Kubę,
który zmarł naskutek ugodzenia
nożem. Dotragedii doszło10 maja
wSzkole Podstawowejnr195
w Warszawie. Dwóchnastolatków
wdało sięwbójkę. W pewnymmo
mencie w ręcejednegoz nichpoja
wił sięnóż. Jakubzostał ugodzony
sześć razyimimo próbreanimacji
zmarł, (AIP)

Kacper Rogacin

Zapowiadają się poważne
zmiany w polskich służbach,
wojsku, czy polkji. Według
„Dziennika Gazeta Prawna",
minister Mariusz Kamiński
pracuje nad regulacjami,które
odbiorą dostęp do informacji
niejawnych osobom,które by
ły funkcjonariuszami SB, służb
wojskowych przed1989r.
oraz ich współpracownikom.
Nowe regulacje mają być zapi
sane wprojekcie ustawyo ochro
nie informacji niejawnych,który
liczy 12 rozdziałowi101artyku
łów. Zakładają one m.in. od
mowę wydania poświadczenia
bezpieczeństwa, które umożli
wia dopuszczenie do pracy lub
służby związanych z dostępem
do informacjiobjętych klauzulą
„poufne" lub wyższej. 'Takaod
mowa mazapadać automatycz
nie, jeśli„osoba sprawdzana była
zatrudniona lub współpraco
wała z organami bezpieczeń
stwa, o których mowa wart. 2
ustawy oujawnianiu informacji

Za propozycjami zmian w służbach stoi Mariusz Kamiński,
minister od służb specjalnych
o dokumentach organów bez
pieczeństwa wewnętrznego
państwa z lat1944-1990".
Byłym pracownikomkomu
nistycznych służb specjalnych
automatycznie nie będzie
przedłużane poświadczeniedo
puszczające do państwowych
tajemnic Nawet jeślizostali po
zytywnie
zweryfikowani
po upadku PRL i dostali pracę
np. wpolicji,Urzędzie Ochrony

Państwa, innych organach bez
pieczeństwa państwaczy dyplo
macji -pisze „DGP".
Za projektem, który ma być
procedowany w trybiepilnym,
stoi minister od służbspecjalnych
Mariusz Kamiński,który zapre
zentował gorządowi jużpod ko
niec kwietnia. Wprowadzeniem
zmian mazająćsięMadej Wąsik.
Zakładana data wejścia w życie l października 2019 r.

Powodem - wedługautorów
projektu -ma być„występowa
nie nowych zagrożeń dla bez
pieczeństwa państwa, w tym
dla informacjiniejawnych". Ek
sperci zwracają uwagę, że za
warte w projekcie sformułowa
nie „lub współpracowała"[ze
służbami komunistycznymi red.] może znacząco poszerzyć
krąg osób, których będzie doty
czyła zmiana regulacji.JMawet,
jeśli ktoś uzyskał już poświad
czenie
bezpieczeństwa
po upadkuPRL, tomoże niezo
stać mu ono przedłużone.
Wiadomo, że uzyskanie po
świadczenia bezpieczeństwa jest
dziś wymaganedopracy zdostę
pem doinformacji objętych klau
zulą „poufne"lub wyższą.Doty
czy tom.in. pracy wpolicji, woj
sku, agencjach ochrony oraz
urzędników i ludzi pracujących
w sektorze prywatnym, np.
wzbrojeniówce.Poświadczenie
bezpieczeństwa jest wydawane
przez ABW lub SKW, a do jego
uzyskaniakonieczne jestwypeł
nienie ankiety bezpieczeństwa
osobistego.Projekt będziepraw
dopodobnie
rozpatrywany
na najbliższym posiedzeniu.©®

Ojca Grandę „Przepisy na zdrowe życie".
Jedzenie i picie przeciwrakotwórcze
Zdrowie

racji materiałów.Przed dłuższy
czas obniża się w nim poziom
magnezu, witaminyA, cynku...

W diecie antynowotworowej
należy ograniczyć potrawy
mięsne, zupełnie wykluczyćpo
trawy smażonei griHowane.
Należy wystrzegać się wywa
rów mięsnych takichjak rosół.
Wskazane jest zwiększenie
w diecie ilości spożywanych
zbóż, warzywi owoców.

Czynriki sprzyjające
Czynnikiem sprzyjającymza
chorowaniu jest stres. Wytrąca
z równowagi cały układ ner
wowy, a topowoduje złe wchła
nianie i stratędużych ilościm.in.:
magnezu, selenu,cynki i jodu.
Osłabione komórki naszegoor
ganizmu zaczynają byćpodatne
na rozmaite dewiacje, wolne
rodniki zaburzająichszyfr gene
tyczny i brama dla raka staje
otworem.

Anna Nowak

Dlaczego ta choroba tak zawzię
cie dzisiejszespołeczeństwa?Ma
tozwiązekzodżywianiemi nie
naturalnym stylem życia. Rak
w formie uśpionej jest zakodo
wany w każdym organizmie
i czeka na sprzyjający moment,
by zaatakować. Następuje to
wtedy, kiedy organizm jest wy
czerpany inie otrzymuje wpożywieniu niezbędnych doregene

Wspomaganie leczenia ziołami
Bardzo ważne,by uzupełniać
leczenie konwencjonalne zio
łami orazodpowiednio ustawio
nym jadłospisem Okazujesię, że
jeśli obok chemio-i radioterapii
podamy preparaty ziołowe

oczyszczające ztoksyn iregene
rujące układ trawienno-wydalniczy, to chory lepiej zniesiele
czenie i maszansę przeżyć o do
bre kilkalat dłużej.Takie znacze
nie wspierającema np. vilcacora,
która skutecznie chroni kondy
cję przewodupokarmowego.
Warto jeśćpomidory
- Od dawna powtarzam, by
jeść pomidory,i to w każdej po
staci. Posiadają likopen, czer
wony barwnik niezniszczalny
w procesieprzetwarzania, obec
ny w przecierach i ketchupie,
który przenika do wnętrza ko
mórki rakowej paraliżując jej
energię.
Brokułyikield
- W diecie antyrakowej zale
cam też duże ilości brokułów,
a zwłaszczakiełków.Można jeła
two zrobićw warunkach domo

OJCA GRANDĘ
przepisy na zdrowe życie

wych. Po trzech dniachod wy
siania, należy spożywaćsurowe
kiełki w twarożkach, sałatkach,
na kanapkach. Znajdują się
w nich całe złoża sulfiirofanuzwiązków siarki i azotu,które neutralizują czynniki rakotwórcze.
Dobrodziejstwo buraków
Ważne wprofilaktyceantyra
kowej jest regularne piciesoków
z marchwii czerwonegoburaka,
selera,rzodkwi.Zamiast barszczu
z gotowanychburaków,zalecam
przyrządzenie zupy zpieczonych
w piekarniku.Po upieczeniu na
leży buraki obrać ze skóry, ze
trzeć na grubej tarce i wrzucić
do gotowanejostudzonej wody,
dodać kilka ząbkówczosnku roztartych zsolą,2-3 łyżki oleju,parę
ziarenek rozbitego kminku, sok
z cytryny i szczyptę cukru
do smaku. Po podgrzaniu wy
chodzi czystybarszcz.©®

Cztery tomy z poradami Ojca Grandę można nabyć
w placówkach Poczty Polskiej

WARTO WIEDZIEĆ

WAŻNY CODZIENNY RUCH

W profilaktyce chorób
nowotworowych, ogromne
znaczenie ma codzienny ruch,
aktywność fizyczna. Nawet
zwykły, codzienny spacer
potrafi zneutralizować stresy

doznane w ciągu dnia, a tym
samym zmniejszyć produkcję
wolnych rodników
zapobiegającym stanom
zapalnym. Na spacery należy
wychodzić codziennie, nawet,
gdy pada deszcz.

Wznowiona edycja książek dostępna
w dobrych księgarniach
oraz Placówkach Pocztowych
4s/. Poczta Polska
Książki możesz też zamówić
na www.ksiegamia.dzienmkbaltycki.pl
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NOWOŚCI MEDYCYNY NATURALNEJ

Naturalna metoda
łagodząca objawy
GRZYBICY u źródła

%

fięzjeść grzybom.'
,,

Zakażenia grzybicze to już dzisiaj choroba cywilizacyjna
XXI wieku. Polecamy naturalny środek łagodzacy
zakażenia grzybicze.

O

d 16 lat prowadzę własną prakty
kę w Baltimore. Jako specjalista
ds. podologii i chorób skóry pomo
głam wielu ludziom w walce z tą uciążliwą
dolegliwością. A niestety, w dzisiejszych
czasach coraz częściej mamy do czynie
nia z zakażeniami grzybiczymi, które co
raz ciężej poddają się zwykłemu leczeniu
farmakologicznemu (albo wręcz nie pod
dają mu się wcale).
Grzyby atakują warstwę podstawną na
skórka lub blaszkę podeszwową paznok
cia i doprowadzają do rozkładu tkanki. Ży
wią się keratyną, która stanowi budulec
naszej skóry, włosów i paznokci. Stąd lu
dzie dotknięci grzybicą uskarżają się na
świąd i brzydki zapach. Gdy grzyb choć
raz na dobre zasiedli nasz organizm, nie
łatwo go wyplenić.

„W końcu
zmniejszyłam
objawy grzybicy
paznokci!"

Stosowałam wiele maści, środków grzy
bobójczych i antybiotyków. Jednak wszyst
kie te metody okazały się mało skuteczne,
ponieważ nie zwalczały źródła problemu,
tylko działały powierzchniowo, niszcząc
formę wegetatywną grzyba, czyli tę wi
doczną gołym okiem. Tymczasem głęboko
w tkance pozostawały spory grzyba (żywe
zarodniki). Problem zewnętrznie znikał na
jakiś czas, ale ukryte głęboko formy przetrwalnikowe czekały znów na moment,
w którym będą mogły się namnażać.

Czy można zniszczyć grzyba?

Jagoda, 46 lat, Kraków

Międzykomórkowa
przestrzeń, w której
zagnieżdżają się spory
grzyba
Warstwa podstawna

ęrzm&rzm

zarc-4%:. 3-rzy0-tf.

zwolić na zmniejszenie występo
wania przyczajonej formy grzy
ba. Dzięki niej ludzie, którzy do
mnie przychodzili, w krótkim

czasie zauważali poprawę skó
ry oraz paznokci. W większo

warstw i zmniejszają występowanie in
fekcji grzybicznej. Kąpiel jest poza tym

ści przypadków infekcja grzybi
cza została złagodzona. Czym jest
ten sposób?
To naturalny preparat, opar
ty na działaniu srebra koloidal
nego. Jest to specjalna, koloidal
na sól lecznicza. Jej właściwości
grzybobójcze i bakteriobójcze są
wprost zdumiewające. Dzięki za
stosowaniu specjalnej technologii
transdynamicznej nanocząsteczki jonów srebra bez problemu
przenikają przez warstwy skóry
i płytki paznokciowej. Dociera
ją do najgłębszych miejsc i mo
gą pomóc w redukcji występowa
nia różnych form dermatofitów,

kojąca i miła dla stóp, a także bezpieczna
- mogą ją stosować nawet małe dzieci.
Preparat na bazie srebra koloidalnego
został przetestowany przez wiele osób

powanie grzyba i sprawić, że zarodniki
będą miały znacznie mniejsz szansę
przetrwać. Ta metoda może po

piero moczenie
nóg w tej soli
naprawdę po
mogło. Z dnia
PRZED
na dzień wi
działam, jak mi te paznokcie zdrowieją. Jestem
pod wrażeniem szybkości efektu. Minęło 5 mie
sięcy, a ja nadal mam zdrowe i ładne paznokcie".

Koloidalna sól lecznicza może
łagodzić źródło problemu - ukryte
spory grzyba

Większość środków działa
powierzchniowo i usuwa tylko
zewnętrzne oznaki grzybicy

którą napotkają na swojej drodze. Przy
wierają do powierzchni patogenów, gdzie
mają szansę pomóc w procesach odpo
wiadającyc za redukcję ilości grzybów
w organizmie.
Metoda jest łatwa w stosowaniu. Wy
starczy 3-4 razy dziennie moczyć stopy
w ciepłej wodzie z dodatkiem soli kolo
idalnej. Już od momentu pierwszej kąpieli
walka z grzybem może być automatyczna.
Nanokoloidy docierają do najgłębszych

Spośród wszystkich sposobów, które wy
próbowałam, znalazłam taki, który mo
że pomóc naturalnie zmniejszyć wystę

„Od jakichś 6 lat męczyłam
się z grzybicą paznokci. Cho
dziłam do różnych specjalistów,
stosowałam maści, ale jakoś nic mi nie pomaga
ło. Wyglądało to okropnie. Wstydziłam się poka
zać stopy. Nie mówiąc już o noszeniu klapek la
tem... Postanowiłam poszukać metod naturalnych.
Próbowałam olejku z drzewa herbacianego, ole
ju kokosowego,
ale
efekty
mieme
/
- dby°-

Bez chemii
i antybiotyków!

mm&ą

s--f tarr

z mojego gabinetu. Znacznej części udało
się złagodzić objawy grzybicy skóry oraz
grzybicy paznokci. W moim przekonaniu
jest to świetny preparat łagodzący zaka
żenia grzybiczne (a jego stosowanie tak
przyjemne!) dostępny na rynku.
Przeciwgrzybicza koloidalna sól leczni
cza została sprowadzona do Polski. Moż
na ją otrzymać tylko w sprzedaży klubu
rabatowego (nie będzie dystrybuowana
w sklepach i aptekach). Zamawianie jest
łatwe i bezpieczne, ponieważ nie trzeba
wcześniej nic płacić - dopiero w momen
cie otrzymania przesyłki.
W tej chwili trwa pro
mocja dla pierwszych
100 osób.

WIELKA PROMOCJA
KLUBU RABATOWEGO!

70mf

Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 22 maja 2019 r.. dostanie
70% zniżki! Otrzymasz wówczas przeciwgrzybiczą koloidalną sól za
udział w klubie rabatowym tylko za 325-2197 zł (przesyłka GRATIS)

ZADZWOŃ:

12 345 11 59

Pon.-pt. 8:00-21:00, sob. i niedz. 9:00-21:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Telefon kontaktowy w sprawach zwrotów i reklamacji: 91443 79 19; Regulamin: trmsndcndtns-prvtplc.com
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BóL trauma, procesy.Raport
o pedofilii wśród duchownych
Str. 14-15

Delfin. Historia nie o tym, jak
Morawiecki adoptował dzieci

Pierwsza komunia od A do Z.
Trendy, wyzwania i koszty

magazyn
Str. 18

U

Kasię Smutniak możemy dziś oglądać w filmie „Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha

Str. 19

•••Hf!

Kasia nie chce do Hollywood

We włoskim przemyśle filmowym jest mniej kobiet niż w polskim. Uczę je, jak odmawiać
propozycjom „przesłuchań" przy kolacji str.20

14
Polska
Raport naszych reporterów
o przypadkach pedofilii w róż
nych regionach kraju. To część
ponurego obrazu wykorzy
stywania dzieci

P

o filmie Tomasza
i Marka Sekielskich
nasi reporterzy w ca
łym kraju prześledzili,
jak problem pedofilii
w Kościele wygląda wposzcze
gólnych regionach. Przedsta
wiamy najbardziej charaktery
styczne przypadki, którestano
wią tylko część materiału zebra
nego przez dziennikarzy regio
nalnych PolskaPress Grupy.
Warszawa
K. DariuszOlejniczak - jakinfor
muje TomaszSekielski - odsie
dział wyrok za molestowanie
seksualne 7-letnich dziewczy
nek.Dostał teżdożywotni zakaz
pracy z dziećmi, ale wfilmie po
jawia sięinformacja, że w grud
niu ubiegłego roku prowadził
rekolekcje dla dzieci m.in.
w Malborku.
-Pan żartuje?Jabympedofila
wpuszczał dokościoła, gdybym
to wiedział?!- mówinam ks.Jan
Potrykus, proboszcz parafii św.
Józefa w Malborku, który za
pewnia, że nie miał pojęcia
o wyroku oraz zakazie dla
rekolekcjonisty.
Z oświadczenia wydanego
przez rzecznika prasowego ar
chidiecezji warszawskiej wy
nika, że duchowny fakt zakazu
pracy z dziećmi i młodzieżą
ukrył przed ustanowionym
przez władze kościelne kurato
rem.
-Gdybym ja to wiedział,gdy
bym siędowiedział otym, co te
raz wiem, to myślę, że nawet
gdyby on prowadził mszę, to
bym go wyprosił- mówi ks. Jan
Potrykus.
Prokuratura prowadzi do
chodzenie w sprawieniestoso
wania siędo orzeczonegoprzez
sąd zakazu pracyz dziećmi.
W poniedziałek ks. Dariusz
Olejniczak napisał do papieża
Franciszka prośbęo przeniesie
nie dostanu świeckiego.
Gdańsk
Najgłośniejsze pomorskiewątki
dokumentuSekielskich dotyczą
księży Franciszka Cybuli, An
drzeja S. i prałata Henryka Jan
kowskiego.
Odnośnie tego ostatniego,
który miał molestować mini
strantów, głośnobyło przed kil
koma tygodniami.Przed kościo
łem św.Brygidy, gdziepracował
były kapelan „Solidarności",
obalono jego pomnik, zmie
niono teżnazwę placu.
Sprawa pedofiliiksiędza An
drzeja S. z parafii w Kartuzach
wyszła na jaw, kiedy Marek
Mielewczyk, nastoletnia ofiara
księdza, po pięciu latach kosz
maru próbowałpopełnić samo
bójstwo w1987 r. W trakcie tera
pii o swoich doświadczeniach
opowiedział psychiatrze,a ta po
wiadomiła rodziców.
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Ból, trauma, procesy.
Raport o pedofilii

wśród duchownych
dzieci i młodzieży z diecezji lu
belskiej, siedleckiej isandomier
skiej. Eksperci pracowalinadintensyfikacją prewencji w pracy
duszpasterskiej z osobami ma
łoletnimi.

Skala czynów pedofilskich, popełnianych przez ludzi Kościoła budzi przerażenie
- Katechezy odbywały się
na górze, a ksiądz zawsze pro
sił mnie, by w czymś pomóc,
coś przenieść. Samochodem
zabierał mnie do wynajętego
domu, którypełnił funkcjęple
banii. Tam wsposób nachalny,
zdecydowany, zaczynał mnie
dotykać i dochodziło do wyko
rzystywania seksualnego - re
lacjonował w rozmowie
z „DziennikiemBałtyckim" już
w czerwcu 2015 roku Marek
Mielewczyk.
Interwencja lekarki u bi
skupa skończyła się tylko prze
niesieniem duchownego doin
nej parafii do Wejherowa. Póź
niej przenoszono go z parafii
na parafię, a w 2016 roku Waty
kan zdecydowało wydaleniuS.
ze stanuduchownego.
Mielewczyk w 2014 roku
zdecydował się na cywilny po
zew przeciw księdzu Andrze
jowi S.,diecezji pelpińskiejoraz
parafii w Kartuzach. Domagał
się przeprosin i10 tys. zł na po
magającą ofiarom księży
pedofiU fundację „Nie lękajcie
się".
Sąd nakazał Andrzejowi S.
przeprosiny „anaruszenie jego
dóbr osobistych w postaci god
ności oraz nietykalności cieles
nej", natomiast w zakresie fi
nansowym powództwo odda
lił. Obie strony zapowiedziały
apelację.
Ksiądz Franciszek Cybula,
były kapelan Lecha Wałęsy,
około1996 r. miał wielokrotnie

wykorzystywać seksualniemi
nistranta, który zdecydował się
anonimowo opowiedziećswoją
historię w filmie Sekielskich.
Zmarły w lutym ks.Franciszek
Cybula
w
nagranym
przed śmiercią dokumencieba
gatelizuje sytuację: - Była
chwilka pieszczenia i wracali
śmy do swoich spraw. Jak mo
głem, totobie troszkędawałem
- mówiiproponujemężczyźnie
pieniądze.
- Ktoś powie, dlaczego nie
widziałeś tych zboczeń? Tak to
prawda, nie widziałem.Bo mi
nie mogła zmieścićsię wgłowie
taka możliwość, by ksiądz był
do tego zdolny - pisał
na TwitterzeLech Wałęsa.
Lublin
Dziesięć ofiar księży pedofili
i dziewięciu duchownych,któ
rzy złamali szóste przykazanie
z osobąmałoletnią - to dane Ku
rii Metropolitalnej w Lublinie
dotyczące pedofiliiw lubelskim
Kościele.
Spośród dziewięciu ukara
nych księżyczterech miałokon
takty z dziećmi poniżej15. roku
życia, pięciu z małoletnimi po
między15 a18. rokiem życia.
Do przestępstw dochodziło
w latach 1990-2018. W dwóch
sprawach w sądach świeckich
zapadły wyroki skazujące. Na
tomiast w dwóch przypadkach
procesy kanonicznezakończyły
się przeniesieniem duchow
nych dostanu świeckiego.

W jednym przypadkuproku
ratura nie wszczęła śledztwa ze
względu na przedawnienie się
sprawy. Chodzi o ks.Waleriana
S., byłego profesora KUL.
Do przestępstw miało docho
dzić w latach 1986-1994. Jego
ofiara domagała się 500 tys. zł
zadośćuczynienia, alelubelski
sąd skazał duchownegona prze
prosiny.
Biorąc pod uwagę
przedawnienie inkryminowa
nych czynnościoraz wieki zdro
wie oskarżanego,Kongregacja
Nauki Wiary uznała, że nie ma
konieczności wszczynania pro
cesu karnego.Poleciła natomiast
biskupowi diecezjalnemu, aby
wezwał oskarżanego do podję
cia dobrowolnieżycia modlitwy
i pokuty - mówi ks. Adam
Jaszcz,rzecznik archidiecezjilu
belskiej.
Spośród dziewięciuduchow
nych, którym udowodniono
winę, dwóch jużnie żyje.Pozo
stali kapłanidostali zakaz pracy
z małoletnimi.
W kwietniu odbyła się kon
ferencja zespołów ds.ochrony

Jeden z duchownych
na Podhalu miał
skrzywdzić w 2016
roku aż 22 dziewczynki
w wieku od 7 do 13 lat.
Trafił do więzienia.

Kołobrzeg
Przypadek Marcina K. z Koło
brzegu jest wyjątkowy. W 2015
r. ten 27-letni wówczas młody
mężczyzna jako pierwsza wPol
sce ofiara księdza pedofila poz
wał o zadośćuczynienie nie
tylko duchownego Zbigniewa R.
(wtedy już byłego), skazanego
prawomocnym wyrokiem sądu,
ale ikurię koszalińsko-kołobrzeską oraz parafię pod wezwa
niem św. Wojciecha w Koło
brzegu, której Zbigniew R. był
proboszczem w latach 19982008.
W 2000 roku 12-letniego
wtedy MarcinaK. ksiądz zacze
pił na cmentarzu, gdy wracał
z pogrzebu. Zaprosił na pleba
nię.Chłopiec, służącyjuż wkoś
ciele jako ministrant, nie spo
dziewał się, co go czeka. Wtedy, naplebanii, molestował
mnie po raz pierwszy - opo
wiada.
W 2008 roku Marcin K. miał
20 lat i kilkuletnią terapię
za sobą,gdy powiadomiłproku
raturę. W2010 r.Zbigniew R. zo
stał skazanyna dwalata bezwz
ględnego pozbawieniawolności
za wielokrotne molestowanie
Marcina K.i jeden takiczyn wo
bec innego,14-letniego chłopca.
Decyzją Stolicy Apostolskiej
Zbigniew R. został przeniesiony
do stanuświeckiego.
W procesieofiarę księdza pe
dofila wspierała Fundacja Hel
sińska Praw Człowieka. 27-latek
domagał się 200 tys. złotych.
Marcin K. przekonywał, żeku
ria musiaławiedzieć o skłonnoś
ciach pedofilskichduchownego.
Powiadomił o tym organistę,
a ten miał przekazaćinformację
osobie mającej znaczącą pozy
cję w kurii. KardynałKazimierz
Nycz iabp Marian Gołębiewski,
bezpośredni przełożeniksiędza
zaprzeczali, by wiedzieli cokol
wiek o pedofilskich skłonnoś
ciach ZbigniewaR.
Sprawa zakończyła się
ugodą. Diecezja koszalińsko kołobrzeska i parafia p.w. św.
Wojciecha zobowiązała się po
kryć koszty terapiipsychologicz
nej i psychiatrycznej Marcina K.
Nieoficjalnie mówiło się o150

tys. złotych. - To gest chrześci
jańskiej pomocy, nie mający
żadnego związku z odszkodo
waniem -podkreślał wtedy peł
nomocnik kurii.
W opinii byłego wiceszefa
Helsińskiej Fundacji Adam
Bodnara sprawaMarcina K.była
prawdziwym przełomem: -To
pierwszy przypadek w Polsce,
gdy Kościół zgodził się na jakąś
formę kompensaty -mówił ko
mentując ugodę.
Kraków
Problem pedofilii w Kościele
występuje także na arcykatolickim Podhalu.Ostatnia sprawa
z lutego tego roku i dotyczyła
księdza z zakopiańskiej parafii
na Chramcówkach.Duchowny
został zatrzymanyprzez policję.
Śledczy weszlina parafięi zabez
pieczyli także jego komputer.
Wiadomo, że prowadził dwu
znaczne rozmowy z dwójką mi
nistrantów -12i14-latkiem. Po
przez messengera rozmawiał
z nimi m.in. o masturbacji,
0 tym jak często to robią, w jaki
sposób, czy nagrywają się nago.
Sprawą zajmuje sięzakopiańska
prokuratura.
W 2016 roku zakończył się
proces karny Mieczysława W. salezjanina zeSkawywpow. no
wotarskim, który został oskar
żony o molestowanie 9-latki
na wycieczce scholi parafialnej
doKościeliska kołoZakopanego.
Po powrociez wycieczkidziecko
opowiedziało o sprawie matce,
a kobieta z miejsca doniosła
na księdzado prokuratury.Męż
czyzna w sutannie zostałaresz
towany dwadni później,ale wy
szedł zzakrat, bozakon wpłacił
za niego15 tys. złkaucji.
Ks. Mieczysław W. przyznał
się dozarzucanych mu czynów
1 dobrowolnie poddał się karze
trzech lat bezwzględnego poz
bawienia wolności.
W grudniu 2018roku zapadł
wyrok w sprawie byłego już za
konnika Grzegorza Z. Mężczy
zna zostałskazany nacztery lata
odsiadki, w tym częściowo
na specjalnym oddzialedla pe
dofilów wszpitalu psychiatrycz
nym. Duchowny w 2016 r.
skrzywdził w Kluszkowcachaż
22 dziewczynki. Lubieżny za
konnik podczaslekcji religii mo
lestował dzieci w wieku od 7
do13 lat (tylemiały w chwili po
pełnienia przestępstwa).
W sądzie nadal jest sprawa
ks. Mariusza W., który w latach
2014 -2016pracowałwNowym
Targu imiał tuskrzywdzić dzie
więć dziewczynek wwieku od9
do12 lat,np. podczas wycieczek
kościelnej scholi na basen. Za
nim sprawa wyszła na jaw,
ksiądz przeniósł się na parafię
w Krakowie. Duchowny nie
przyznaje się do molestowania.
Na własną prośbęzostał decyzją
arcybiskupa odsuniętyod pracy
z dziećmi i młodzieżą.
Katowice
Najgłośniejszym przypadkiem
była sprawamolestowania sek
sualnego Krystiana Legierskiego. Był on ministrantem
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w kościele w Istebnej,molesto
wał go proboszcz ks. Jerzy.
W 2018 duchowny został
uznany za winnego molestowa
nia ministrantów przez waty
kańską Kongregację Nauld
Wiary, choćprzez długi czas nie
przyznawał się do swoich czy
nów i odwoływał od wyroków.
Sprawą zajmowała się prokura
tura rejonowaw Cieszynie.
W archidiecezji katowickiej
do prokuratury została zgło
szona jedna sprawa o podejrze
nie przestępstwawynikającego
z art. 240 kodeksu karnego.
Przepis tenprzewiduje karę wię
zienia do trzech lat dla osób,
które miaływiedzę, a niezawia
domiły organów ścigania o wy
korzystywaniu seksualnym in
nej osoby.
W Sosnowcu ofiara nie zde
cydowała się na zwrócenie się
do prokuratury.Diecezjalny de
legat ds. ochrony dzieci i mło
dzieży przeprowadził jednak
swoje dochodzenie i przekazał
materiały doKongregacji Nauki
Wiary, a tabłyskawicznie wyda
liła kapłana ze stanu duchow
nego.
W każdej polskiej diecezji,
decyzją biskupów, powoływani
są delegaci ds. ochrony dzieci
i młodzieży. Do nich można
zgłaszać wszelkieprzypadki po
dejrzeń nadużyć seksualnych
wobec nieletnich. Warchidiece
zji katowickiej delegatem jest
prawnik,
ksiądz
Łukasz
Płaszewski, a w diecezji sosno
wieckiej psycholog i psychote
rapeuta, ksiądz Rafał Pietruszka.
Obaj duchowni prowadzą
szkolenia. - W październiku
szkolenia przejdą proboszczo
wie, a w następnej kolejności,
na początku przyszłego roku,
pozostali kapłani archidiecezji
katowickiej - wyjaśnia ks.
Płaszewski. Podobneszkolenia
odbyły się w diecezjisosnowie
ckiej.
- W diecezji mamy szerokie
możliwości pomocy,między in
nymi przez Diecezjalne Cen
trum Służby Rodzinie i Życiu
w Sosnowcu,a także jesteśmy
w stałym kontakcie z Centrum
Ochrony Dziecka - informuje
ksiądz Pietruszka.
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Podlaskie
W październiku 2018 r. kate
cheta ks.M. Ł. zostałprawomoc
nie skazany przez Sąd Okrę
gowy w Białymstoku na 5 lat
więzienia za zgwałcenie uczen
nicy. Ponadto, duchownyotrzy
mał 10-letni zakaz zbliżania się
do ofiary oraz 15-letni zakaz
pracy związanej z edukacją
dzieci.
W 2017 r. duchowny trzy
krotnie wykorzystał seksualnie
swoją uczennicę.Używającpodstępu, zwabiał dziewczynkę
na plebanię. Zawiadomienie
do prokuratury złożył pełnomocnik prawnykurii, posygnale
od rodziców dziewczynki.
Ksiądz trafił do aresztu.Jeszcze
zanim dosądu trafiłakt oskarże
nia, biskup zakazał28-latkowi
wykonywania wszelkich funk
Duchowny zo-v>'
cji kapłańskich.
.
i. .i.<j .• * _i . •, „-i r .
;

stał również umieszczony
w miejscu odosobnienia w wy
znaczonym klasztorze.
Były proboszcz parafii wGrą
dach Woniecko Adama S.
w grudniu usłyszał prokurator
skie zarzuty wykorzystywania
seksualnego irozpijania nielet
niego. Jakośrodek zapobiegaw
czy sąd wydał zakaz opuszcza
nia kraju oraz nadzór policji
z jednoczesnym zakazem kon
taktowania się z pokrzywdzo
nym oraz organizowania spot
kań z udziałem małoletnich
i uczestnictwa w takich spotka
niach. Ksiądz został ponadto za
wieszony w posłudze kapłań
skiej.
Tomasz Sekielski ustalił, że
ks. AdamS. odprawiamsze Św.,
w których uczestniczą dorośli
i dzieci oraz spowiada wiernych
w kaplicy ks. Adama Jabłoń
skiego, naczelnego kapelana
więziennictwa w Czerwonym
Borze (pow. zambrowski). -Ks.
Adam otrzymał zakaz odpra
wiania mszy w kaplicach pub
licznych. Ato moja prywatnaka
plica, wmoim rodzinnymdomu
- odpowiedział Sekielskiemu
duchowny.
Po opublikowaniu przez
Sekielskiego filmów z Czerwo
nego Boru, ks. Jan Krupka,
rzecznik prasowy kuriiłomżyń
skiej, powiedział, żeks. AdamS.
otrzymał zakaz pełnienia
wszystkich funkqikapłańskich
oraz zakaz noszenia stroju du
chownego. Pozostaje wośrodku
w Czerwonym Borze.
Opole
Dotąd uznanoi orzeczonowinę
sześciu kapłanówdiecezji opol
skiej, którzy dopuścilisię co najmniej raz aktu wykorzystania
seksualnego wobec osoby ma
łoletniej.Biskup opolskiAndrzej
Czaja poinformowało tym wliś
cie pakerskim na początku paź
dziernika 2018.
Trzech kapłanów usłyszało
już definitywny wyrok. Jeden
został wydalony ze stanu du
chownego itoczy sięjego proces
w sądzie państwowym, dwóch
zostało skazanych prawomoc
nym wyrokiem na karę pozba
wienia wolności, jeden w zawie
szeniu, a drugi odbywa karę
w więzieniu. Wyrok czwartego
księdza nie jest jeszcze prawo
mocny. Jednego z oskarżonych
księży uniewinniono.
Diecezja opolska przyjęła
także trzy kolejne zgłoszenia
i przekazała je do Kongregacji
Nauki Wiary oraz do prokura
tury. Łącznie w diecezji zgło
szono10 przypadków pedofilii
duchownych.
Wlutym20i9biskup opolski
powołał zespółroboczy przygo
towujący całościowy program
prewencji w zakresie ochrony
dzieci i młodzieży w diecezji
opolskiej.
Wielkopolska
Pochodzący z trudnej rodziny
Szymon z Chodzieży o swoim
dramacie zaczął opowiadać
kilkalat temu.Jak wynika z jego
opowieści, gdy był nastolat

kiem, pracujący wówczas
w Chodzieży ksiądz Krzysztof
zaczął go molestować, a potem
rozpijać i uprawiać seks.Ta pa
tologiczna relacja trwała wiele
lat.
Poznańska kuria wszczęła
postępowanie kanoniczne.
W styczniu 2016 roku ksiądz
Krzysztof został odwołany ze
swojej ówczesnej parafiiznajdu
jącej się na południe odPozna
nia. Wiernym powiedziano, że
powodem są jego kłopoty ze
zdrowiem. Duchowny wrócił
do rodzinnej miejscowości, ale
pozwolono mu dalej nosić su
tannę, chodzić „po kolędzie"
w jednej z parafii w Śremie.
Ostatecznie po przeprowadzo
nym postępowaniu kanonicz
nym został wydalony ze stanu
kapłańskiego. We wcześniejszej
rozmowie z„Głosem Wielkopol
skim" ksiądz Krzysztof zapew
niał, że jestniewinny.
Własne śledztwo wciąż pro
wadzi Prokuratura Rejonowa
w Chodzieży. Obecnie trwaspór
prawny na temat dowodów
z postępowania kanonicznego.
Śledczy z Chodzieży chcą po
znać materiały,które pozwoliły
Kościołowi na wydalenie księ
dza Krzysztofaze stanu kapłań
skiego. Jednakpoznańska kuria
kierowana przez abpa Stani
sława Gądeddego odmawia po
wołując się na „tajemnicę zawo
dową" oraz zwierzchnośćpań
stwa Watykan.
W tym tygodniu Archidiece
zja Gnieźnieńska ujawniłaskalę
zachowań
pedofilskich
na swoimterenie.
- Nadziś mamy wiedzęopię
ciu pokrzywdzonych osobach mówił Prymas Polski abp Woj
ciech Polak, metropolita
gnieźnieński. -Nie wykluczamy
dalszych zgłoszeń. Każdą
z osób, niezależnieod tego, czy
doświadczyła tego teraz, czy
w dawnej przeszłości, jeszcze
raz serdecznie przepraszam dodaje Prymas Polski.
- Pięć ofiar, czterech duchow
nych. Wszystkie one zostały
zgłoszone doKongregacji Nauki
Wiary i miały swój finał także
przed organami państwa.
Jeden znich skończyłsię wy
daleniem zestanu duchownego
- tutaj była mowa o trzech oso
bach wykorzystanych,drugi na
tomiast czasową karą zakazu
kontaktu pracy z małoletnimi
na okrespięciu lat(tu była jedna
osoba wykorzystana,organy ści
gania umorzyły tę sprawę).
Trzeci dotyczyłprzestępstwa
posiadania irozpowszechniania
pornografii z udziałem nielet
nich (i tu zapadł wyrok sądowy
w zawieszeniu i wyrok procesu
kanonicznego).Do zakończenia
kary
ksiądz
przebywa
w ośrodku, w którym przeby
wają osoby z problemami,rów
nież duchowni,otrzymując tam
profesjonalną pomoc terapeu
tyczną.
Czwarta sytuacja dotyczy
wszczęcia
postępowania
przed sądem cywilnymo naru
szenie dóbr osobistych pok
rzywdzonego jako osobymało

letniej - to postępowanie jest
wciąż w toku, a ksiądz został
zwolniony z obowiązków du
szpasterskich iprzebywa wodo
sobnieniu, mając zakaz podej
mowania jakichkolwiek działań
duszpasterskich.
Podkarpackie
Najgłośniejszy podkarpacki
przypadek przestępczości sek
sualnej duchownych wobecnie
letnich. Ks. Michał M. był
w Tylawie proboszczem ponad
30 lat, w2001r.wyszło na jaw, że
molestował sześćdziewczynek.
Były podejrzenia, że czynił to
przez dwapokolenia swoich po
dopiecznych. Przytulał, brał
na kolana,całował w usta, wkła
dał palce ofierze do pochwy,
osobiście kąpał dziewczynki- to
część z zestawu postawionych
mu prokuratorskich zarzutów.
Po kilkunastulatach trwającego
procesu Sąd Rejonowy w Kroś
nie skazał gona dwalata więzie
nia z zawieszeniem na pięć lat
i przez osiem lat zakażał wyko
nywania zawodu nauczyciela.
„Sprzedali księdza za srebrniki
jak Judasze"- krzyczała poogło
szeniu wyroku jednaz nich.Ska-

Od poniedziałku
w diecezji łódzkiej
zaczną obowiązywać
rygorystyczne zasady,
dotyczące kontaktów
z nieletnimi.
zany, opuszczając salę sądową
powiedział tylko,że nie czuje się
winny.
Wcześniej arcybiskup Józef
Michalik w specjalnym liście
do wiernych nazywał ks. Mi
chała M. gorliwym kapłanem
i dodał, że nie ma do niego za
strzeżeń. Sam ks. Michał z am
bony krzyczał, że dzieci,które
na niego naskarżyły, mają
grzech i będą musiały się z tego
spowiadać.
„Ksiądz potwierdził, że brał
dzieci na kolana, podczas lekcji
religii dzieci przybiegały, obej
mowały go, on również je przy
tulał, głaskał, zdarzało się, że
i pocałował. Dzieci były szczę
śliwe, zadowolone. Nie było
w tym podtekstu seksualnego"
- tak prokurator Stanisław
Piotrowicz w 2001 roku bronił
proboszcza z Tylawy,zapewnia
jąc publicznie, że "czyn nie za
wiera znamion czynu zabronio
nego". Piotrowicz nadzorował
wtedy prokuratora prowadzą
cego sprawę proboszcza
z Tylawy.
Toruń
W filmie braciSekielskich znala
zła się historia ks. AndrzejaS.,
który został przeniesiony
do Grudziądza „zapobiegaw
czo", potym jak wpoprzednich
miejscach: Mszanie pod Brod
nicą i Kartuzach zrobiło się
głośno o jego skłonnościach
do molestowania i gwałcenia
chłopców. Wówczas - w paź-
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nię. ProkuraturaŁódź - Polesie
zarzuciła przestępstwapedofilii
na szkodę dwóch małoletnich.
Zarzucane mu czyny miały
miejsce wiatach2003-2009.Akt
oskarżenia wpołowie 2018 roku
trafił do Sądu Rejonowego dla
Łodzi - Śródmieścia. Wyzna
czono już10 terminów rozpraw.
Postępowanie jest niejawne.
Mężczyźnie grozi do12 lat wię
zienia.
Jednak, jaknapisaławmarcu
gazeta „Życie Pabianic" mężczy
zna miał być widziany w klasz
torze SióstrKarmelitanek Dzie
ciątka Jezus w rodzinnym
Lubuskie
Ksawerowie. Niepokój rodziców
Ostatnio najgłośniejsza była wzbudził wówczas fakt, że sio
sprawa ks. Ryszard K. Został stry prowadzą przy klasztorze
przed dwomalaty przeniesiony przedszkole. W środę siostraAg
z jednej z głogowskich parafii nieszka Olszańska, dyrektorka
do Sulechowa. Mieszkańcy przedszkola, wydałaoświadcze
na Facebooku stworzyli profil nie. „Ks. Grzegorz A. podczas
na
dzieci prowadzonego procesu, ani
„Uwaga
w Sulechowie", który po jed obecnie nie pojawiał się nigdy
nym dniu zniknął zsieci. Oto 57- w naszym przedszkolu" - pod
letni ksiądz Ryszard K. kreśliła.
w Sulechowie jest od 2016 r.
W poniedziałek odbył się
Wcześniej przez 15 lat był pro zjazd dziekanów archidiecezji
boszczem parafii pw. Najświęt łódzkiej poświęcony ochronie
szego Serca Pana Jezusa dzieci i młodzieży.Podczas spot
w Krzepowie, dzielnicy Gło kania dziekani otrzymali bro
gowa. Został z niej odwołany szury pt. „Zasady ochrony ma
niespodziewanie przeddwoma łoletnich i niepełnosprawnych
laty i trafiłdo Sulechowa. Przy w praktyce wychowawczo du
znał się do molestowania szpasterskiej ArchidiecezjiŁódz
chłopca.
kiej". Wszyscy księża oraz kate
- Po uzyskaniu pierwszych checi iosoby pracujące z ramie
informacji natemat czynówdu nia diecezji z dziećmi muszą
chownego zostało wobecniego w ciągu tygodnia podpisać de
przeprowadzone postępowanie klarację, żebędą stosowaćte za
kanoniczne zgodnie z obowią sady.
zującymi w Kościele procedu
Od poniedziałku księżom
rami- tak informowałwówczas z archidiecezji łódzkiej nie bę
ks. Andrzej Sapieha, rzecznik dzie wolno wysyłać dzieciom
mejli lubsms-ów z prywatnych
Kurii.
W 2017 r. duchowny został telefonów i adresów. Z telefo
pozbawiony urzędu probosz nów służbowych będą moglisię
cza, otrzymał zakaz pracy kontaktować tylko w wyjątko
z dziećmii młodzieżą oraz nało wych okolicznościach. Zaka
żono na niego pokutęo charak zane będzie częstowanie alko
terze duchowym. Ponadto zale holem lub byciepod wpływem
cono muodbycie terapiipsycho używek w czasie pracy z mło
logicznej. Obecnie trwa postę dymi ludźmi.
powanie prokuratorskie.
Dokument szczegółowo
Mamy za sobą kilka podob omawia kontaktfizyczny. Zaka
nych spraw.O chłopcumolesto zuje naruszania nietykalności
wanym przez duchownego do cielesnej dzieci i młodzieży.Za
noszono z Krosna Odrz., w tym kazane jestcałowanie(szczegól
samym mieście „wylądował" nie w usta),klepanie w udo lub
ksiądz katecheta przeniesiony w kolano,pełne imocne uściski,
z Wałbrzycha gdziemolestował mocowanie się w silnym obję
15-latkę (która zaszła w ciążę ciu, okazywanie czułości wodo
i urodziła dziecko).W sądzie za sobnieniu czyspanie znieletnim
kończyła sięsprawa księdza ka w jednym pokoju.Dzieci niepo
pelana zSulechowa. Tym razem winny też przychodzić do pry
w grę wchodziła pornografia watnych pokoi księży,a księża dziecięca.
Proboszcz do ich pomieszczeń.Nie wolno
w podświebodzińskiejmiejsco też fotografowaćdzietiwłazieriwości został pośmiertnie oskar-* kach, a w innych miejscach
żony o molestowanie chłopca trzeba miećzgodę ichrodziców.
w latachosiemdziesiątych.
Za dopuszczalneuznano: uścisk
dłoni, klepanie po plecach, uś
Łódź
cisk naprzywitanie, czy trzyma
52-letni ks. Grzegorz A. jeszcze nie dziecka zarękę podczasspa
w 2016 roku był proboszczem ceru. Można też złapać za rękę
parafii w Woli Zaradzyńskiej dziecko podczas modlitwy lub
(pow. pabianicki), gdzie dał się gdy jest silnie zdenerwowane
poznać jako dobry organizator, i wziąć na ręcedzieci dolat 3.
lubiany duszpasterzi budowni
czy kościoła. Duchowny został Autorzy: Agata Pushdka. Matylda Wit
jednak nagle odwołany ze sta kowska. Dorota Naumczyk. Piotr No
nowiska. Okazało się, że mógł wak. Made|Czerniak. IwonaMarciniak.
molestować chłopców. Kuria ar ŁukszOeśła. lacek Wierdńskl
chidiecezji łódzkiejzawiadomiła Dariusz Chajewski. Łukasz Bobek.
prokuraturę. Ta podzieliłatę opi- Tomasz ChudzyńskL
dziemiku 2013roku - czujni pa
rafianie zGrudziądza zwrócilisię
do „GazetyPomorskiej", by nagłośnić i wyjaśnićsprawę. - Przy
słano namkapłana podejrzewa
nego o pedofilię - wykryli
grudziądzcy parafianie.Po plot
kach, które sięrozeszły iprogramie w telewizji, ksiądz został
przeniesiony.Sprawę wyjaśniał
wówczas biskupSuski.
Do redakcjidotarł listks. An
drzeja, wktórym negujewszyst
kie wątki dotyczące zarzutów
pod jegoadresem, zawartew fil
mie „Tylko niemów nikomu".
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Wywiad
- Tytko prawda może nas wyz
wolić. Tylko ona może być
fundamentem Kościoła - mó
wi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. polski Ormianin,kapłan
torturowany przez SB W cza
sach PRL za działalność opo
zycyjną, dziś prezes Fundacji
im. Brata Alberta i historyk
zaangażowany w ujawnianie
prawdy o ludobójstwie Pola
ków na Wołyniu.
Kilkanaście milionów wy
świetleń filmu braci
Sekielskkh. Czy to nie za
skakuje księdza? Przecież
to nie jest nowy temat.
Dlaczego właśnie ten film
i właśnie teraz wywołał
trzęsienie ziemi w polskim
Kościele, jedno z najwięk
szych w całej jego historii.
Kościół i wartości chrześ
cijańskie są wciąż niezwykle
ważne dla zdecydowanej
większości Polaków. Ludzie
masowo oglądają ten film nie
z racji jego sensacyjności, ale
wstrząsającego tematu. Pola
cy martwią się o swój Koś
ciół, który pokazany został
od nieznanej szerzej strony,
na dodatek w tak bezpośred
ni sposób, poprzez konfron
tacje prześladowców z ich
ofiarami. Tego wcześniej nie
było.
Po raz pierwszy też ujrzeli
śmy, jak sprawcy tych
wstrząsających prze
stępstw się tłumaczą, jak

magazyn
racjonalizują swoje postę
powanie, czy też wręcz
próbują przenosić odpo
wiedzialność na swe ofia
ry.Na dzieci, które miały
rzekomo „apetyt" na „te"
sprawy. Chociaż to akurat
nie jest nowość. Z ust arcy
biskupa Józefa Michalika
już przed sześcioma la
ty usłyszeliśmy, jak to
„dziecko lgnie ijesz
cze drugiego wciąga .
To się układa
w pewien mecha
nizm obecny od lat
w naszym środowi
sku. Kiedy trzynaś
cie lat temu zaczy
nałem pisać książkę
o lustracji w Koście
le, uderzyły mnie
nie tyle smutne fak
ty, co niezwykle po
krętny sposób tłuma
czenia winnych, bar
dzo daleki od chrześci
jańskiej zasady: „wasza
mowa niech będzie: tak
- tak, nie - nie". Bardziej
słyszałem, że białe jest
czarne, a czarne to takie nie
bieskie w żółte ciapki. W fil
mie Sekielskich mamy jed
nak świadectwa ludzi żyją
cych oraz konfrontacje ze
sprawcami, tego nie da się
już tak łatwo zlekceważyć.
Jak ksiądz ocenia postawę
zwierzchników tych prze
stępców. Dla mnie było
ono jak kalka postępowa
nia głów Kościoła w Bosto
nie ze słynnego filmu
„Spotlight". Tam również
hierarchowie ignorowali
przerażające fakty, a kiedy
nie dawało się ich dłużej
ukrywać, odsyłali pedofi
lów do innej parafii. Czyli
de facto, na nowe „łowi
ska". w ogóle nie myśląc
o dzieciach.
Zwierzchnicy Kościoła
w Polsce, nawet jeśli nie znali
wielu szczegółów, to mieli
świadomość istnienia tego
zjawiska. I działali jak w spra
wie lustracji agentów SB, naj
pierw unikając jakiegokol
wiek zderzenia z tą sprawą,
a potem bagatelizując ją.
W kwestii pedofilii jest jed
nak jeszcze jedna, dużo gor
sza rzecz. Lustracja to histo
ria, a tu mamy do czynienia
z aktualną rzeczywistością.
Brak reakcji na pedofilię po
wodował przecież mnożenie
się kolejnych ofiar. Zwierzch
nikom wystarczyło, że du
chowny obiecał poprawę,
więc przenosili go do innej
parafii, gdzie robił to samo.
To jest najbardziej przeraża
jący aspekt, a nie tylko samo
zjawisko pedofilii, które uwa
żam za marginalne w Koście
le. Ta niebywała tolerancja
dla pedofilów uderzyła w ca
łą wspólnotę katolików
w Polsce. Mały nowotwór za
atakował cały organizm i dziś
nie da się go wyleczyć wita
miną C. Zwłaszcza że nie mó-

Głos Dziennik Pomorza
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piero dziś, za czasów Fran
ciszka, próbuje się czyścić te
sprawy w Watykanie. Wraca
jąc do przykładu Irlandii, to
jesteśmy na równi pochyłej.
Jeżeli się tych spraw radykal
nie nie rozwiąże, będziemy
mieli odpływ wiernych. Już
teraz mamy kryzys w powo
łaniach. To jest prawdziwy
alarm dla Kościoła. Bije
głośny dzwon, i albo coś
się naprawdę zmieni,
albo będzie bardzo źle.

Ks. Isakowicz-Zaleski

tą bezpośred
nio, uważając Karola Wojtyłę
za wspaniałego czło
wieka imistyka. Pisze jed
nak wyraźnie o ludziach,
którzy odcinali go od wie
dzy i wymienia kardyna
łów Argelo Sodano oraz
Stanisława Dziwisza.
Jan Paweł II jest poza
wszelkimi podejrzeniami, ale
chodzi o cały mechanizm
funkcjonowania kurii rzym
skiej, od dziesięcioleci. Prze
cież Juliusz Paetz był sekre
tarzem osobistym już w cza
sach Pawła VI. Dramat pole
gał na tym, że nasz papież
apostołował, ewangelizował,
jeździł po całym świecie, na
tomiast jego otoczenie bloko
wało niewygodne informa
cje. Przypomnijmy choćby
sprawę Marciala Maciela, za
łożyciela meksykańskiego
zakonu legionistów, który

wimy tylko o molestowaniu
dzieci do 15. roku życia, ale
też o częstszym zjawisku
efebofilii, czyli pociągu
do młodych mężczyzn.
Akurat z tym problemem
mógł polski Kościół sobie
zacząć radzić już w2002
roku. gdy wybuchła spra
wa molestowania klery
ków przez arcybiskupa Ju
liusza Paetza. Być może te
raz bylibyśmy w zupełnie
innym miejscu. Dziś brnie
my raczej w stronę tego. co
stało się w USA. a nawet
gorzej, bo tam pomogły
władze świeckie. Idziemy
w stronę Irlandii, w której
katolicyzm był potęgą,
a dziś - po serii skandali
pedofilskich - jest w roz
sypce i mało kto tam chce
zostać duchownym.
Dokładnie taki scenariusz
nam dziś w Polsce grozi. Do
brze, że przypomniał pan
sprawę arcybiskupa Paetza.
To jest modelowy przykład,
jak nie należy postępować.
O jego skłonnościach homo
seksualnych i lubieżnych
czynach wiedziano jeszcze,
gdy był w Rzymie w latach
80. Mimo to został potem bi
skupem w Łomży, a później
został awansowany na arcy
biskupa w Poznaniu. Zaś kie
dy dzięki samym księżom
wybuchła sprawa molesto
wania kleryków, to nie udało
im się przebić przez otocze
nie papieża do Watykanu.
Dopiero dzielna krakowian
ka, prof. Wanda Półtawska
zdołała dotrzeć do Jana Pa
wła II. To pokazuje straszliwy
mechanizm hamowania nie
wygodnej dla niektórych hie
rarchów prawdy. I to nie jest

Przestępstwa
seksualne są dla mnie
niepojęte, ale równie
okropne jest
zachowanie hierarchii,
w stylu korporacji
broniącej wizerunku
wina papieża, tylko otocze
nia, struktur, które zamiast
oczyszczać Kościół z grze
chu, napędzały go.
Niedawno pojawiła się
książka Frederica Martela
..Sodoma", w której autor
wprost mówi o homosek
sualnym lobby w Watyka
nie za czasów Jana Pawła
II. Nieatakuje on go zresz

okazał się bigamistą i pedofi
lem, ale dopiero za Benedyk
ta XVI został odsunięty. Trze
ba by zapytać kardynała
Dziwisza, jak to wszystko by
ło możliwe. I dlaczego
w sprawie abp. Paetza dopie
ro świecka przyjaciółka pa
pieża uświadomiła mu, kim
on jest, natomiast cały sy
stem zawiódł. W sumie do-

Twierdzi ksiądz, że
również w polskim
Kościele działa tzw.
homołobby.Jak rea
gują na nie polscy
hierarchowie?
Podam przykład.
W Krakowie działało
pod samym Wawelem
seminarium podległe
diecezji sosnowieckiej.
Doszło tam do skanda
licznych wydarzeń, gdzie
rektor okazał się praktykują
cym homoseksualistą. Semi
narium to na polecenie Waty
kanu wcielono do semina
rium w Częstochowie, zani
kły powołania kapłańskie,
natomiast biskup sosnowie
cki nie poniósł żadnych kon
sekwencji, choć wiedział
o sprawie i nie reagował.
Czy polski Kościół nie jest
zdolny do samooczyszcze
nia i tylko Watykan może
to uczynić?
Kiedy zajmowałem się
sprawą lustracji w Kościele,
badałem przyczyny, dla któ
rych kapłani podejmowali
współpracę z bezpieką. Jedni
ulegali silnej presji, inni robili
to z głupoty, jeszcze inni dla
kariery. Była też jednak gru
pa duchownych, którą sku
tecznie szantażowano z uwa
gi na jej „skłonności do mło
dych chłopców", jak to nazy
wała SB. Część hierarchów
histerycznie bała się ujawnie
nia tych faktów. Pamiętam
wizytę kardynała Stanisława
Dziwisza w prowadzonej
przeze mnie Fundacji im.
Brata Alberta w Radwanowicach. Metropolita wcześ
niej pogodził się już z tym, że
ujawniam agentów bezpieki
w Kościele i odwiesił mi za
kaz mówienia o tym proble
mie. Jednak prosił, by nie pi
sać o homoseksualizmie.
Podporządkował się
ksiądz?
Napisałem oględnie
0 „sprawach obyczajowych"
w kontekście niektórych księ
ży, ale zorientowałem się, jak
drażliwy to temat. Potem za
cząłem otrzymywać coraz
więcej sygnałów od ludzi, któ
rzy po wydaniu„Księży wo
bec bezpieki" uznali mnie
za osobę godną zaufania
1 ujawniali mi bulwersujące
przypadki. Stworzyłem póź
niej pojęcie homolobby
na kartach wywiadu -rzeki
napisanego z Tomaszem
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Terlikowskim, mając na myśli,
że na szczytach duchowień
stwa w Polsce i w Watykanie
działa duże grono homosek
sualistów. Choćnie wymieni
łem nikogo z nazwiska,mu
siałem stanąć przed radą ka
płańską w krakowskiej kurii.
Co ciekawe, ujęli się za mną
niektórzy księża, świadomi
przykładu deprawowania po
znańskich kleryków przez ich
ówczesnego arcybiskupa. Je
den z nich stwierdził wręcz, że
„jeżeli w piwnicy stoją beczki
ze zgniłą kapustą, to trzeba je
usunąć, bo inaczej wybuch
ną". Ci kapłani nie mogli się
pogodzić z faktem, że w 2012
roku w procesji św.Stanisława
na krakowską Skałkę brał
udział arcybiskup Juliusz
Paetz.
Wynika z tego, że najwyżej
postawionym duchownym
nie zależało na ujawnianiu
prawdy.
Nadal mam takie wraże
nie. Nie ma jasnych proce
dur, a w samym episkopacie
istnieje duży rozdźwięk
w kwestii podejścia do tych
spraw, przez co wszystko
dzieje się bardzo wolno. Nie
dawno mieliśmy np. wybory
prezydium episkopatu i li
czyłem, że nastąpi tam jakieś
odmłodzenie i pojawią się
duchowni lepiej rozumiejący
media, działający szybciej.
Wygrało jednak „nihil novi".

Popełniane są wciąż te same
błędy, czego dowodem choć
by tragiczny przekaz słynnej
konferencji na temat pedofilii
w Kościele. O ile jeszcze wy
powiedzi prymasa Wojciecha
Polaka są zrozumiałe, to już
słowa szanowanego przeze
mnie arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego są jak strza
ły samobójcze. Zwłaszcza po
równanie skazania za pedofi
lię australijskiego kardynała
Georga Pella do prześlado
wań chrześcijan.
Wróćmy do filmu braci
Sekielskich. Mamy tam hi
storię kapelana byłego
prezydenta Lecha Wałęsy
ks. Franciszka Cybuli,któ
ry molestował małe dziew
czynki, znamy też z innych
źródeł podobną sprawę ks.
Henryka Jankowskiego.
Jak to możliwe, że tacy lu
dzie, obaj zresztą agenci
SB, działali w otoczeniu
pierwszego lidera „Soli
darności1? Czy to przypa
dek?
SB namierzała takich lu
dzi, szantażowała ich i różny
mi metodami promowała.
Trudno mi jednak zrozu
mieć, dlaczego już w wolnej
Polsce służby nie były w sta
nie sprawdzić przeszłości
Cybuli. Zresztą nie tylko jego,
kancelaria Wałęsy była
wprost naszpikowana daw
nymi agentami. To jednak

jest już historia. Dla mnie
bardziej niepojęte jest to, że
arcybiskup Sławoj Leszek
Głodź, znając agenturalną
przeszłość ks. Cybuli, zrobił
mu trzy miesiące temu po
grzeb z pompą. Tak samo jak
nie rozumiem, dlaczego
z okazji tegorocznej procesji
na Skałkę arcybiskup
Jędraszewski zaprosił do Kra
kowa abp. Głódzia, którego
skłonność do przepychu
i skandaliczne wypowiedzi

Ks. Isakowicz-Zaleski: - Nie
rozumiem, dlaczego
zaproszono do Krakowa
arcybiskupa Głódzia

kompromitują tylko hierar
chię kościelną.
Na dokładkę mamy jesz
cze skandal w sanktuarium
w Licheniu, które część
wiernych uznaje za drugą
Jasną Górę. Tli z kolei ma
my do czynienia ze zmową
milczenia w zakonie, nie
w biskupstwach. Przykro
patrzeć na pomnik św. Ja
na Pawła 11 u bokukusto
sza Eugeniusza
Makulskiego. który także
okazał się pedofilem.
Dziwię się, że przełożeni
księży marianów nic nie zro
bili. O skłonnościach
Makulskiego wiedziano
od lat. To nie była przecież
prowincjonalna parafia
na uboczu, ale zgromadzenie
zakonników, którzy wszystko
o sobie wiedzą. Okazało się
jednak, że odsunięto go
od działalności duszpaster
skiej dopiero, gdy miał 76 lat!
Wcześniej nikt nie reagował
na postępki tego drapieżcy,
który zniszczył młodym lu
dziom życie. Po takich traumach naprawdę ciężko jest
się im podnieść.
Czy w polskim Kościele ka
tolickim może dojść do sy
tuacji takiej jak w Chile,
gdzie po skandalach
pedofilskich papież Franci
szek odwołał niemal cały
episkopat?
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Franciszek postąpił bar
dzo radykalnie z peryferyj
nym Kościołem w Chile, ais
już w USA było mu trudniej,
co zresztą zakończyło się dla
niego krytycznym listem ze
strony byłego nuncjusza
apostolskiego w USA, arcy
biskupa Carlo Maria Vigano,
który zarzucił papieżowi
bezczynność w kwestii byłe
go kardynała Theodore'a
McCarricka z Waszyngtonu,
przez pół wieku molestują
cego kleryków oraz dzieci.
Inna sprawa, że w końcu
Franciszek usunął tego kar
dynała z kolegium kardynal
skiego, co jest sprawą bez
precedensu w historii Koś
cioła. A wracając do Polski,
mam nadzieję, że hierarchia
da sobie radę sama. Zresztą,
szybko się o tym przekona
my. Wprowadzono właśnie
w Kościele pojęcie wykorzy
stywania „dorosłych bez
bronnych". Chodzi tu za
równo o ludzi niepełnos
prawnych i chorych, jak
i kleryków oraz młodych
księży uzależnionych
od władzy przełożonych.
Będę niedługo interwenio
wał w sprawie listu rodzi
ców molestowanego młode
go księdza, który bezsku
tecznie szukał pomocy
u swych zwierzchników. Zo
baczymy, jak ta sprawa się
potoczy, to będzie konkret
ny egzamin dla Kościoła.

Wspomnieliśmy o wyko
rzystywaniu osób niepeł
nosprawnych intelektual
nie. Prowadzi ksiądz od lat
Fundację im. Brata Alber
ta, opiekującą się w wielu
ośrodkach w Polsce takimi
osobami. Co ksiądz czuje
jako człowiek, gdy słyszy
o wykorzystywaniu seksu
alnym bezbronnych osób.
To dla mnie niepojęte
i przerażające. Równie okrop
nie się czuję, gdy widzę, że
część naszej hierarchii zacho
wuje się jak korporacja bro
niąca wizerunku, a nie praw
dy. Pamiętam w tym kontek
ście moje spotkanie z odpo
wiedzialnym za lustrację
w byłej NRD Joachimem
Gauckiem, luterańskim du
chownym i późniejszym pre
zydentem Niemiec, który nie
raz był przedmiotem ataków
ludzi domagających się fał
szywego miłosierdzia dla
agentów. Gauck dał mi przy
kład Judasza i Piotra. Pierw
szy zdradził Jezusa, drugi się
go zaparł. Czy ewangeliści nie
mogli tych faktów przemil
czeć? Mogli. A jednak byli
przede wszystkim wierni
prawdzie, bo tylko „prawda
nas wyzwoli". Tylko ona mo
że być fundamentem Kościo
ła. Piotr zresztą pogodził się
z Jezusem i został głową Koś
cioła. Gdyby szedł w zaparte,
nie zostałby pierwszym pa
pieżem. ©®

Kościół sam sobie utrudnił misję
mówienia ludziom, jak powinni żyć
Piotr Zaremba
redakqa@polskatimes.pl

Analiza
Zbitka: grzechy Kościoła, to
grzechy PiS" zagroziła szan
som wyborczym tej partii.
Prawica może się uratować,
za to Polska po tej wojnie nie
będzie lepsza.

T

o, że kampania wybor
cza doeuroparlamentu
skręca ku tematom
wojny kulturowej,wie
dzieliśmy odpoczątku.
Ale nie to, że ta tematyka
na ostatniej prostej pochłonie
^
wszystko inne.
Trzęsienie ziemi
Początkowo debata toczyłasię
poniekąd na warunkach PiS.To
prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski podsunąłpartii rzą
dzącej oręż,ogłaszając na progu
kampanii warszawską deklara
cjęLGBT. Pytaniaz jednej strony

o przedwczesną edukację sek łatwo odwrócić tę wypowia
sualną dzieci, z drugiej o ich daną skądinąd z przekonania
adopcję przez homoseksualne uwagę, czyniąc ją symbolem
pary, zaniepokoiły wielu nawet obrony instytucji kościelnych
o centrowych, wielkomiejskich za wszelką cenę.
wyborców. Trudno się dziwić Ja
Kilkunastu milionówodsłon
rosławowi Kaczyńskiemu, że filmu nie mogły w tej sytuacji
zrównoważyć takiesztuczki jak
wszedł w tojak w masło.
Potem sprawy zaczęły się opowieści samego prezesa PiS
komplikować. Nie sądzę, aby o swoich kotach w TVP. Debata
większość Polaków kibicowała o pedofili wKościele przesłoniła
dodawaniu tęczowegotła wize wszystko inne. I tym razem to
runkowi MatkiBoskiej Często Grzegorz Schetyna wszedł jak
chowskiej, a tym bardziej nale w masło w trickpolegający nałą
pianiu tego wizerunku na toa czeniu partiirządzącej zEpisko
lety. Ale niezręczneruchy poli patem iksiężmi, a więcobwiniacji mogły wytwarzać wrażenie, niem jej o wszelkie patologie.
że wPolsce nie ma wolności.Nie Nie trzeba też było zachęcać
pierwszy raz: PiS ma kłopot do tego Wiosny.Roberta Biedro
z udawaniemprzedwojennej sa nia tak naprawdę inna tema
nacji. Aleto Kościół zaczął jawić tyka, niż koscielno-obyczajowa,
jako siła narzucająca swoje re nie interesuje.
guły. Wciąż był jednak przynaj
mniej remis. Politycy PiS nie Zbitkiigrzechy Kościoła
przewidzieli wszakże poten ' Nawet wielu ludzi o konserwa
cjału drzemiącego w premierze tywnych poglądach przeżywa
filmu braci Sekielskich „Nie film Sekielskich.Oczywiście po
mów nikomu". Gdyby przewi jawiają się rozmaiteinterpreta
dzieli, Jarosław Kaczyński nie cje polemiczne. Przypomina
pohukiwałby pewnie, że ręka się, że pokazano tu zaledwie
wzniesiona naKościół, jest ręką kilka przypadków,żeksięża-pewzniesioną przeciw Polsce. Bo dofile to niewielka część ludzi

o takichskłonnościach. Próbuje
się sprowadzać rozmowę
do problemu księży agentów,
bo bohaterowie filmu byli
na ogół równocześnie tajnymi
współpracownikami komuni
stycznych służb specjalnych.
W każdym z tych argumen
tów jest coś z prawdy. Istotnie
środowiska rozliczające dziś
Kościół często były wyrozu
miałe wobec innych grup.
Zresztą nietylko wkwestii pedo
filii. Kiedy prawicana podstawie
dobranych faktów uogólniała
piętnując prawników, zwłaszcza
sędziów, krzyczano o antyinteligenckiej nagonce.A dziś uogól
nianie jest wcenie.
Prawda też, że liberalna le
wica niekibicowała postulatom
oczyszczenia Kościoła z daw
nych agentów. Katońska dziś
„Gazeta Wyborcza" broniła bi
skupa Stanisława Wielgusa nie
mniej gorliwie niż klerykał
z przekonania i interesu,ojciec
Tadeusz Rydzyk.
Ale przecież mechanizm był
taki, że to nie Służba Bezpie
czeństwa nasyłała Kościołowi
ludzi z tak strasznymi słaboś

ciami. Raczej uzależniała ich
w następstwie tych słabości.
Prawdą jest też coś ważniej
szego. Logika uogólnienia jest
straszna. Wielu związanych z le
wicą autorów nie ukrywa, że
stawką jest pozbawienie Koś
cioła wpływu - już nawet nie
tylko napolitykę, ale naludzkie
umysły. I z tego punktu widze
nia tworzenie zbitki „ksiądz =
pedofil" to dogodne narzędzie.
Nawet przy kilkuset przypad
kach w przeciągu kilkudziesię
ciu lat jest to zbitka nieupraw
niona. Aleteż tematemnajważ
niejszym nie są te przypadki,
w każdej instytucji są ludzie
ułomni i ludzie źli. Tematem
jest mechanizm reagowania
przez biskupów czy innych du
chownych. I nawet jeśli bę
dziemy przypominać, że Koś
ciół jest zdecentralizowany,
i każdy hierarcha działa
na własny rachunek, przykłady
tuszowania są zastanawiające
i zawstydzające.Dotyczą skądi
nąd postaci z wszystkich odła
mów Kościoła. Kojarzony dziś
z prawicą (choćkiedyś z Wałęsą,
a nawet z postkomunistami)ar

cybiskup Leszek Sławoj Głódź
jest wymieniany w tymkontek
ście jednym tchem z kardyna
łem Kazimierzem Nyczem,
sympatykiem PO.

Cień rzucany na PiS
Pojawia się ze strony lewico
wych autorów nadzieja,że teraz
to jużPiS napewno przegra wy
bory. W ten sposób upolitycz
niają oni i samobraz Sekielskich,
i ich motywy. A równocześnie
robią wszystko aby utrwalić
zbitkę: Kościół to partia rzą
dząca. I znów: zbitka to prze
sadna. Dlaczego biskupimieliby J
się dystansować od formacji,
która mazbieżne znimi poglądy
na większość tematów, także
tych etycznych? Czym więcej
antyklerykalnych, a także libe
ralnych ^w sensieobyczajowym,
pomysłów w szeregach opozy
cji, tym te sympatie były bar
dziej naturalne. Ale już wymie
nione wyżej przykłady hierar
chów pokazują, żesam Episko
pat prezentuje paletę postaw
i poglądów. Tyle że deklaracja
LGBT zaniepokoiła nawet kar
dynała Nycza.I tonaturalne.(...)
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Delfin. Historia nie o tym, jak

Morawiecki adoptował dzieci
Leszek Waligóra

Rozmowa
- Na premiera czekają pienią
dze w wielkim, zagranicznym
banku Santander. W mojej
ocenie powoduje to dwu
znaczną sytuację, bo może
uzależniać szefa rządu od za
granicznego banku - mówi
Piotr Gajdziński, współautor
książki „Delfin.Mateusz
Morawiecki", byty rzecznik
banku BZ WBK (którego pre
zesem był premier).
Zemścił się Pan?
Nie, nie zemściłem się.
Chciałem przypomnieć, że od
szedłem z baniu w 2010 roku,
dziś mamy rok2019... Nie mia
łem specjalnych powodów, że
by się mścić, odszedłem na do
brych warunkach. Ipod tym
względem, co podkreślam
w książce, nie mam prawa
mieć doMateusza Morawieckiego najmniejszych preten
sji. Ale jest on dzisiaj bardzo
znanym politykiem i oile po
ranne informacjesą nadal ak
tualne, Polska jest krajem de
mokratycznym i o premierach,
w ogóle o politykach, się pisze.
A ja zajmuję się pisaniem ksią
żek.
Schetyna panu zapłacił?
Schetyna nie chciałnawet
ze mną o Morawieckim rozma
wiać. Zapłacili mi podobno
Niemcy. W ostatnią niedzielę
w publicznym radiu działacz
młodzieżówki PiS powiedział,
że to jest robótka Niemców...
No tak, AngelaMerkel wpadła
do mnie jakieś dwa tygodnie
temu, przywiozła trzy walizki,
jeszcze nie przeliczyłem...
Jak może zrealizować swoje
ambicje w polityce człowiek,
którego obrazzpańskiej
książki jestmniej więcej taki:
jest tym politykiemtylko
dlatego, że wodpowiednim
momencie znalazł poparcie
odpowiedniego patrona.
Nie umie natomiastporwać
tłumów.
W mojej ocenie właśnie
na mechanizmie„podczepie
nia" opierała się jego kariera
w banku,eonie jest niczym
nadzwyczajnym. Ale w banku,
inaczej niż w polityce, na wy
sokie stanowiska wybiera lu
dzi niewielkie grono, na przy
kład członków rady nadzor
czej. W polityce są funkcje wy
bieralne, alesą też funkcje ad

ministracyjne, gdzie tego po
parcia tłumów nietrzeba. Gdy
by Mateusz Morawiecki wy
startował w wyborach parla
mentarnych, to z całą pewnoś
cią mandat poselski zdobę
dzie. Natomiast, wmoim prze
konaniu, nie jest wstanie wy
grać wyborów prezydenckich,
a z tego co ja wiem i oczym pi
szę - jego marzeniem jest pre
zydentura. Powiedział to kie
dyś wprost, słyszało to kilka
osób, potwierdziłem to: chciał
by zostać prezydentem.

Zna pan jakiegoś milionera,
który gdy ma 30 milionów, to
nie chciałby mieć40 milio
nów?

Niektórzy oskarżają pana, że
pisząc to wszystka złamał
tajemnicę klienta,którego
pracownikiem-jako rzecz
nik prasowy-był.
Rzecznikiem prasowym
przestałem być w grudniu
2010 roku.Mateusz
Morawiecki przestał pracować
w banku w roku 2015.Gdyby
nie był dziś politykiem - niena
pisałbym tej książki.

Czy to oznacza,że te pienią
dze niezostaną wypłacone,
jeśli podejmieniekorzystną
dla banku decyzję?
Być może.Santander słynie
w ocenie analityków z tego, że
jest bankiem bardzo agresyw
nym. Jego filozofia polega
na tym, żemusi być w pierw
szej trójce największych ban
ków na rynku krajowym. Jeśli
tak, tobyć może w przyszłości
będzie chciał kupowaćinne
banki. To już się zresztą stało,
bo bodaj w ubiegłymroku ku
pił Deutsche Bank Polska.
Przejmowanie banków wPol
sce wymaga zgody KNF.
A KNF podlega dzisiaj premie
rowi Mateuszowi Morawieckiemu.

A nie powinnobyć tak, że
rzecznik jest jak studnia:co
raz usłyszy,nigdy nie powtó
rzy?
Nie uważam tak. Nie mia
łem żadnego zakazu konku
rencji, żadnegodnia, do które
go obowiązują mnie jakieś ta
jemnice. Nie ma czegoś takiego
w mojej umowieo pracę, którą
zresztą miałem z bankiem,
a nie z Mateuszem Morawie
ckim. Moim pracodawcą był
bank. Zresztą literatura poli
tyczna pełna jest książek, któ
rych autorami są byli współ
pracownicy ważnych polity
ków. ScottMcClellan, rzecznik
prasowy prezydenta Busha,
napisał o nim bardzo krytycz
ną pozycję.
Książka jeszcze sięnie uka
zała, ajuż rozpoczęła sięgrajak to pannazywa.Poczytny
tabłoid pisze:Bliski współ
pracownik zdradził tajemni
ce premiera.Ipubfikije
na pierwszej stronie,że
w książce znajdują się infórmageotym,że premier
adoptował dzieci. Innimó
wią, żenarusza pan życie
prywatne... Itakdalej.
I wszystko to zaczyna się
dziać na około10 dni
przed ukazaniem się książki,
której przywołane osoby nie
znają. Swoją drogą zabawnie
zabrzmiały słowa jednego
z prawicowych dziennikarzy,
który powiedział w TVP Info,
że wprawdzie książki nie prze
czytał, ale uważnie przekartkował. To bardzo ciekawe,bo
książka jeszcze niebyła wtedy
wydrukowana. To zresztą ce

Nie znam,ale też nie widzę
wtym niczego złego.
Ja też nie.Ale podkreślam
fakt, że na premiera czekają
pieniądze w wielkim, zagra
nicznym banku Santander.
W mojej ocenie powodujeto
dwuznaczną sytuację, bo mo
że uzależniać szefa rządu
od zagranicznego banku.

Piotr Gajdziński napisał książkę z synem, Jakubem
cha naszego życia publicznego
- ludzie nie znają, a jużsię wy
powiadają, zajmują stanowi
sko. Nawet prawnicy, na ła
mach „Rzeczpospolitej".
Próbowano zablokować
publikację tej książki?
Nie, nie mieliśmy żadnych
sygnałów. Ale dostajemy teraz
gigantyczna liczbę e-maili,co
bez wątpienia jest zorganizo
waną akcją - one są bardzo po
dobne do siebie - wktórych
mówi się o tym, żeby spalić
Gajdzińskich na placu Zamko
wym w Warszawie, razem
z ich książką.Odebrałem też
kilka telefonów, codziwne:
od starszych kobiet,które
mnie w czambułpotępiały.
Dzisiaj rano jedna z sieciksię
garskich poinformowała wy
dawcę, żerezygnuje z dystry
bucji „Delfina",mimo że
wcześniej zamówiła kilka ty
sięcy egzemplarzy.
Ate starszepanie za copana
krytykowały, zaksiążkęczy
historię adopcji?
Za historię adopcji,opisaną
przez „Super Express". Co jest
zresztą historią zmanipulowa
ną. Po pierwsze, nie można
ujawnić czegoś, co już zostało
ujawnione. Podrugie, sammi
nister Dworczyk,szef kancela

rii premiera przyznał, że dzieci
premiera wiedziały, iż są adop
towane. Po trzecie, to nie jest
książka oadopcji. Zajmujemy
się adopcją w jednym zdaniu,
co więcej -to zdanie pozytyw
ne. To pięknarzecz, którą zro
bił Mateusz Morawiecki.
Premier książkę dostał?
Nie, ale kilka osób w War
szawie ją ma. Można powie
dzieć, że minister Dworczyk
zapewnił nam reklamę.
W czwartek ukazuje się na por
talu internetowym fragment
książki, który mówi o tym, że
Mateuszowi Morawieddemu
na odejście bank przyznał od
prawę. Topoważna sprawa, bo
Morawiecki o tymopinii pub
licznej nie poinformował.
Według prawa nie musiał,ale
wyborca ma prawo wiedzieć,
że naMateusza Morawieckiego czekają w banku pienią
dze. To kilka milionów zło
tych, któreSantander przyznał
mu, alenie wypłacił. Pieniądze
zostaną wypłacone w momen
cie, jak przypuszczam, w któ
rym Morawiecki niebędzie
musiał ujawniać stanu swoje
go posiadania, jakoosoba już
prywatna.
Acowtym złego?Przecież
itak jest milionerem.

Wksiążce pojawiają się wol
ty premiera.Coś mówił tak,
a potem zmienił zdanie.Du
żo jest takichsytuacji?
Mateusz Morawiecki dzisiaj
krytykuje kapitał zagraniczny.
Przez 16 lat pracował w za
chodnim banku. Najpierwir
landzkim, potem hiszpańskim.
Morawiecki dziś krytykuje
rząd Donalda Tuska,a kilka lat
temu udzielił wielkiego wy
wiadu „Rzeczpospolitej",
w którym Tuska bardzo chwa
lił. Uważał go za stabilizatora
polskiej sceny.I był członkiem
rady gospodarczej przy pre
mierze Tusku. Na której posie
dzeniach, jak mówią członko
wie tej rady, mówił absolutnie
liberalnym językiem. Dzisiaj
Morawiecki jest etatystą.
Na pytanie, jakie są poglądy
Mateusza Morawieckiego,
trudno odpowiedzieć, bobyć
może on sam nie wie.
Jak to się stało,że człowiek,
który wBanku Zachodnim
we Wrocławiu nie pełnił czo
łowej rofi. który w banku
popołączeniuzWBKteżnie
zrobił kariery,który niebył
stawiany wrofi faworyta
do posady prezesa-jednak
nim został?
Historia jest dość długa.
Decydujące było oczywiście

poparcie Irlandczyków.
Po drugie, dwaj członkowie
rady nadzorczej opowiedzieli
mi następującą historię:
do konkursu o stanowisko
prezesa wystartowali niemal
wszyscy członkowie zarządu.
Mateusz Morawiecki ujął
członków rady nadzorczej
swoją prezentacją. Opowie
dział im historię, którą Irland
czycy znali bardzo dobrze:
od małego banku do wielkie
go. Irlandczycy usłyszeli
w tych słowach swoją historię
i się tym zachwycili. Ale
na końcu był telefon prezesa
AIB, wtedy głównego akcjona
riusza, który kazał im głoso
wać na Morawieckiego.
Kim jestMateusz
Morawiecki?
Zideologizowanym techno
kratą. Dziwne? A jednak. Czło
wiekiem, który jest zainfeko
wany polityką ź domu rodzin
nego. Tonie jest zarzut. Jego
ojciec w latach 80. był, przy
najmniej we Wrocławiu, le
gendą. To człowiek, który ma
bardzo prawicowe poglądy
i z tego powodu, w moim
przekonaniu, jest człowiekiem
niebezpiecznym. Ma duży dy
stans doUnii Europejskiej, ży
je w przekonaniu, że Polacy
zostali skrzywdzeni i zdradze
ni przez wszystkich, że polska
historia jest historią najwspa
nialszego narodu na świecie...
Przecież tak uważa wielu
Polaków!
Wiem. Ale tak nie jest. Do
póki wielu Polakówtak uważa
-jest ok, ale jeśli człowiek
na najwyższym stanowisku
nie dostrzega żadnych niuan
sów i ciemnych stron polskiej
historii, to już jest niebezpiecz
ne.
Czy wksiążce jestbomba,
która może wysadzićMate
usza Morawieckiego?
Nie mam ambicji wysadza
nia kogokolwiek. Jako publicy-sta zajmujący siępisaniem
książek mam prawo,a nawet
obowiązek, napisaćo czoło
wym polityku wszystko, co
wiem. Każdy Polak ma prawo
dowiedzieć się o premierze jak
najwięcej i podjąćświadomą
decy^ę.
*

Ale do tejpory nie pisałpan
o żyjących.
Tak się złożyło,że rzeczy
wiście: Gomułka,Gierek i Jaru
zelski nie żyją...
Swoją drogą: ciekawe towa
rzystwo.
No tak...©®
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Pierwsza Komunia od A do Z.
Trendy, wyzwania i koszty

Małgorzata Obertan
malgorata.obedan
@polskapress.pl

Obyczaje
Sakramentowi Pierwszej Ko
munii Świętej towarzyszą
dziś uroczystości rodzinne,
których materialny wymiar
przyprawia o za wrót głowy.
Prawie jak wesele? Bywa. że
jeszcze huczniej!

A

lba, nazywana też
szatką, to skromny
komunijny strój dla
dzieci. W zamyśle
ukrócić miał rewię
mody, szczególnie dziewczęcej.
Ceny szatek wahają sięmiędzy
30 zł(prosta, używana)i150 zł.
Sprytni rodzice i tak jednak wy
posażają dziewczęta w sukienki,
nierzadko będące miniaturami
sukien ślubnych. W nich dziew
czynki zadają szyku przed ro
dziną, na przyjęciu.
zekoladkowy biznes
to moda obecna
na polskim rynku
od niedawna.Produ
cenci słodyczy zwę
szyli interesiprzed majem zarzu
cają
sklepowe
półki
komunijnymi bombonierkami.
Zawartość jest podobna, ceny
przystępne. Na opakowaniach
obowiązkowo widnieć muszą
wizerunki rozmodlonych dzieci
(osobna wersjadziewczęcaichłopięca), w białych strojach.Takie
czekoladki najchętniej do pre
zentu dorzucają wnukom dziad
kowie. Ceny: od7 złwzwyż.
ar ołtarza - pow
szechnie stosowany
prezent dla parafii,
w którejdzieci przy
stępują do sakra
mentu; wyrazwdzięczności Ro
dzice składają sięnań najczęściej
po20-50zł(zależy odliczebności
grupy)- W uzgodnieniu z rodzi
cami lubnie -duchowni kupują
coś na rzecz parafii,np. kielich
mszalny, noweornaty dlaksięży,
Niestety, regularnie pojawiają się
też narzekania z różnych stron
kraju na zbyt wysokie składki
na„dar". Sprzeciwbudzą kwoty
powyżej 50 zł.
lektronika tood lat je
den zbardziej pożąda
nych prezentówprzez
dzieci. W 2019 roku
na topie nadal są
smartfony, laptopy, konsole
do gier.W zależności odmodelu
ceny wahają się od kilkuset
dokilku tysięcy zł.Na tegoroczny
hit sieci handlowe wypromo
wały... drony. „Idealny dron

C

na Pierwszą Komunię Świętą
do 500 zł, do 1000 zł, do 2000
zł" - tak swoją ofertę reklamuje
jedna z sieci. Najtańsze drony
mają do 100 metrów zasięgu
i podstawoweopcje, kosztujące
ok. 5 tys.zł - 5-kilometrowy za
sięg i profesjonalny wachlarz
możliwości.
astronomia nasta
wiona
tylko
nakomunijne usługi
w maju ma do
bre żniwa.Rodziny
organizujące przyjęcia w do
mach (lub ogrodach - bardzo
trendy) chętnie korzystają
z cateringu. Często rozszerze
niem takiej usługi jest wsparcie
kucharza (-y) i kelnera.Przyjęcie
w restauracji oznacza wydatek
średnio 150-200 zł „od tale
rzyka". Jeśli goście proszeni są
na coś więcej niż obiad z dese
rem, stawka rośnie.
operta - to nieod
łączny
element
komunijnego pre
zentu.Ile powinno się
w niej znaleźć?„Tale
rzyk" plus coś ponadto -ta we
selna zasada obowiązuje rów
nież przyokazji Pierwszej Komuniiświętej.„Goły" prezent finan
sowy wynosizazwyczaj300-500
zł. Do większej hojności zobo

G

K

wiązani czująsię dziadkowie i ro
dzice chrzestni. Znakiem czasu
jest też finansowy upominek
w innejniż gotówkowa formie:
przelewu, założonejdziecku lo
katy, karty podarunkowej, np.
do wybranejgalerii handlowej.
isty podarunkowe,
identyczne, jaktestosowane przy okazji ślu
bów, zyskują napopu
larności-Pocodziecku
nietrafiony prezent?Lepiej niech
goście wybiorą coś z zestawu uważają niektórzyrodzice.Iprzygotowująlistypożądanychprzez
dziecko (rodziców?)przedmio
tów, dbając o zróżnicowanie
kosztów. Listę najczęściejrozsyła
się mailem.Goście-ktopierwszy,
ten lepszy - bukują pozycje. Po
tem muszą jużtylko zobowiąza
nie zrealizować...
m
m enu
przyjęcia
l\
#1 Pierwsz°k°mi1"
I \ # | nijnegoodlatma
\/ I żelazne pozycje.

L

Sesje zdjęciowe trwają
nawet 3 godziny. Taki
czas fotograf określa
przy 100 ujęciach

Mody modami(o nichzaraz), ale
rzy dba o to, by gości nakarmić
obiadem i „słodkim". Ile to
kosztuje? Restauracja w Ząb
kach pod Warszawą oferuje
przyjęcie komunijne w cenie
165 zł od osoby. W cenie rosół
z makaronem, medaliony z polędwiczek wieprzowych z pie
czonymi ziemniakami i bukie
tem warzyw, a na deser - szar
lotka z bitą śmietaną. Do tego
przystawki: śledzie, roladki
schabowe, tortilla, sałaty, pie
czywo, masła smakowe. To
dość typowy w 2019 r. zestaw,
dostosowany do polskich gu
stów. Trendy natomiast jest
zadbanie o gości niejedzących:
mięsa, czegokolwiek pochodze
nia zwierzęcego, glutenu, lak
tozy. Modne jest też przyjęcie
z dodatkowymi atrakcjami, np.
jeden z fortów w Toruniu ofe
ruje nie tylko komunijne
obiady, ale też zwiedzanie
twierdzy z przewodnikiem
w mundurze (100 zł),podchody
dla dzieci (120 zł), ognisko (100
zł).
fiara „na tacę"
z okazji Pierwszej
Komunii Świętej
różni się od tej
powszedniej.
W złym tonie jest bilon. Ofiara

O

od 20zł. Komunijni goście zaz
wyczaj są na to przygotowani,
identycznie jakw przypadku na
bożeństw towarzyszących in
nym sakramentom świętym,
np. ślubomczy chrzcinom.
rzystrojenie kościoła
to kolejnytradycyjny
element na liście
kosztów. Wiele w tej
mierze zależyod fan
tazji rodziców(ta potrafi zasko
czyć!), ale też ich ofiarności, bo
zdarzają się urodzeni organiza
torzy czy zawodowi plastycy
bądź floryści, którzy biorą
na siebie ciężar zadania. Naj
częściej usłyszećmożna ostan
dardowej składce „na kwiaty"
w wysokości 20-30 zł. Pod tym
hasłem mogą kryć się też wy
datki na dodatkowe świece
i inne elementy dekoracyjne.
Do wystroju kościoła, jak
w przypadku ślubów,przywią
zuje się coraz większą wagę.
Ukwiecony powinien być już
nie tylko ołtarz główny,ale i te
boczne oraz nawa.
zęs przedłużanie,pa
znokci żelowanie,
włosówprostowanie,
kreatynowanie, a na
wet farbowanie- tak,
tak! Te wszystkie usługi fryzjer

P

R

skie i kosmetyczne potrafią za
mawiaćrodzicedla dzieci(w 99,9
proc. dla dziewczynek),przystę
pujących doPierwszej Komunii
Świętej. Znakiem naszych cza
sów jest też chęć uwiecznienia
tego idealnego wygląda dziecka
na zdjęciach, filmie,transmisji
na żywo w Internecie. „Usługę
polegająca na tworzeniufryzur
i upięć dla dzieci przystępują
cych do Pierwszej Komunii
Świętej" znaleźć można wofer
cie wielu salonów. Koszty? Nie
różnią się specjalnie od usług
dla dorosłych.Stawki za niewy
szukane upięciestartują od100
zł. Dodanie żywych kwiatów
czy modnych w 2019 r. sztucz
nych pereł podnosi cenę.
ort pierwszokomunijny - żelazny punkt
programu każdego
przyjęcia. Szanujące
się cukiernie mają
w ofercie takie w kształcie
Pisma Świętego, hostii czy
po prostu z figurkamianiołków.
Restauracje organizujące przy
jęcia najczęściej tortówniepro
ponują, proszą o dostarczenie
własnych. Niektóre cukiernie
przechodzą same siebie, propo
nując torty: w kształcie biblii,
z pięknymi kielichami i napi
sami IHS, wypieki różowe, błę
kitne i białe, dekorowane ho
stiami i napisami z czekolady
typu „Serce moje, duszę moją,
Panie Jezu weź". Zazwyczaj ki
logram tortu kosztuje 60-110 zł.
ódka to trunek
już oddawna źle
widziany
na przyjęciach.
Choć duchowni
od lat apelują o całkowitą absty
nencję ze względu na dzieci,
obiady w restauracjachnajczęś
ciej podlewanesą winem. Wwa
runkach domowychzdarzają się
mocniejsze trunki, ale przyjęło
się, żeo ile wódkapasuje dowe
sela, to przy komunijnej okazji
na stółsię jej nie stawia.
djęciowe
sesje
komunijne to temat
rzeka. W tym roku
znaleźliśmy np.oferty '
„sesji w rzepaku"
i „sesji wskansenie". Widać, że
na topie jest powrót do natury.
Ceny tzw. sesji dziecięcych nie
wiele tylko odbiegają od tych
oferowanych dorosłym.W zależ
ności od miastai województwa
fotografowie oferują swe usługi
średnio za 250 (10 ujęć) - 600
(100 ujęć), choć górnagranica tak
naprawdę nie istnieje. Fotogra
fie otrzymuje się na płycie DVD.
Sesje, uwaga!, potrafią trwaćnawettrzy godziny.Taki czasokre
ślają wykonawcy przy zleceniu
lOOujęć. ©®

T

W

D

Z

E

Duchowym przeżyciom przy okazji Pierwszej Komunii Świętej towarzyszy wymiar rodzinny i czysto materialny. Taka tradycja.,
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Najpiękniejsze dziecięceuśmiechy.
Wybieramy zdjęcia na okładkę Głosu
tsttuecn uzM%wui
mi*

9 _

M *.- •

•

Anna Zawiślak
anna.zawislak@polskapress.pl

Chcemy razem stworzyć wiel
ką galerię dziecięcych uśmie
chów! Do naszejredakcji
wpłynęło mnóstwo zdjęć ro

ześmianych maluchów z całej
okolicy.
Wszystkie zdjęcia ukażą się
w
specjalnym
dodatku
do „Głosu", a nasi Czytelnicy
wybiorą najsympatyczniejsze
fotografie,
które
trafią

na okładkę. Z okazji Dnia Dzie
cka przygotujemy w tygodniku
specjalną okładkę z parą najpo
pularniejszych dzieci - zchłop
cem i dziewczynką, którzy
zdobędą największą liczbę gło
Oprócz
zdjęcia
sów.
na okładkę, na zwycięzców

^śro\(LC^
^siecY-^

czekają też bardzo atrakcyjne
nagrody, m.in. bilety na spek
takl Świnka Peppa - Wielka
Niespodzianka, zaproszenie
na rodzinny weekend w Doli
nie Charlotty. Więcej informa
cji o nagrodach i finale:
gp24.pl/usmiechdziecka

wyniki głosowania z czwartku.16 maja 2019
pełne wyniki na stronie gp24.pl
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Wojtuś Wycisk

Alan Milczak

Lena Krajnik

Maksymilian Okłocki
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Wojtuś Wycisk
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Jan Hejdynrajch
Słupsk
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Aleksander Palewski
Słupsk
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Koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT
Głosowanie potrwa do
23 maja 2019 r.,
dogodź. 21.00

Szymon Kostrubiec
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Miłosz Okłocki
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Więcej informacji o plebiscycie udzieli:
Anna Zawiślak

tel. 94 347 35 47(w godz. 9-16)
e-mail: anna.zawislak@polskapress.pl
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Spodziewam się pięknego turnieju
Wtedy zacznie się odliczanie
do meczu.Są zawodnicy, któ
rzy mają do rozegrania jeszcze
dwie ligowe kolejki. Na pewno
myślą już o mistrzostwach,
w poniedziałek dostali powo
łania. Mają jednak do wykona
nia pracę w klubach.

U-20 WORLD CUP

POLANO 2019
PUkanożna

Tomasz Dębek
Twitter:@themback

Mistrzostwa świata FIFA dolat
20 to turniej, wktórym każdy
może wygraćz każdym.Nie
spodzianki zdarzają się często
My chcemy poprostu graćjak
najdłużej zapowiada selekcjo
ner kadry U-20Jacek Magiera.

Na co wedługpana stać tę
drużynę podczas turnieju?
Tu każdy może wygrać
z każdym. W poprzedniej edy
cji drugie miejsce zajęła Wene
zuela, w 2015 wygrała Serbia,
dwa lata wcześniej wszystkich
zaskoczył Irak, który skończył
czwarty. Wszystko możesię
zdarzyć. Celem jest to, by za
grać jak najwięcej meczów
w czerwcu. Wtedy turniej wej
dzie w fazę pucharową.

Mistrzostwa świata U-20
rozpoczną się jużwczwartek. 23maja. Czujepan
dreszczyk emocji przed meczem z Kolumbią?
Jeszcze nie. Poczujemy go
jednak na pewno,kiedy bę
dziemy już całą drużyną w Ło
dzi. Czyli od poniedziałku.

Jak ocenia pan realną siłę ry
wali? WięksośćkftŃców pa
trzy na nichprzez pryzmat
pierwszych reprezentacji,
atonie zawsze wymierne.
Nie można tak do tego pod
chodzić. Żadna reprezentacja
młodzieżowa nie gra tak samo
jak pierwsza. Ten turniej rządzi
się swoimi prawami.Kibice zo
baczą dużo efektownych akcji,
ale też gry nie do końca zdy
scyplinowanej taktycznie i błę

Piłka nożna

Piłka nożna

PiasIGliwke bliski
mistrzostwa Polski

Wyniki przedostatniejkolejki Ekstra
klasy: LechPoznań -Lechia Gdańsk
2:1(Błażej Augustyn59-sanriobójcza, DarkoJevtić90- MichałMak
71), ZagłębieLubin -Cracovia 1:2Filip
Starzyński (88-kamy- Javi
Hernandez73,90), JagielloniaBia
łystok - Legia Warszawa1:0 (Mate
usz Wieteska 28-samobójcza),Po
goń Szczecin- PiastGliwice 0:0,
Arka Gdynia - WisłaKraków3:l
(Adam Deja5,Marko Vęjinović58,
70-karny- MaciejŚliwa 40),Miedź
Legnica -Śląsk WrocławO:2
(Augusto51,Mateusz Radecki90),
Zagłębie Sosnowiec- Korona Kielce
2:4(Żarko Udovick:45lGiorgi
Gabedawa 56- MarcinCebula10,
90,EliaSoriano40,77),GórnikZabrze- Wisła PłockO:!(Giorgi
Merebaszwili7).
W tabeliprowadzi Piast- 69punk
tów,przed Legią 67iLechią 64.
Czwarta jestCracovia, apiąta
Jagiellonia -po 57punktów.Outrzy
manie wlidze walczą wciąż Wisła
Płock - 40iMiedź Legnica -37. Spadniejedna ztychdrużyn.
Mecze ostatniej37. kolejki:Lechia
Gdańsk -Jagiellonia Białystok,Legia
Warszawa - ZagłębieLubin,PiastGIiwice -Lech Poznań,Cracovia - Po
goń Szczecin- mecze!9maja,
18:00. Wisła Kraków- MiedźLeg
nica,Śląsk Wrocław - ArkaGdynia,
Korona Kielce- Górnik Zabrze,Wisła
Płock - ZagłębieSosnowiec- mecze
18mąja,15:30.

Plangier Mistrzostw
Świata dolat 20

Mistrzostwa Świata wpiłce nożnej
do lat20 rozpoczną się23 maja.
Na stadionie Widzewaprzy al.Pił
sudskiego138 wszystkiemeczefazy
grupowej rozegrareprezentacja Pol
ska. Tutajtakżel5 czerwaodbędzie
sięfinałjednej znajważniejszych
sportowych impreztęgo roku
na świecie.Spotkania odbędą się
również nastadionie wGdyni.
23 maja.Grupa A:Tahiti -Senegal
(Lublin,18.00), Polska- Kolumbia
(Łódź,20.30).Grupa B:Meksyk Włochy (Gdynia,18.00), JaponiaEkwador (Bydgoszcz,20.30).24
maja. GrupaC: Honduras- Nowa Ze
landia (Lublin,18.00),UrugwajNorwegia (Łódź,20.30).Grupa D:
Katar -Nigeria (Tychy,18.00),Ukra
ina -USA (Bielsko-Biała,20.30).25
maja. GrupaE: Panama- Mali(Gdy
nia,15.30), Francja- Arabia Saudyj
ska (Gdynia,18.00). GrupaF: Portu
galia -Korea Południowa(BielskoBiała,18.00), Argentyna- RPA
(Tychy,20.30)26maja. GrupaA:Se
negal -Kolumbia (Lublin,18.00),
Polska -Tahiti (Łódź,2030).Grupa
B: Meksyk-Japonia(Gdynia,15.30),
Ekwador - Włochy(Bydgoszcz,
18.00).27maja. GrupaC: Honduras
- Urugwaj(Lublin,18.00), Norwegia
- NowaZelandia (Łódź,20.30).
Grupa D:Katar -Ukraina (Tychy,
18.00), USA-Nigeria (Bielsko-Biała,
20.30).28maja. GrupaE: PanamaFrancja (Bydgoszcz,18.00), Arabia
Saudyjska -Mali(Gdynia,20.30).

Trzeba mieć odpowiednią
mentalność i umiećsię „sprze
dać". Mam nadzieję, że jak naj
więcej naszych chłopaków so
bie z tym poradzi.Chciałbym,
żeby w tejdrużynie narodził
się piłkarz wielkiego formatu.
Będziemy dopiero poznawać
ich w takich warunkach,po
przednie mecze międzypań
stwowe nie miały takiego cię
żaru gatunkowego. Najwięk
szych „kozaków" poznamy
podczas meczów o wielką
stawkę. Wierzę w tych chłopa
ków, ale w ich wieku wszystko
może się wydarzyć.

tfllOTOS

I
Pod kierunkiem Jacka Magiery Polacy zmierzą się w grupie
z Kolumbią (23.05), Tahiti (26.05) i Senegalem (29.05)
dów. Młodzież czasem ponosi
fantazja, (śmiech) Ci zawodni
cy dopiero wchodzą do wiel
kiej piłki. Takieturnieje często
rodzą wielkich zawodników.
W przeszłości na mundialu
U-20 pokazafisię choćby
Diego Maradona,Leo Messl
Thierry Henry. Sergib
Aguero czy nasz Grzegorz

Grupa F:Portugalia - Argentyna
(Bielsko-Biała,18.00), RPA- Korea
Południowa (Tychy,20.30).29
maja. Grupa A:Senegal -Polska
(Łódź,20.30),Kolumbia -Tahiti
(Lublin,20.30). GrupaB: EkwadorMeksyk (Gdynia,18.00), Włochy Japonia (Bydgoszcz,18.00)30
maja. GrupaC: NowaZelandia Urugwaj (Łódź,18.00),Norwegia Honduras (Lublin,18.00).Grupa D:
Nigeria - Ukraina(Bielsko-Biała,
2030),USA-Katar (Tychy,
20.30)31maja. GrupaE: Mali- Fran
cja (Gdynia,18.00), ArabiaSaudyj
ska -Panama (Bydgoszcz,18.00).
Grupa F:Korea Południowa -Argen
tyna (Tychy,2030),RPA- Portugalia
(Bielsko-Biała.2030). Fazapucha
rowa od2 czerwca.

Lotto

Krychowiak. Wkfad pan
w swojej drużynie zawodni
ków mogącychzostać kie
dyś dużymigwiazdami?
Na mistrzostwach świata
trzeba sobie radzić z dużą pre
sją, zupełnie inną niż np. w Ili
dze przy 2-3 tys. widzów. Tu
na trybunach będzie kilkanaś
cie tysięcy, a miliony obejrzą
mecz przed telewizorami.

Program Certyfikacji
PZPN

(STEN)

' V-

*

Bydgoszczy, Gdyni. Lublinie, Łodzi
i Tychach.Bilety na wszystkie spotkania są
do nabycia jedynie na stronie piiifa.com
i pl.fifa.com/u20worldcup/organisation/
ticketing/. Najtańsze wejściówki na spot
kania fazy grupowej kosztują 10 złotych,
a na fazy pucharowej 20 złotych. Wejśtiówkę na finał można zdobyć nawet
w cenie 30 złotych i tak jak pozostałe
wydrukować u siebie w domu.

PZPN

Dzięki ProgramowiCertyfikacji
rodzice i dzieci grające w piłkę
nożną będą mieć pewność, że
szkółka piłkarska spełnia stan
dardy szkoleniowe, jest bez
pieczna, a jej kadra ma kwalifi
kacje niezbędne do szkolenia
zawodników. Zkolei szkółkazy
ska przewagęrynkową poprzez

MułtiMi4ti-godz.2ZOO
1.5.8.10.16.17.22.24.26.36.42.
50.53.56.60.68.71,72.73,77
plus 68
Kaskada
4,6,7,9,10,13,14,17.18,19,22,23
EkstraPensja
6,11,12,20,25+2
MHLatto7,11,15,19,39

Mecze Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska
2019 odbywać się będą w Bielsku-Białej.

9

Środa,15.05

Mufti Mufti-godz.14.00
19.24,25,32,36,39,40,46,50,51,
54,55,58,62,66,69,73,77,78,79,
plus 58
Kaskada
1.2,5,6,7,8,10,12,15,19,22,24

Na pewno dochodzą do pa
na informacje dotyczące organizacp turnieju. Panazda
niemjest szansa na to,że
powtórzymy sukces Euro
2012 czy Mistrzostw Europy
U-21sprzed dwóch lat?
Jestem przekonany, że or
ganizacyjnie to będzietop. Ma
my piękne stadiony,miasta,
bazy treningowe i hotele. Jest
też kadra zarządzająca, która
ma doświadczenie z poprzed
nich turniejów. Do tego zapo
wiada się piękna pogoda, która
będzie sprzyjała kibicowaniu.
Spodziewam się wspaniałej
imprezy. Postaramy się zostać
na niej jak najdłużej. ©®

Ruszył Ogólnopolski Program
Certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN

23 kwietnia rozpoczął sięPro
gram CertyfikacjiPZPN dla
szkółek piłkarskich-mowacyjny projekt skierowany
do podmiotów prowadzących
szkolenie dzieci.Do 30 czerwca
2019 roku nastronie
www-laczynaspflkapl/certyfikacja można składaćformula
rze zgłoszeniowe.

Czwartek,16.05

Możliwość zobaczenia
przyszłych gwiazd tokolej
ny argument za tym,by wybrać się na trybunynie tylco
na mecze Polaków?
To świetna sprawa, że za10,
20 czy 30 zł można obejrzeć ta
ki turniej. Chciałbym, żeby
na każdym meczu stadiony
były pełne. A na trybunach pa
nowała wspaniała atmosfera.
By ludzie bawilisię i cieszyli
z tego, że oglądają graczy, któ
rzy będą warci miliony. Warto
oglądać temistrzostwa. Zapra
szam wszystkich do kibicowa
nia naszej reprezentacji,ale też
na mecze innych drużyn. Au

tograf czy zdjęcie z piłkarzem
za kilka lat możeokazać się
bardzo fajną i cenną pamiątką.

i i%

Program ma podnieść i ujednolicić poziom szkolenia oraz
wyznaczyć standardy pracy z młodymi zawodnikami
prestiżowe wyróżnienie ze
strony PZPN.
Program wesprze Minister
stwo Sportu i Turystyki. Przez
trzy lata szkółki piłkarskie i ich
oddziały, któreuzyskają certyfi
kat, łączną kwotą 130 min zł(35
min zł w 2020 roku, 45 min zł
w 2021 roku, 50 min zł w 2022
roku). Pieniądze tebędzie można
przeznaczyć na: wynagrodzenie
trenerów, podwyższanie ich
kwalifikacjii wynajemobiektów
sportowych.
O certyfikat na jednym
z trzech poziomów (brązowy,
srebrny, złoty)mogą się ubiegać
podmioty szkolące dzieci w co
najmniej jednej kktegorii wieko

wej zprzedziału U6-U13, w okre
sie niekrótszym niż dwa ostat
nie pełnesezony.
Certyfikaty zostaną przy
znane we wrześniu 2019 i będą
obowiązywały przez dwa se
zony
piłkarskie,
czyli
do czerwca2021roku. Złożenie
formularza, jegoakceptacja oraz
zakwalifikowanie doprogramu
nie jest jednoznaczne z nada
niem certyfikatu.
Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie:
www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.Pytania dotycząceprogramu
można kierować do Działu
Wsparcia
PZPN:
wsparcie@pzpn.pl, tel.732122 222.
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W Słupsku drugi turniej
UmMką

Krzysztof Niekrasz
kf2ysztof.niekrasz@polskapress.pl

Unihokej to sport drużynowy.
Zespół składasięzpięciu graczy
i bramkarza. Zawodnicy do gry
używają poliwęglanowych kijów
zakończonych kompozytową
blendą oraz ażurowej plastiko
wej piłki.Bramkarze wyposażeni
są w specjalne stroje oraz kaski
ochronne, które mają za zadanie
zapewnić im bezpieczeństwo
podczas gry i w pewnym stop
niu ułatwić interwencje. Ta dy
scyplina sukcesywnie zwiększa
swoją popularność wPolsce. Co
raz częściej też odbywają się za
wody unihokejowe wSłupsku.
Jednym z inicjatorów tych zma
gań w grodzie nad Słupią jest
Adam Sujka (nauczyciel
wuefista wSzkole Podstawowej
nr l wSłupsku), który jest orga
nizatorem Słupskiej Ligi
Unihokeja podpatronatem pre
zydenta miasta Słupska - Kry

styny Danileckiej-Wojewódzkiej.
Rozegrano już pierwszy turniej.
Rywalizacja trwała ponad 5 go
dzin. Odbyło się 15 spotkań.
Strzelono 72 gole.
Oto wszystkie wyniki me
czów z l. kolejki Słupskiej Ligi
Unihokeja: SP nr 4 Słupsk - SP
Wrzeście 0:4,SP Włynkówko SPnr6 Słupsk2:l,SP nriSłupsk
- SP nr 4 5:0, SPBierkowo - SP
Włynkówko 1:0, SP nr 1 - SP
Wrzeście 2:1, SP Bierkowo-SP
nr 6 0:1, SP Włynkówko - SP
Wrzeście 0:3, SP nr l - SP
Bierkowo 5:1,SP nr 6 - SP nr 4
1:2, SP Włynkówko -SP nr 1 2:6,
SP Wrzeście - SPBierkowo10:2,
SP nr 4 -SP Włynkówko1:1, SP
nr 6-SP Wrzeście 0:11, SPnr 4SP Bierkowo 1:1, SP nr 6-SP nr l
0:8.
W sobotę (18 maja)o godz.9
rozpocznie się granie w drugim
turniejuSłupskiej LigiUnihokęja.
Areną rywalizacji będzie hala SP
nr 4 (poprzednio G-4) przyuLSt
Banacha w Słupsku. ©®

Głos Dziennik Pomorza
Piątek, 17.05.2019

W sobotę to już ostatnie
granie w Fortunie I lidze

—ima
PiOmnozna

Nasi czwartoligowcyjako
gospodarze zawodow

Przedstawiamy weekendowy
zestaw meczów piłkarskich
w IV lidze z udziałem naszych
przedstawicieli, którzy będą
pełnić rolę gospodarzy
zawodów. W sobotę (18.05)
rywalizować będą: Gryf Słupsk
- Gedania Gdańsk (godz. 17,
stadion ul. Zielona), Pogoń
Lębork - GKS Kowale (17,
stadion- ul. J. Kusocińskiego),
Jantar Ustka - Stołem Gniewino
(17, stadion - ul. Sportowa).
Spotkanie w Bytowie Bytovia II
- Arka II Gdynia będzie19 maja
(niedziela) na sztucznym
boisku- ul. A.Mickiewicza, (FEN)

PHkatwzna

Sobotni iniedzielny
harmonogram ęier
w słupskiej klasie B

W sobotnim meczu piłkarze Bytovii Bytów (stroje czarno-białe) muszą dać z siebie maksimum wysiłku

PUkanoena

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

podejmować będzie bytowską
Bytovię (siedemnastalokata,34
punkty). Jesienią na bytowskim
stadionie zanotowanoremis 2:2.
Sytuacja bytowian jest bardzo
trudna i groziim degradacja.By
tego uniknąć wszystko uzależ
nione jest od następujących
uwarunkowań. Bytowskadrużynamusi pokorlać GKSiwtedy
czekać na meldunek z Często
chowy, gdzieRaków (pierwsze
miejsce, 70 punktów) grać bę

dzie z Wigrami Suwałki (szesna
ste miejsce,34 punkty). Suwal
ska drużyna nie może zdobyć
trzech punktów na boisku li
dera, który już wcześniej świę
tował awans do Lotto Ekstra
klasy. W przypadku zwycięstw
Bytovii i Wigierto trzebabędzie
ułożyć pomocniczą tabelkę
z udziałem zainteresowanych
trzech drużyn,które będą miały
po37pkt. Katowicom doutrzy
mania starczy remis. ©®

Terminarz spotkań piłkarskich
w słupskiej klasie B. Grupa I w sobotę (18.05) zmierzą się:
Sokół Kuleszewo - Gryf II
Słupsk (godz. 17); w niedzielę
grać będą: Smoki Podole Małe Szansa Siemianice (14), SSPN
Malczkowo/Łupawa - Grab
Grapice (14), Słupia Charnowo Victoria Słupsk (18); grupa II w sobotę spotkają się: Granit
Koczała - WKS Nożyno (16); w
niedzielę (19.05) zmierzą się:
Victoria Dąbrówka - Urania
Udorpie (13), Błękitni
Motarzyno - Kaszubia II
Studzienice (14), Grom Nakla Baza 44Siemirowice (18). (FEN)

Lekkoatletyka

Warto wybrać się na mecze unihokejowe. Emocje zapewnione

W sobotę (18.05) rozegrane zo
staną ostatnie mecze sezonu
2018/2019 w Fortunie I lidze.
Obligatoryjnie początekwszyst
kich gier wyznaczono na godz.
17.30. Kibiców w naszym regio
nie najbardziej interesuje spot
kanie wKatowicach, gdzieGKS
(piętnaste miejsce,37 punktów)

Zapisy i sprzedaż biletów

Bieg z olimpijczykami na 5 kilometrów w Kwakowie

Kiśhurystyka

Lekkoatletyka

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

XXXIII Ogólnopolskie Zawody
w Kulturystyce i Fitness odbę
dą się 25 maja (sobota) w sali
Polskiej Filharmonii Sinfonia
Baltica przy ul. Jana Pawła II
w Słupsku.Bilet wstępu to 20 zł
i już jest prowadzona sprzedaż
w godz.10-14 w kasie filharmo

nii. Przyjazd doSłupska awizu
ją czołowi kulturyści, którzy
brali udział w mistrzostwach
Polski, Europy i świata. Przyj
mowane są jeszcze zgłoszenia.
Startowe100 zł. Więcej szcze
gółów można zasięgnąć u orga
nizatora Bogdana Kaszuby (to
człowiek z kulturystyczną pa
sją) pod numerami telefonicz
nymi:59 814 89Ol (w godzinach
16-22) lub 609 485172. ©®

Takie muskulatury będzie można oglądać podczas zawodów w Słupsku.
Na pewno sporo pań zasiądzie na widowni. Płeć piękna lubi takie widoki

Od samego początku istnienia
kwakowska impreza ma nie
powtarzalny klimat i zawsze
odbywa się zgodnie z ceremo
niałem olimpijskim. Tak samo
będzie podczas XVIII Biegu
Olimpijskiego Kwakowo 2019,
który jest też jednocześnie X
Memoriałem
im. Piotra
Nurowskiego. Warto przypom
nieć, że w poprzednich zawo
dach na kwakowskiej trasie
z wielką pasją i zacięciem bie
gali byli znanisportowcy-olimpijczycy, którzy w swoich do
robkach mieli znaczące sukcesy
i medale.Również w sobotę (18
maja) uczestnictwo biegowe
zapowiedzieli m.in. maratoń
czyk JanHuruk, pięściarzKazi
mierz Adach, oszczepniczka
Barbara Madejczyk, judoka
Marian Tałaj, szermierz Marian
Sypniewski. Tegorocznarywa
lizacja odbędzie się na dystan
sie 5 kilometrów(nawierzchnia
zróżnicowana: trawiasta,asfal

XXIII Bieg Swięców

Impreza w Sławnie. Bieganie
na 10 km w sobotę (18 maja).
Początek o godz.16. Start
i meta - plac księdza kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Wpisowe 20 zł. Organizator: nr
tel. 603 380 753. (FEN)

mmmm

W 2018 r. radość z biegania mieli wszyscy uczestnicy imprezy w Kwakowie. Teraz też tak ma być

towa, brukowa). Nie przewi
duje się podziału na kategorie
wiekowe i płeć. Głównym ce
lem imprezy jest popularyzacja
biegania jako najprostszej
formy ruchu oraz propagowa
nie idei olimpijskiej.
Organizator (Szkoła Podsta
wowa im.Polskich Olimpijczy
ków w Kwakowie z jej dyrekto
rem Andrzejem Wojtaszkiem

na czele) zaprasza do udziału
dzieci, młodzież i osoby doro
słe. Wszyscy muszą posiadać
aktualne badanialekarskie. Jak
zwykle niema żadnego wpiso
wego. W tym roku dla każdego
uczestnika będą tradycyjnie
słodycze, napoje, dyplomy i
ciepły poczęstunek. Przewi
dziano także losowanie atrak
cyjnych nagród rzeczowych

w postaci rowerów górskich
i sprzętu sportowego spośród
osób, które zameldują się
na mecie. O godz.11 na Orliku
w Kwakowie będzie uroczyste
otwarcie imprezy, którego do
kona Leszek Kuliński, wójt
gminy Kobylnica. O godz.11.30
nastąpi start. Do zobaczenia
w bardzo gościnnym i usporto
wionym Kwakowie.©® (FEN)
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Gmina na 6.
Rusza nowy plebiscyt
Głosu Dziennika Pomorza
Poznaj swój region i dowiedz się, które gminy zasługują na wyróżnienie.
Rusza wielki plebiscyt „Głosu Dziennika Pomorza" - „Gmina na 6!".
Nad morzem, w mieście, a może na wsi? Gdzie panują naj- walorów danego samorządu
lepsze warunki dla turystów, inwestorów i mieszkańców?
Ruszył konkurs organizowany przez „Głos Dziennik Pomo Wszystkie gminy będą prezentowane w serwisie interne
towym www.gk24.pl. Przebieg plebiscytu można śledzić
rza", który wyłoni najatrakcyjniejsze gminy w powiatach.
również na łamach „Głosu". Laureaci zostaną wyłonieni na
W naszym plebiscycie chcemy pokazać konkurencyjność drodze głosowania niezależnej kapituły. Jest o co walczyć,
i zaangażowanie zachodniopomorskich gmin w tworzenie zwycięzcy otrzymają po 15 tys. złotych netto na kampanie
przyjaznych warunków dla rozwoju i życia mieszkańców - reklamowe.
wspieranie przedsiębiorczości, promocję turystyki, troskę o
środowisko. Słowem - wszystko, co stanowi o tym, że samo Partnerem Plebiscytu jest firma Hako Technology z ChałupHako Technology Sp. z o.o., z siedzibą w Chałupach w gm.
rządy i samorządowcy są dobrze oceniani.
Świeszyno, została założona w 1997 r. i jest częścią jednej z
Zgłoszone gminy będą konkurować ze sobą w czterech kon największych grup przemysłowych w Europie: Hako Group,
kurencjach: gmina przyjazna turystom, inwestorom, miesz która zatrudnia łącznie, na całym świecie, około 2 000 osób,
kańcom i środowisku. Uwaga, każda gmina może startować z czego blisko 200 właśnie w Chałupach.
w dowolnej liczbie kategorii. Najważniejsza jest prezentacja
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Nazwa gminy:

Koszalin

Kategoria: TURYSTYKA

PLEBISCYT

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM

Prezentacja gminy:

Prezentacja gminy.

Międzyzdroje mają swoją Aleję Gwiazd Kina, a od lipca w Koszali
nie funkcjonuje Aleja Gwiazd Kabaretu. To nowa atrakcja na mapie
miasta. Atrakcja tym ciekawsza, że związana z naszym Festiwalem
Kabaretu, którego 24. edycja odbyła się w 2018 roku. W swoich za
łożeniach odcisk swoich dłoni pozostawią między Amfiteatrem a Fil
harmonią Koszalińską największe gwiazdy kabaretu. Na razie są
trzy płyty z odciskami dłoni należącymi do Leszka Malinowskiego
(Kabaret Koń Polski), Roberta Górskiego (Kabaret Moralnego Nie
pokoju) i Krzysztofa Hankego (Kabaret RAK).
W Koszalinie nie zapomniano także o turystach wybierających bar
dziej tradycyjne atrakcje - zakończono remont katedry i kościoła
w Jamnie, a także przeprowadzono renowacje katedralnych orga
nów. Do tego w Jamnie otwarta została niedawno Zagroda Jamneńska, gdzie można poznać unikatową kulturę dawnych mieszkańców
okolic Koszalina.

Ustka to jedno z nadmorskich miast najchętniej odwiedzanych przez
turystów. Nie ma lepszej rekomendacji dla miejscowości, która posiada
jednocześnie takie atuty, jak: nadmorskie położenie, klimat miejsca,
ciekawa architektura, bogata oferta noclegowa, gastronomiczna
i rozrywkowa. W 2018 roku Ustka znalazła się w pierwszej piątce,
najczęściej wyszukiwanych miejscowości nadmorskich, a w rankingu
plaż Onet.pl, zajęła 2. pozycję. Miasto mocno postawiło na odświeżenie
oferowanych atrakcji w sezonie letnim, na wzmocnienie kampanii
w mediach oraz coraz bardziej popularny videomarketing. W 2018 roku
wykonano dwie aplikacje mobilne: Fish Market oraz Skarby usteckiej
przyrody (obie do pobrania w Sklepie Play). Nowością na mapie
usteckich atrakcji są od ubiegłego roku także skrzynki geocatchingowe
i wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, np. Columbus Festiwal Wiatru,
Sound of Gravity, Uliczny Pokaz Mody z Pierre Rene, Formoza
Challenge, Festiwal Teatrów Ulicznych Mistral, Grand Lubicz Festiwal
Światła.

PLEBISCYT
\

Dane Urząd Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00

gmina:

Nazwa gminy: Urząd Miasta Ustka

KOSZALIN
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Dane 76-270 Ustka,
teleadresowe*, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
tel.: 59 815 43 50
www.ustka.pl

009069574

Nazwa gminy:

009106502
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Studzienice

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM
Prezentacja gminy:

PLEBISCYT
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Gmina Studzienice w sferze rekreacji położyła nacisk na
stworzenie bogatej infrastruktury rekreacyjnej. Zdecydowana
większość stworzonych miejsc do rekreacji znajduje się przy
pięknych jeziorach, w które obfituje Gmina Studzienice. Należy
tu wyróżnić Słoneczną Przystań, która wyposażona jest
w sprzęt wodny, który umożliwia uprawianie takich dyscyplin,
jak: wędkarstwo, kajakarstwo, pływanie rowerkiem wodnym,
siatkówka wodna, windsurfing. Ponadto w roku 2018 powstały
na terenie gminy trzy kompleksy zielonych siłowni zewnętrznych,
jedna w Półcznie, druga w Ugoszczy, a trzecia w Studzienicach.
W miejscowościach, które mają dostęp do jeziora, istnieją
zagospodarowane kąpieliska zwyczajowe - niestrzeżone, które
cieszą się popularnością. Ważnym punktem na mapie gminy
w sferze rekreacji są wyznaczone i oznakowane szlaki rowerowe.

Dane Urząd Gminy Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice
Telefon: 59 821 66 00, Fax: 59 8216610
E-mail: ug@studzienice.pl

REKLAMA

Nazwa gminy:

Dziwnów

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM >•Dziwnów i
Prezentacja gminy:

PLEBISCYT
^ POMORZA
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Gminą Dziwnów jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Pol- j
sce. Świadczą o tym czołowe lokaty w wielu samorządowych rankingach f
oraz rosnąca z roku na rok liczba turystów. Atrakcyjnie położona jest rów-j
nież interesującym miejscem dla inwestorów oraz żeglarzy z całego świata,!
którzy dziwnowskie porty i przystanie odwiedzają w coraz większej liczbie.|
- Na terenie gminy odbywa się latem szereg wydarzeń o artystyczno-sportowym charakterze. Najważniejsze z nich to cykliczny Festiwal
Gwiazd Sportu, a także Festyn Rybaka i Festyn Komandosa. Poza nimi
odbywają się liczne koncerty i występy, a także adresowane do rodzin
i wyczynowych żeglarzy regaty.
- Gmina Dziwnów może się też pochwalić najdłuższym kąpieliskiem nad
Bałtykiem (łącznie dwa kilometry strzeżonej plaży), licznymi parkami (po
rewitalizacji), nowoczesnymi i bardzo funkcjonalnymi portami (jachtowym
i rybackim oraz kilkoma przystaniami), dużą ilością placów zabaw, otwar
tych siłowni, krajobrazowymi szlakami spacerowymi (w tym malowniczymi
promenadami).

Dane GMINA DZIWNÓW,
ul. Szosowa 5,72-420 Dziwnów.
Tel. 48 91 327 5163,
e-mail: um@dziwnow.pl,
www.dziwnow.pl

Nazwa gminy: Gmina Stepnica
Kategoria: GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM
Prezentacja gminy:

PLEBISCYT
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Gmina Stepnica nad Zalewem Szczecińskim to raj zarówno dla amatorów
aktywnego wypoczynku, jak i turystów szukających kontaktu z naturą,
•Żeglarzom oferuje 4 przystanie oraz regaty, miłośnikom pieszych j
i rowerowych wędrówek prawie 200 km oznakowanych ścieżek !
pieszych i rowerowych, kajakarzom i wędkarzom rzekę, kanały i wody
zalewu,
• Rodzinom z dziećmi bezpieczną i czystą plażę ze świetnie wyposażoną
wypożyczalnią sprzętu plażowego i pływającego, z placem zabaw
i molem,
• Windsurfingowcom i kitsurfingowcom najdogodniejsze warunki
do uprawiania sportu zwłaszcza w okolicy Czarnocina,
•Dla miłośników natury -Park Natury Zalewu Szczecińskiego z tabunem
koników polskich, stadem krów i niezliczoną ilością ptactwa, a także
lasy puszczy z całym ich dobrodziejstwem.

Dane Gmina Stepnica
>. ul. T. Kościuszki 4,72-112 Stepnica
tel. 91418 85 21
www.stepnica.pl

Organizator:

Bilety do nabycia:kasy Hali i

redakcja „Głosu Koszalińskiego"
www.hala.koszalin.pl i kupbilecik.pl

zo:
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Nazwa gminy;
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Sławoborze

Nazwa gminy:

MIESZKAŃCOM

Prezentacja gminy:
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Gmina dokonała zakupu fabrycznie nowego pojazdu do
przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford Transit
Custom Kombi.
Pojazd przystosowany jest do przewozu ośmiu osób nie
pełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidz
kim, który zostanie stabilnie zamocowany do podłogi.
Nowo zakupiony pojazd spełnia wszelkie wymogi stawiane
dla pojazdów tego typu. Pojazd został zakupiony dzięki do
finansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 złotych. Całko
wita wartość projektu to 130.995,00 złotych.

Koszalin

„

Kategoria: MIESZKAŃCY

PLEBISCYT
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Prezentacja gminy:
•budujemy i modernizujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
•poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, •realizujemy
inwestycje zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
-budujemy kompleks lekkoatletyczny, przebudowujemy ulice

PLEBISCYT
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Dane URZĄD GMINY SŁAWOBORZE
teleadresowe: ul. Kolejowa 8 78-314 Sławoborze
e-mail: ug@slawoborze.pl
tel.94 364 75 59

Nazwa gminy:

Gmina Suchań

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA

Kategoria:MIESZKAŃCY

|

m

i termomodernizujemy szkołę, strażnicę OSP i Ośrodek Zdrowia,
•rozbudowujemy infrastrukturę społeczną, w każdej miejscowości
jest" świetlica wiejska i plac zabaw, •realizujemy program polityki
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji, *wszystkie chętne dzieci
objęte są wychowaniem przedszkolnym, planujemy utworzenie
żłobka, •pamiętamy o Seniorach, dla nich otworzyliśmy Dzienny
Dom "Senior+", •realizujemy działania społeczne, ^skutecznie
pozyskujemy środki finansowe z zewnętrznych źródeł.

Dane GMINA SUCHAŃ
teleadresowe: ul. Pomorska 72 73-132 Suchań
tel. 91 562 4015
sekretariat@suchan.pl www.suchan.pl

REKLAMA

Nazwa gminy:

KOSZALIN

Dolice

Kategoria:GMINAPRZYJAZNAMCSZKAŃCOM

%

Prezentacja gminy:

Prezentacja gminy:

Liczne konsultacje społeczne, cykliczne spotkania Prezydenta
Miasta z mieszkańcami i rokroczne edycje Budżetu Obywatelskie
go -to wyznaczniki działania Koszalina. Miasta otwartego na po
mysły mieszkańców i uwzględniającego ich potrzeby.
Koszalin staje się w coraz większym stopniu miastem obywatel
skim. Świadczy o tym coraz większa popularność Budżetu Obywa
telskiego, a także aktywność naszych najstarszych mieszkańców,
którzy działają w ramach Koszalińskiej Rady Seniorów, a także
w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, oraz inicjatywy podejmowa
ne przez Koszalińską Radę Kobiet. O zaangażowaniu koszalinian
w życie miasta można przekonać się chociażby podczas spotkań
na RynT<u Staromiejskim, które pod hasłem „Porozmawiajmy o Ko
szalinie" prezydent Piotr Jedliński prowadzi od kilku lat.

Nowy Ośrodek Zdrowia oddany do użytku w tym roku,
wybudowany ze środków własnych Gminy Dolice. Budynek

Dane Urząd Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00

PLEBISCYT

o powierzchni ok. 237 mkw., przystosowany do osób
niepełnosprawnych, przyjazny dla małych dzieci (poczekalnia,
przewijak).
W obiekcie swoje gabinety mają lekarze POZ oraz pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne.
Łączny koszt inwestycji - ok. 1,5 min zł.
Budowa Ośrodka z pewnością przyczyniła się do zwiększenia
komfortu oraz dostępności dla osób korzystających z usług
medycznych.

OLOSU onemm*.
x

pomorza
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Dane Gmina Dolice
tełeacfresowe* ul. Ogrodowa 16,73-115 Dolice
* tel. 91 564 01 29
www.dolice.pl
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REKLAMA

Nazwa gminy:

Gmina Banie

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA
MIESZKAŃCOM

Nazwa gminy; Gmina Słupsk
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Prezentacja gminy:

Prezentacja gminy:
- realizacja inwestycji poprzez fundusze sołectw: place zabaw,
siłownie zewnętrzne, wiaty
- modernizacja nawierzchni jezdni
- wsparcie rozwoju i działalności stowarzyszeń, klubów sportowych
i lokalnych inicjatyw społecznych
- realizacja projektów na poprawę infrastruktury sportowej
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa,
Sosnowa, Kunowska w Baniach
- utworzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego w miejscowości

PLEBISCYT
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Lubanowo

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

PLEBISCYT

Podczas święta mieszkańca Gminy Słupsk można było odwiedzić stoiska z lokal
nymi produktami oraz pysznymi potrawami, które przygotowały Koła Gospodyń z
gminy. Swoje stoisko miała oczywiście Gmina Słupsk, w tym roku po raz pierwszy
zaprezentowała się Rada Seniora. Poza tym swoją ofertę przedstawił Uniwersytet
Trzeciego Wieku, który zachęcał do wstąpienia w jego szeregi.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, animacji, pokazów strażackich oraz po
kazu sprzętu wojskowego, który już tradycyjnie przygotował Batalion Ochrony
Bazy w Redzikowie. Poza tym występy artystyczne grup i zespołów z terenu gminy
Słupsk i tradycyjnie Konkurs dla mieszkańców „Broszura budżetowa za rok 2018
i na rok 2019". Z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej swoje stoisko
prezentował również Punkt Informacji Europejskiej Europę Direct, natomiast gmina
Słupsk przyłączyła się do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, organizowanych
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prezentując inwestycje, które udało się
zrealizować ze środków unijnych. Do świętowania Dnia Mieszkańca Gminy Słupsk
przyłączyła się również Szprycha oraz grupa sportowa Best Beasts z Bydlina.
Gwiazdą tegorocznej imprezy była Natalia Szroeder, której występ przyciągnął
tłumy.

Urząd Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
tel. 059 842 84 60
info@gminaslupsk.pl

Gmina Banie
ul. Skośna 6
74 -110 Banie
www.banie.pl

Strefa Biznesu

Nazwa gminy:

Gmina Tuchomie

Kategoria:GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Magazyn menadżera

Prezentacja gminy:

PLEBISCYT
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Gmina Tuchomie zrealizowała w latach poprzednich, ale i jest w trakcie
realizacji szeregu projektów dotyczących infrastruktury kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej służącej mieszkańcom w tym m.in:
- świetlice wiejskie - place zabaw - siłownie zewnętrzne - boiska - place
rekreacyjne (w tym tereny przy jeziorach)
- ścieżki pieszo-rowerowe
Obecnie w ramach pozyskanych środków zewnętrznych (RPO WP 20142020) realizowany jest projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii
na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie", w ramach
którego na posesjach należących do mieszkańców gminy zainstalowanych
zostanie 118 instalacji OZE, w tym: 61 kolektorów słonecznych,
15 instalacji fotowoltaicznych, 27 kotłów na biomasę i15 pomp ciepła. Ponadto
zrealizowano już projekty ze środków zewnętrznych (PROW, NFOSiGW),
dzięki którym wsparliśmy mieszkańców w budowie instalacji solarnych
(260 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (130 szt).

Gmina Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie, tel. (059) 82150-40
E-mail: biuro@tuchomie.pl
WWW: www.tuchomie.pl
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Kategoria: GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM
i gminy:

Prezentacja gminy:

PLEBISCYT

Gmina może poszczycić się wieloma inwestycjami, które na
przestrzeni lat zmieniły jej krajobraz, sprawiły, że lepiej żyje się
mieszkańcom i co najważniejsze, w lepszej formie jest środowisko...
Gmina obfituje w zasoby przyrodnicze. Do obszarów chronionych
przyrodniczo zalicza się również specjalny obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli", który obejmuje szereg
ważnych oraz cennych siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej.
Część terenu gminy należy do specjalnego obszaru ochrony siedlisk l
Natura 2000 „Wiązogóra". Cały obszar chronionego krajobrazu j
zajmuje powierzchnię prawie 490 ha. Na jego terenie znajduje :
się 12 kompleksów roślinności. W skali lokalnej znajduje się tu
najbogatszy zespół awifauny. „Wiązogóra" to także najważniejszy
obszar lęgowy płazów. Przez lasy położone w południowej części
prowadzą szlaki turystyczne takie jak: szlak kajakowy "Rzeka \
Radew", szlak konny, Droga św. Jakuba oraz czerwony szlak j
rowerowy.

PLEBISCYT
OOKCMMM ,

Nazwa gminy:

PLEBISCYT
GŁOSU OISKMJKA
- POMORZA

\ //Ą

Dane Urząd Gminy w Borzytuchomiu
tełeadresowe: ul- Zwycięstwa 56,77-141 Borzytuchom

gmina .fł

Dane URZĄD GMINY ŚWIESZYNO
tełeadresowe: 76-024 Świeszyno 71
Telefon: 94 31 60120

019030774

Gmina Borzytuchom jest dynamicznie rozwijającą się gminą wiejską położoną w powiecie bytowskim, która
postrzegana jest przez społeczność jako gmina przyjazna mieszkańcom i przedsiębiorcom.
W dużej mierze jest to wynikiem skutecznie prowadzonej polityki prorozwojowej prowadzonej przez władze
gminne. Polityka prowadzona przez władze samorządowe zmierza w kierunku uprzemysłowienia. W 2017
roku, Rada Gminy Borzytuchom przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tak zwaną
strefę przemysłową dla działalności produkcyjnej i usługowej. Tereny zlokalizowane są w znacznej odległości
od zabudowań i dają możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych na nieograniczonym terenie. Plan daje
możliwość nabycia gruntów według potrzeb, to znaczy odpowiedniego areału dla planowanej inwestycji. Plan
obejmuje grunty o powierzchni 25,24 ha, których właścicielami są osoby prywatne.
Ponadto, Rada Gminy Borzytuchom, aby zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie
gminy, podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
na tworzenie nowych miejsc pracy. Na mocy uchwały nowo wybudowane budynki lub ich części oraz
nowo nabyte grunty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnione są z podatku od
nieruchomości, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności, jeśli wiążą się z nowymi inwestycjami,
w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. Na terenie gminy obowiązują również najniższe stawki
podatku od środków transportowych określone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wszystkie te działania
mają zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie gminy, co wpłynie na jej dynamiczny
rozwój. Gmina Borzytuchom jest gminą rozwijającą się i mamy nadzieję, że ten kierunek zostanie utrzymany.

tel. 59 8211316
fax 59 82113 90
e-mail: ug@borzytuchom.pl
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Gmina Kępice

Nazwa gminy:

SŁUPSK

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

Prezentacja gminy:

Prezentacja gminy.

Stawiamy na ekologię! - tak można podsumować działania inwestycyjne,
edukacyjne i społeczne prowadzone w Gminie Kępice. Realizując
inwestycje, dbamy o to, by zastosowane rozwiązania i technologie
były ekologiczne - wszystkie nasze szkoły zostały poddane
termomodernizacji, zamontowaliśmy na nich instalacje solarne, \
zbudowaliśmy innowacyjny w skałi regionu budynek półpasywny,
nasza sieć ciepłownicza opiera się na ekologicznych źródłach energii
- wykorzystujemy zrębki, dbamy o jakość powietrza, uczestnicząc m.in.
w programie „Czyste powietrze". Jako jedna z niewielu gmin w Polsce
otrzymaliśmy dofinansowanie na działania w zakresie innowacyjnych
rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami. Zbudujemy podziemne
kosze na śmieci, opracowujemy nowoczesny program kontroli segregacji j
odpadów. Założyliśmy własną Spółdzielnię Socjalną „Zielony Punkt",
która odbiera odpady w gminie i dba o środowisko. Ponad 63 proc.
powierzchni naszej gminy to lasy - dbamy o ten skarb, bo wiemy, że {
człowiek jest częścią przyrody.

PLEBISCYT
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Dane Urząd Miejski w Kępicach
Ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
Tel. 59 857 66 21, FAX 59 857 66 23
Adres e-mail: poczta@kepice.pl
www.kepice.pl
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Kategoria; ŚRODOWISKO

POMORZA "

Dane Urząd Gminy Słupsk
teteadresowe: ul. Sportowa 34
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REKLAMA

Kampania Lecę za miasto ma już 10 lat. Przez ten okres wiele
zmieniło się na rynku nieruchomości Gminy Słupsk. Kiedy
zaczynaliśmy kampanię, najpopularniejszymi kierunkami były
Bydlino - Osiedle Złoty Potok oraz Krępa Słupska - Osiedle
Kwitnące Ogrody. To tam powstały nowe osiedla, w których z roku
na rok przybywa gospodarstw domowych - wspomina początki
kampanii sekretarz gminy Słupsk Adam Sędziński.
Wraz z rosnącym zainteresowaniem ofertą gminy, samorząd
sukcesywnie przygotowywał nowe tereny inwestycyjne. I tak po
10 latach w ofercie każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi.
Obecnie oprócz znanych kierunków, takich jak Bydlino czy Krępa,
dużym zainteresowaniem cieszą się miejscowości nieco bardziej
oddalone od miasta, takie jak Lubuczewo czy Wrzeście.

REKLAMA

76-200 Słupsk
tel. 59 842-84-60
boi@gminaslupsk.pl
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Kategoria:

INWESTYCJE

Prezentacja gminy:

PLEBISCYT
GŁOSU UIMUIBIU

Trwają montaże EKOpunktów z półpodziemnymi pojemnikami na
odpady. EKOpunkty zastąpią tradycyjne wiaty śmietnikowe, a dzięki
nim spodziewać się możemy nie tylko oszczędności, ale także po
prawy estetyki miasta.
W Koszalinie rośnie zainteresowanie jednośladami. Świadczy o tym
chociażby Rower Miejski, który wystartował w minionym roku i z per
spektywy czasu okazał się strzałem w dziesiątkę. Przez siedem
miesięcy koszalinianie wypożyczyli rowery 78 tysięcy razy. W syste- i
mie zarejestrowało się ponad 9 tysięcy użytkowników.
Alternatywą dla rowerów jest transport publiczny, a w 2018 r. do i
MZK trafiło siedem nowych, 12-metrowych autobusów marki SCA
NIA. Natomiast w tym roku MZK podpisał umowę na kupno pięciu ]
autobusów hybrydowych.

gmina

PLEBISCYT
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Dane Urząd Miejski

Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00

gminar

Najciekawsza lokalna książka
lata 2018

PATRONAT HONOROWY;

MIECZYSŁAW STRUK
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

wydana

SKOWROŃSKA

Wywiad rzeka z mecenas Anną Bogucką-Skowrońską
» Zycie zawodowe i biografia polityczna działaczki opozycji demokratycznej«
• tata 70,

» Zapis historii wydarzeń i miejsc ód lat 70.«
mroczne czasy stanu wojennego, czerwcowy przełom 1989 i odrodzona Polska #

DO NABYCIA
na alJegro.pl oraz

Biurze ogłoszeń •„Głosu Pomorza" ul. H. Pobożnego 19, Słupsk•Księgarni Ratuszowej, ul. Filmowa
Biurze ogłoszeń „Głosu Koszalińskiego", ul A, Mickiewicza 24, Koszalin
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KOSZALIN
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Koszalin to doskonałe miejsce do prowadzenia i rozwijania działal
ności gospodarczej oraz lokowania nowych przedsięwzięć inwesty
cyjnych w różnych branżach. W Urzędzie Miejskim wyłoniono zespół
ludzi, którzy zajmują się kompleksową obsługą inwestorów i przed
siębiorców, by pomóc polskim i zagranicznym firmom rozpocząć
działalność w Koszalinie, a także wspierają firmy funkcjonujące na
terenie miasta. Działania miasta nakierowane są na tworzenie do
godnych warunków inwestycyjnych oraz aktywne działania na rzecz
pozyskiwania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, m.in.
w specjalnej strefie ekonomicznej. Umożliwiają to liczne lokalne ulgi
dla przedsiębiorców.
Dbałość o inwestorów sprawiła, że w Koszalinie, a zwłaszcza
w Strefie Ekonomicznej, rozpoczęło budowę kilkanaście dużych
firm, co w najbliższym czasie przełoży się na nowe miejsca pracy.
Nie jest żadną tajemnicą, że do koszalińskich drzwi pukają już ko
lejni inwestorzy, z którymi prowadzone są zaawansowane rozmowy.

tfOPOTUI

Urząd Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00
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Słupsk

