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S. A6 KRAJ 

Mieszkańcy 
Małopolski 
pokochali  
św. ojca Pio

S. 08-09 MAGAZYN 

- Autyzm nie jest chorobą. Mój syn 
żyje w niezwykłym, odmiennym 
świecie. I ja ten świat chcę innym 
pokazać – mówi Agata Małodobry, 
mama Andrzeja i historyczka sztuki
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Wojewoda i kurator oświaty 
zapraszają, by razem usiąść 
przy okrągłym stole. A ZNP 
przygotowuje się do strajku

KRAKÓW, KATOWICE 

To było święto naszych bohaterów,  
którzy walczyli o wolną Polskę
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W Krakowie msza święta za ojczyznę na Wawelu i złożenie kwiatów przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza, a w Katowicach wielka defilada wojskowa. Tak wczoraj 
obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego w 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej . STR. A5 

S. B1  KRONIKA

BARTOSZ DYBAŁA 
redakcja@dziennik.krakow.pl 

Miejscy urzędnicy dają zielone światło 
na zabudowę pięknej i spokojnej Mły-
nówki Królewskiej, która jest chlubą 
mieszkańców Krowodrzy i Bronowic. 
Tym razem na tym terenie – przy ul. Za-
rzecze – ma wyrosnąć wysoki na... 11 

metrów budynek. To o tyle kontrower-
syjne, że w sąsiedztwie są niższe dom-
ki jednorodzinne. Mieszkańcy prote-
stują. Sprawę zgłosili już do wojewody 
małopolskiego. Chcą, aby ten cofnął de-
cyzję o pozwoleniu na budowę. 

To nie pierwszy raz, gdy zielonej 
Młynówce grozi zabudowa. W samym 
jej centrum – przy ul. Bytomskiej – mia-

sto straciło cenny teren na rzecz pry-
watnego właściciela. Działkę ogrodzo-
no wraz z sąsiednim terenem, gdzie 
powstał mały domek. – Problem z Mły-
nówką polega na tym, że tylko jej część 
pokrywają plany miejscowe, które 
chronią teren przed zabudową – mó-
wi Agnieszka Wantuch, radna dzielni-
cowa z Krowodrzy. ¹

Młynówka Królewska 
znowu na celowniku
Kraków. Na zielonym terenie ma stanąć wysoki, 11-metrowy budynek

FO
T.

 A
N

DR
ZE

J 
BA

N
AŚ

Prof. Terlecki:  
Na polityce się  
nie dorobiłem 

S. 05-05

MAGAZYN 
PLUS PROGRAM 

TELEWIZYJNY 
NA TYDZIEŃ
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A 1868 - w Rapperswilu w Szwaj-
carii, w stulecie konfederacji bar-
skiej, dokonano odsłonięcia pa-
miątkowego pomnika-kolumny, 
zwanego „kolumną barską” lub 
„polską kolumną wolności”. 
A 1919 - w nocy z 16 na 17 sierpnia 
wybuchło I powstanie śląskie.  
Poprzedził je strajk powszechny 
na Górnym Śląsku. Powstanie 
pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka 
wybuchło w związku z aresztowa-
niem śląskich przywódców POW 
i niezadowoleniem ludności pol-
skiej z terroru i represji niemie-
ckich. Powstanie objęło prawie 
cały okręg przemysłowy i powiaty 
południowe. 
A 1934 - po raz pierwszy od wielu 
lat w ciągu całego dnia nie zgło-
szono krakowskiej policji ani jed-
nego wypadku, oszustwa lub kra-
dzieży. 
A 1994 - rząd polski podjął decyzję 
o sfinansowaniu trzech strate-
gicznych programów przemysłu 
zbrojeniowego, których realizacja 
miała poprawić wyposażenie 
techniczne polskich sił zbroj-
nych. 
(PS)

IMIENINY Rocha, Joachima DZISIAJ 228. DZIEŃ ROKU. Do sylwestra pozostało 137 dni. 
WSCHÓD SŁOŃCA W KRAKOWIE o godzinie 5.31, zachód o 19.57. 
WSCH. KSIĘŻYCA o godzinie 20.46, zachód o 6.07. DZIEŃ BĘDZIE TRWAĆ 14 godzin i 26 minut.

A BARAN (21 III – 20 IV): Trzeba wy-
jaśniać przyczyny spóźnienia.  
Aż do udręczenia! 
A BYK (21 IV – 21 V): Myśliwy o świcie 
wychodzi na łowy. 
A BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI): Docenio-
ny! Spełniony! Otoczony splendo-
rem! Medytujesz przed telewizo-
rem. 
A RAK (22 VI – 22 VII): Ofensywny  
- robot gość, który nigdy nie ma 
dość. 
A LEW (23 VII – 22 VIII): Zasypanie 
rowu, pogłębienie więzi. 
A PANNA (23 VIII – 22 IX): Pełen 
energii i radości istnienia: nakrę-
casz - rozkręcasz. 
A WAGA (23 IX – 22 X): Troska o dom. 
Żeby było pięknie! Czysto! Miło! 
Super! Świetnie! 
A SKORPION (23 X – 21 XI): Szukać 
wytchnienia i żyć… od niechcenia! 
A STRZELEC (22 XI – 21 XII): Troska 
o bliskich, zieleń, czystość, ciszę. 
O zdrowie, kasę - nowe, lepsze życie! 
A KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I): Czas 
na refleksję pogłębioną. Dokąd? 
Po co? 
A WODNIK (21 I – 18 II): Małe dolegli-
wości? Coś doskwiera? Ból du-
szy? Swędzenie sumienia? 
A RYBY (19 II – 20 III): Szukać spoko-
ju, nie wdawać się w spory. Radoś-
nie śpiewać pieśń przyszłości. 
Jakub Ciećkiewicz

HOROSKOP

WYDARZYŁO SIĘ...

PRZYRODA

Wszędzie straszą: żmije, klesz-
cze, komary. Napastują i ataku-
ją. Plus seria porad, 
jak spędzić wakacje w kraju 
i przeżyć. Czyli sezon ogórko-
wy. Popłynę z mediami głów-
nego nurtu i dobrze postraszę. 
Lata u nas mucha o nędznej 
aparycji zwana strzykaczem. 
Centymetr długości, szare cia-
ło, wyraziste oczy. Bardzo 
przydatne do wyszukiwania 
ofiar. Samica strzykacza ma 
wredny zwyczaj strzykania 
larwami w otwory nosowe du-
żych zwierzaków. Czyni to nie-
zwykle precyzyjnie. Do tego 
w locie! Maleńkie larwy szyb-
ciutko wpełzają do nozdrzy 
i zatok czołowych. Wyżerają 
śluz, komórki nabłonka i krew 
płynącą z uszkodzonych na-
czyń. Ofiara cierpi na potężny 
katar, zawroty i nieprzemijają-
cy ból głowy. Bywa, że trafiony 
większą liczbą larw nieszczęś-
nik kończy żywot w okrutnych 
męczarniach. Jeśli przeżyje, to 
za cenę straszliwego wycień-
czenia. Prawda, że strzykacz to 
straszny owad? Poluje na łą-
kach i brzegach lasu. Zwykle 
na cel bierze jelenie, sarny, ow-
ce, krowy. Ludzi, póki co, ig-
noruje. Na razie. Na wszelki 
wypadek omijajcie kierdle 
owiec na halach. I broń Boże, 
nie łaźcie blisko stada 
na czworakach. Bo jeśli 
strzykacz weźmie was  
za owcę, to... 

Grzegorz Tabasz

ZDJĘCIE DNIA

Uczestniczki 
konkursu 
narciarstwa 
bagiennego 
na wysokich 
obcasach,  
który odbywa się 
w Pudasjarvi 
w Finlandii. 
Zawodniczki 
miały 
do pokonania  
30-metrowej 
długości 
bagienne pole. 
Konkurs 
organizowany 
jest od 14 lat, 
a na celu ma 
głównie dobrą 
zabawę.FO
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Pogoda na dziś

230

Pogoda na jutro Pogoda na pojutrze

MAX

120
MIN

240
MAX

130
MIN

280
MAX

170
MIN

WYBORY JAKICH NIE BYŁO OD 4 CZERWCA 1989

Na dwa miesiące przed jesienny-
mi wyborami parlamentarnymi 
wiemy już praktycznie wszystko 
o tym, jak będą one wyglądać - 
pisze politolog Marek Migalski 
w „Rzeczpospolitej”. 
Niewiadomymi pozostają jedynie to, 
czy opozycja porozumie się co 
do wystawienia wspólnych kandy-
datów do Senatu, oraz to, jak 
ukształtuje się obóz radykalnej pra-
wicy. Ten ostatni, i to już także wie-
my, będzie ukonstytuowany wokół 
partii Janusza Korwin-Mikkego oraz 
narodowców - wtórne jest to, czy 
znajdą się tam mniej czy bardziej eg-
zotyczne postaci, jak Max Kolonko, 
Liroy czy Marek Jakubiak. Wiemy 

także, że Bezpartyjni Samorządow-
cy zdecydowali się na samodzielny 
start i jeśli zdołają zebrać niezbędną 
liczbę podpisów (co nie jest pewne), 
to prawdopodobnie nie przekroczą 
progu 5 proc. (może zresztą o to 
chodzi i działają oni z poduszczenia 
PiS, by ich przegrana wzmocniła 
efekt metody D’Hondta i zapewniła 
231 mandatów partii Kaczyńskiego 
nawet wówczas, gdyby nie otrzyma-
ła ona wyraźnie powyżej 40 proc. 
głosów). 
Obóz rządzący pójdzie do wyborów 
zjednoczony, tak jak przed czterema 
laty, a opozycja ukształtowała się 
w trzy osobne bloki. Jest to opty-
malny scenariusz dla opozycji, bo 

tylko w jego ramach może ona my-
śleć o odsunięciu PiS od władzy. 
Sondaże pokazują, że jest to możli-
we, choć nadal bardzo trudne. Jed-
nak od wyborów europejskich wie-
dzieliśmy, choć niektórym ciężko 
było się do tego przyznać, że jedna, 
wspólna, zjednoczona lista opozycji 
na pewno przegra z obecnie rządzą-
cymi i zapewni im dalsze rządzenie. 
Porozumienie SLD, Wiosny i Ra-
zem niemal gwarantuje wynik 
dwucyfrowy, choć Czarzasty, 
Biedroń i Zandberg wykazali się 
przezornością, tak organizując 
swój komitet, że wystarczy mu 
przekroczenie 5-procentowego 
progu wyborczego. 

Dzisiaj nie wiemy więc tylko, jakie bę-
dą ostateczne wyniki tych wyborów, 
dlatego szczegółowe dywagacje 
na temat tworzenia nowego rządu 
są nieco bezpodstawne. Sondaże 
jednak pokazują wyraźnie: wszystko 
jest możliwe. Zarówno samodzielne 
rządy PiS, jak i ich współrządzenie 
z prawicowymi radykałami. Ale tak-
że... z PSL. Możliwa także jest alter-
nacja władzy i odsunięcie PiS do opo-
zycji - poprzez wspólne rządy KO, 
PSL i Lewicy. 
Dawno nie było wyborów tak istot-
nych dla przyszłego modelu ustro-
jowego Polski. Konkretnie - nie by-
ło ich od 30 lat, od 4 czerwca 1989 
roku. 

Pediatrzy w swojej 
praktyce muszą 
zwracać większą 
uwagę na problem 
otyłości  dzieci    
ZDROWIE // A9

Już jutro Magazyn Sobota
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Starość z innej 
strony: Najważniej -
sza jest troska - mówi 
najlepszy w kraju 
przyjaciel seniora  
SENIOR // A8

Kiedyś miała grube  
okulary, nosiła aparat 
korekcyjny na zębach 
i ubierała się w szerokie 
bluzy. Gdy została agentką 
polskich gwiazd, zadbała 
o siebie. I dziś to ona ma 
duży wpływ na to, jak 
wyglądają Polki i Polacy. 
Maja Sablewska podpo -
wiada w telewizji, jak  
zmienić swój wizerunek  
GWIAZDA // A6

USŁYSZANE

Grill może się wydawać prozaicz-
nym urządzeniem i może się koja-
rzyć z kiełbaską i gotowym zamary-
nowanym mięsem na tacce, ale 
wcale nie musi. Sama kiełbasa mo-
że być dziełem sztuki - przekony-
wał Grzegorz Łapanowski,  
36-letni kucharz, przedsiębiorca 
i dziennikarz kulinarny podczas 
„Rozmowy w samo południe” 
w RMF FM poświęconej w związku 
z długim weekendem sztuce pie-
czenia i konsumpcji mięsa. 
W rozmowie Grzegorz 
Łapanowskim podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami na temat 
grillowania. - Sama idea 
grillowania jest bardzo ciekawa. 
Gdybyśmy pojechali do Chin, do Ka-
zachstanu, do Ameryki Południo-
wej, do Hiszpanii, do Maroka, 
do Grecji, to wszędzie znaleźliby-
śmy jakiś rodzaj grillowania. To, co 
my znamy jako grill, jest właściwie 
wierzchołkiem góry lodowej, całe-
go wielkiego zagadnienia - stwier-
dził znawca sztuki kulinarnej. 
Łapanowski dodał też kilka słów 
na temat  nadwagi - równie pow-
szechnej na świecie, jak grillowa nie 
(o nadwadze też warto pomyśleć 
podczas długiego weekendu). 
- Jemy trzykrotnie więcej mięsa 
niż zalecają dietetycy i lekarze - 
mówił. - Zamiast 15-25 kilogramów 
na głowę w skali roku, jemy go oko-
ło 75 kilogramów - podliczył.  
A co zaproponował? Umiarkowa-
nie i warzywa. - Gdybyśmy w ty-
godniu jedli 300-500 gramów 
mięsa, to będzie około trzech por-
cji tygodniowo. Wtedy stać nas 
na wybitny stek, dobry kawałek 
kurczaka i fajną świnkę. A pozo-
stałe rzeczy niech będą masą ro-
ślinnych możliwości!  
Kucharz Grzegorz Łapanow ski, 
w rozmowie RMF FM
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O organizowaniu okrągłego sto-
łu oświatowego poinformowali 
wojewoda małopolski Piotr 
Ćwik i małopolska kurator oś -
wiaty Barbara Nowak. Udział 
w debacie można będzie zgła-
szać na stronie internetowej Ma-
łopolskiego Kuratorium Oświa-
ty. Niebawem zostanie urucho-
miony formularz zgłoszeniowy. 

Miejscem spotkania będzie 
Tarnów. - Mamy tam dużą salę, 
zmieści się sporo osób – tłuma-
czył Piotr Ćwik. 

Barbara Nowak przyznała 
jednak, że nie wszyscy będą mo-
gli uczestniczyć w okrągłym sto-
le. Nie podała kryteriów, który-
mi będzie się kierować, wybie-
rając zgłoszenia. - Chcemy, by 
reprezentowane były wszystkie 
środowiska - nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów. Oczekujemy, że 
podczas spotkania padną kon-
kretne propozycje i wnioski, 
wszystkie będą analizowane  
- powiedziała kurator oświaty. 

Według niej potrzebna jest 
debata o tym, jak ma wyglądać 
szkoła. Pytano ją, czy na taką dy-
skusję nie jest za późno, skoro 
we wrześniu rozpoczyna się rok 
szkolny, w którym wiele szkół 
będzie pracować na dwie zmia-
ny. Odparła, że teraz nauka bę-
dzie wyglądać podobnie jak 
do tej pory, utrudnienia będą 
niewielkie, a czas pracy szkół 
wydłuży się o dwie, trzy godzi-
ny. Jak zaznaczyła, z powodu re-
formy uczniowie nie będą mieć 
lekcji do godz. 19. 

Dyrektorzy wielu liceów alar-
mowali, że przyjęcie do klas 
pierwszych podwójnego roczni-
ka (po VIII klasie szkoły podsta-
wowej i III klasie zlikwidowa-
nych gimnazjów) spowoduje 
dwuzmianowość, nadmierne 
zagęszczenie w szkołach i kla-
sach. Barbara Nowak twierdzi, 
że wszystko jest w porządku, 
a dyskusja ma dotyczyć przysz-
łości, choćby kształtowania po-
staw etycznych nauczycieli. 

Okrągłe stoły edukacyjne bę-
dą organizowane we wszystkich 

województwach. Wprawdzie 
postulaty regionalnych debat 
pojawiły się podczas wiosenne-
go strajku nauczycieli, ale admi-
nistracja rządowa zajęła się ni-
mi dopiero po zapowiedziach 
kolejnego protestu. Do tego 
okrągły stół ma się odbyć tylko 
raz. - Oczywiście potem będą ca-
ły czas konsultacje - zapewnia 
kurator Nowak. 

W takie deklaracje nie wierzą 
już związkowcy. Przypominają, 
że przed likwidacją gimnazjów 
przestrzegali przed problema-
mi, ale ani pani kurator, ani mi-
nisterstwo edukacji nie uwz-
ględniły krytycznych opinii.  

Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego organizuje referendum 
strajkowe (2 września), a jeśli 
większość nauczycieli opowie 
się za protestem - będzie strajk 
(16 września). Główny powód to 
zbyt małe podwyżki płac wpro-
wadzone tuż przed wakacjami, 
które będą wypłacane od wrześ-
nia - związkowcy twierdzą, że 
wysokość średniego wynagro-
dzenia podawana przez rząd ma 
się nijak do rzeczywistych za-
robków nauczycieli. Do tego sa-
morządy alarmują, że przekazy-
wane im z budżetu państwa 
kwoty są za małe, więc to one 
zapłacą za część podwyżki. ¹ 

Grzegorz Skowron

Iwona Krzywda 
iwona.krzywda@dziennik.krakow.pl 

Powstanie szkół doktorskich, 
które zastąpiły studia III stop-
nia, to efekt wejścia w życie 
tzw. konstytucji dla nauki, 
przygotowanej przez resort 
nauki i szkolnictwa wyższego. 
Krakowskie uczelnie ruszyły 
już z rekrutacją kandydatów 
do nowych jednostek.  

Uniwersytet Jagielloński 
szuka chętnych do czterech 
szkół doktorskich: nauk huma-
nistycznych, nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu, nauk 
społecznych oraz nauk ścisłych 
i przyrodniczych. Łącznie we 
wszystkich od października 
naukę będzie mogło rozpocząć 
ponad 250 osób.  

Najstarsza polska uczelnia 
oferuje kształcenie doktorów 
m.in. w zakresie nauk praw-
nych, astronomii, ekonomii i fi-
nansów, językoznawstwa czy 
archeologii. Każda ze szkół dok-
torskich ustaliła własny harmo-
nogram naboru zainteresowa-
nych. Zbieranie podań od magi-
strów chętnych na kontynuowa-
nie edukacji w szkole nauk hu-

manistycznych oraz nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu do-
piero ruszyło. Dwie pozostałe 
zakończyły już pierwszy nabór, 
ale kolejne osoby będą mogły 
jeszcze powalczyć o miejsca 
w rekrutacji zaplanowanej 
na sierpień i wrzesień. Do szko-
ły nauk ścisłych i przyrodni-
czych do tej pory przyjęto 101 
z 167 kandydatów, a do obsadze-

nia zostały jeszcze 22 miejsca. 
W szkole nauk społecznych 
na początku wakacji nabór był 
prowadzony na dwa z 11 progra-
mów doktorskich. Zgłosiło się 
20 chętnych, a indeksy otrzyma-
ło dziewięcioro z nich. 

Akademia Górniczo-Hutni-
cza w swojej szkole doktorskiej 
przygotowała 276 miejsc. Zgło-
szenia kandydatów są przyjmo-

wane do 6 września, a do tej po-
ry podania zarejestrowały 164 
osoby. 

W szkole doktorskiej AGH 
będzie można kształcić się m.in. 
w zakresie automatyki, elektro-
niki i elektrotechniki, matema-
tyki czy inżynierii chemicznej. 
Największa regionalna uczelnia 
techniczna zdecydowała się 
również na utworzenie wspól-

nie z Instytutem Fizyki Jądrowej 
PAN, Instytutem Katalizy i Fizy-
kochemii Powierzchni PAN, In-
stytutem Farmakologii PAN i In-
stytutem Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN specjalnej 
Krakowskiej Interdyscyplinar-
nej Szkoły Doktorskiej. 

- Krakowski oddział PAN 
oraz AGH z powodzeniem reali-
zują wspólne interdyscyplinar-
ne projekty doktoranckie 
od 2008 r., m.in. w ramach pro-
gramu POWER. Razem posta-
nowiliśmy ten model powtórzyć 
w nowej rzeczywistości szkół 
doktorskich - mówi Natalia Bu-
jak z biura prasowego AGH.  
- W Krakowskiej Interdyscypli-
narnej Szkole Doktorskiej przy-
gotowano łącznie 33 miejsca, 
z czego sześć miejsc w AGH: trzy 
w dyscyplinie nauk fizycznych 
i trzy w dyscyplinie inżynierii 
materiałowej. Szkoła będzie 
również kształcić w dziedzinach 
nauk medycznych oraz che-
micznych, których nie oferuje 
nasza uczelnia - dodaje. 

Politechnika Krakowska z re-
jestracją kandydatów zaintere-
sowanych indeksami jej szkoły 
doktorskiej ruszy we wrześniu. 

Przygotowano łącznie 46 miejsc 
w zakresie m.in. architektury 
i urbanistyki, automatyki, elek-
troniki i elektrotechniki oraz in-
żynierii lądowej i transportu. 
Z kolei Uniwersytet Rolniczy 
na podania kandydatów zainte-
resowanych stopniem doktora 
m.in. w dyscyplinie nauk leś-
nych czy zootechniki i rybactwa 
czeka do 30 sierpnia.  

- Limit przyjęć do szkoły 
doktorskiej UR wynosi 10 
miejsc, ale na podstawie wyni-
ków konkursu rektor, biorąc 
pod uwagę strategiczne kierun-
ki rozwoju badań w uczelni oraz 
jakość zgłoszonych projektów, 
może go zwiększyć o dwa miej-
sca - informuje Izabella Majew-
ska, rzecznik prasowy UR. 

Każdy magister, któremu 
uda się zdobyć indeks szkoły 
doktorskiej, będzie mógł liczyć 
na specjalne stypendium przez 
cały okres nauki. Na starcie wy-
niesie ono ok. 2350 zł. Podwyż-
kę do ok. 3,6 tys. zł zaplanowa-
no po dwóch latach kształcenia, 
jeśli doktorant uzyska pozytyw-
ną oceną komisji, która spraw-
dzi, czy realizuje on założony 
plan swoich badań. ¹

Nowe szkoły czekają na magistrów
Nauka. W październiku ruszą pierwsze zajęcia w szkołach doktorskich utworzonych przez krakowskie uczelnie. Nabór chętnych wciąż trwa

Uniwersytet Jagielloński utworzył cztery szkoły doktorskie, Akademia Górniczo-Hutnicza - dwie
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Wojewoda i kurator oświaty organizują okrągły 
stół edukacyjny, a ZNP - referendum strajkowe
Edukacja 
Na przełomie sierpnia i września 
w Tarnowie odbędzie się Mało-
polski Okrągły Stół Edukacyjny. 
Spotkanie konsultacyjne zorga-
nizowane zostanie w  ramach 
posiedzenia Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społecznego. 

Skandaliczna reakcja 
na słowa arcybiskupa

„Chciałabym przeprosić wszyst-
kich, którzy poczuli się urażeni 
charakterem mojego występu 
(...). Emocje, jakie mną targały 
po wypowiedzi arcybiskupa 
Jędraszewskiego, zostały prze-
ze mnie przedstawione w spo-
sób, którego żałuję. Kukła uży-
ta w performancie była meta-
forą nie osoby arcybiskupa, 
lecz poglądów i wypowiedzi, 
które w ostatnim czasie zosta-
ły przez niego wyrażone. 
Niemniej jednak rozumiem, iż 
występ przybrał kształt prze-
kraczający granice wyrażania 
siebie. Wszystkie otrzymane 
uwagi wzięłam do serca” - czy-
tamy w oświadczeniu. 

Na wydarzenie, do którego 
doszło w minioną sobotę w Po-
znaniu, zareagował także m.in. 
episkopat. „Chcielibyśmy jesz-
cze raz przypomnieć, że po-
dżeganie do nienawiści i aktów 

przemocy wobec jakiegokol-
wiek człowieka, niezależnie 
od jego pozycji w społeczeń-
stwie, nie mieści się w kano-
nach europejskiej cywilizacji. 
W każdym wrażliwym czło-
wieku budzi jedynie niesmak 
i oburzenie” – napisał ks. Paweł 
Rytel-Andrianik, rzecznik pra-
sowy Konferencji Episkopatu 
Polski. Przypomniał też: „Nie-
dawno przetoczyła się przez Pol-
skę dyskusja o spaleniu kukły 
Judasza. Choć kukła Judasza nie 
przedstawia żywej osoby, a cały 
obrzęd jest jedynie symbolicz-
nym napiętnowaniem cechy, ja-
ką jest zdrada, bp Rafał Markow-
ski wydał wówczas oświadcze-
nie: Kościół jednoznacznie wy-
raża dezaprobatę wobec prak-
tyk, które godzą w godność czło-
wieka (...)”.  

Przypomnijmy. Podczas 
mszy św. w rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego abp 
Jędraszewski powiedział o ru-
chu LGBT: „Czerwona zaraza już 
po naszej ziemi nie chodzi. Co 
wcale nie znaczy, że nie ma no-
wej, która chce opanować nasze 
dusze, serca i umysły. Nie mar-
ksistowska, bolszewicka, ale 
zrodzona z tego samego ducha 
- neomarksistowska. Nie czer-
wona, ale tęczowa”. 
(ZEN, SUB) ¹

Kontrowersje 
Podczas wyborów Mr Gay Po-
land 2019 w Poznaniu drag 
queen o pseudonimie Mariol kaa 
Rebell podcięła gardło lalce 
z podobizną abpa Marka Jędra -
szew skiego. Po nagłośnieniu 
sprawy w mediach wydała 
oświadczenie, w którym prze-
prasza za swoje zachowanie. 

Wiosenny strajk nauczycieli zakończył się fiaskiem, czy będzie kolejny?
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Nie tylko największe i najbar-
dziej znane partie szykują się 
do jesiennych wyborów. Wśród 
komitetów, które zgłosiły za-
miar wystawienia kandydatów 
na posłów i senatorów, są takie 
jak Akcja Zawiedzionych Eme-
rytów Rencistów, Normalny 
Kraj czy Bezpartyjni Polacy. 

Do startu w wyborach zgło-
siło się do tej pory 27 komitetów. 
Państwowa Komisja Wyborcza 
zarejestrowała 23 z nich. W tej 
grupie są najważniejsi uczestni-
cy wyborczego starcia: Prawo 
i Sprawiedliwość, Koalicja Oby-
watelska PO .N IPL Zieloni, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe. 

Jednak pod szyldem SLD 
PKW zarejestrowała również 
komitet Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej. To o tyle zaskaku-
jące, że SLD, Wiosna Roberta 
Biedro nia i Razem Adriana 
Zandberga miały wystartować 
pod szyldem Lewica. 

Takie były uzgodnienia le-
wicowych ugrupowań. Władze 
SLD zgodziły się na zmianę 
skrótu nazwy swojej partii. Ale 
do zarejestrowania komitetu 
pod taką nazwą potrzebna by-
ła jeszcze decyzja sądu zatwier-
dzająca zmiany. Jak zapewnia-

li działacze Sojuszu, miała to 
być tylko formalność, ale oka-
zało się, że do sądu wpłynął 
protest lidera ugrupowania Pol-

ska Lewica Jacka Zdrojewskie -
go. Jego zdaniem, nazwa Lewi-
ca niewystarczająco odróżnia 
się od innych partii lewicowych. 

Protest oznacza, że sąd szyb-
ko nie zmieni skrótu nazwy SLD 
na Lewicę. Bez tego PKW nie 
może zarejestrować Lewicy 
zgłoszonej przez SLD. To dlate-
go Sojusz zdecydował się 
na start pod starym szyldem. 

Z tą samą nazwą 
Zupełnie inny problem dotyczy 
nazwy Bezpartyjni Samorzą-
dowcy. Takim szyldem chcą się 

posłużyć aż cztery komitety wy-
borców. 

Jeden ma nazwę Bezpartyjni 
Samorządowcy. Nazwa drugie-
go kończy się wykrzyknikiem, 
trzeciego - dopiskiem „pl”. 
Czwarty komitet to Koalicja Bez-
partyjni Samorządowcy. I to on 
został zarejestrowany przez 
PKW, pozostałe wezwano 
do usunięcia wad w zgłoszeniu, 
co w praktyce oznacza koniecz-
ność zmiany nazwy. 

Samo słowo „bezpartyjni” 
nie jest zastrzeżone dla jednego 
komitetu. Potwierdza to fakt za-

rejestrowania komitetu Bezpar-
tyjni Polacy. 

Po nazwisku 
Na bezpartyjności chce budo-
wać swoją kampanię kandydat 
do Senatu Rafał Komare wicz, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Krakowa. PKW zareje-
strowała jego komitet. 

To jak na razie jeden z dwóch 
komitetów posiadających w naz-
wie nazwisko. Drugi to Skutecz-
ni Piotra Liroya-Marca. 

Takich komitetów będzie 
jednak dużo więcej. Bo to one 
będą wystawiać niezależnych 
kandydatów do Senatu. Cztery 
lata temu PKW odnotowało aż 
50 takich przypadków.  

Nie dają o sobie zapomnieć 
Wśród komitetów, które teraz 
zarejestrowała PKW, są i takie, 
które od wielu lat próbują swo-
ich sił w wyborczej rozgrywce. 
Kandydatów zamierza wysta-
wić m.in. Samoobrona, Unia Po-
lityki Realnej, Prawica, Narodo-
we Odrodzenie Polski, Zgoda, 
Związek Słowiański, Mniejszość 
Niemiecka. 

Inne komitety mogą zgłaszać 
zamiar startu w wyborach do 26 
sierpnia. W 2015 r. w PKW sta-
wiło się aż 125 komitetów. Po-
tem jednak wiele z nich nie za-
rejestrowało kandydatów. ¥

Plan Lewica się nie powiódł. 
Wiosna Razem z Sojuszem
Wybory. Zamiar wystawienia kandydatów do Sejmu i Senatu zgłosiło Państwowej Komisji Wyborczej 27 komitetów
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Specjalny domek pojawił się 
na terenie zabytkowego zespo-
łu szpitalno-parkowego w Ko -
bie rzynie dzięki współpracy 
Szpitala Klinicznego im. dra J. 
Babińskiego z Fundacją Api -
kul tura.  

Zbudowane z drewna po-
mieszczenie do uloterapii 
na stałe zamieszkują cztery 
pszczele rodziny. W ramach 
niestandardowego leczenia pa-
cjent zamyka się w domku i in-
haluje ulowym powietrzem, 

dostającym się do jego wnętrza 
przez mikroskopijne otwory, 
których owady nie są w stanie 
sforsować. Znajdując się 
w środku domku, chory wy-
czuwa również specyficzne wi-
bracje, wytwarzane przez nie-

ustannie poruszające się 
w ulu owady. 

Jak podkreślają przedstawi-
ciele Fundacji Apikultura, po-
wietrze ulowe jest całkowicie 
antyseptyczne, czyli pozba-
wione bakterii, wirusów czy 

grzybów, bogate za to w sub-
stancje lotne pochodzące 
z propolisu, miodu, pyłku 
pszczelego i wosku.  

Dlatego uloterapia ma pozy-
tywny wpływ na układ nerwo-
wy, oddechowy czy sercowo- 
-naczyniowy. Działa uspokaja-
jąco, pomaga w walce z bezsen-
nością i wspiera prawidłową 
przemianę materii. Może być 
dodatkowym elementem lecze-
nia m.in. dla osób z zaburzenia-
mi snu, chorobami reumatycz-
nymi czy syndromem nieustę-
pującego zmęczenia. 

Pszczoły to już kolejne zwie-
rzęta, które pomagają w lecze-
niu pacjentów trafiających 
do kobierzyńskiej placówki 
psychiatrycznej. Wcześniej 
w lecznicy wprowadzono tzw. 
felisoterapię, polegającą na an-
gażowaniu chorych w opiekę 
nad dzikimi kotami. ¹ 

Iwona Krzywda

Ochrona zdrowia 
W Szpitalu Klinicznym im.  
dra J. Babińskiego w Krakowie-
-Kobierzynie chorzy mają szan-
sę na inhalacje powietrzem 
prosto z ula zamieszkiwanego 
przez pszczele rodziny. Oddy-
chanie takim powietrzem dzia-
ła uspokajająco i pomaga 
m.in. w walce z bezsennością.

Pszczoły pomagają w leczeniu pacjentów. 
W Kobierzynie stanął domek do uloterapii

Kobierzyński domek jest pierwszym tego rodzaju w Krakowie
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- Z jednej strony klarowne zasa-
dy, kto może być na pokładzie 
statku powietrznego, który leci 
w ramach statusu HEAD. Z dru-
giej strony, obowiązek złożony 
na KPRM, by prowadzić rejestr 
lotów - mówił w Polsat News Mi-
chał Dworczyk. 

Minister przyznał, że do tej 
pory nie było odpowiednich 
przepisów, które ograniczałyby 
korzystanie z lotów o statusie  
HEAD w przypadku podróżo-
wania VIP-ów w weekendy 
do domu. - W tej ustawie wpro-
wadzimy ograniczenia takich 
możliwości - mówił Dworczyk.  

Jak dodał, to ograniczenie 
nie będzie dotyczyło tylko pre-
zydenta i pierwszej damy. 

Pytany o wykaz lotów Do-
nalda Tuska, stwierdził, że ma 
nadzieję, iż ta lista zostanie 
opublikowana dzisiaj. - Teraz 
pewne liczby znamy, wiemy, że 
ponad 180 lotów było pomię-
dzy Warszawą a Gdańskiem, 
wszystkich lotów było kilkaset 
- wyjaśnił minister. Opubliko-
wano już listę lotów Ewy Ko-
pacz (używała rządowych sa-
molotów 47 razy) i Beaty Szyd-
ło (wykaz zawiera 164 pozycje). 
Wykazy lotów są publikowane 
po aferze, w wyniku której ustą-
pił Marek Kuchciński. ¹ (AIP)

Dworczyk: 
Będą duże 
ograniczenia 
w lotach VIP

Polityka 
Dzisiaj powinniśmy poznać pro-
jekt ustawy w sprawie lotów naj-
ważniejszych osób w państwie  
- poinformował szef Kancelarii 
Premiera Michał Dworczyk.

125 
Zamiar startu w wyborach parla -
mentarnych w 2015 r. zgłosiło 
125 komitetów. Teraz - 27, ale 
jest jeszcze czas na rejestrację 

Coś poszło na lewicy nie tak? Od lewej: Adrian Zandberg, Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty

REKLAMA 009267737

Serdeczne podziękowania dla 

Pana prof. dr. hab. Mirosława Szury 
za profesjonalnie przeprowadzoną operację i opiekę oraz 

P. dr Małgorzacie Sieczkowskiej 
i całej ekipie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 oraz Poradni Chirurgicznej 

szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.

Dziękuję Państwu za ogromną empatię, 

za to, że czułem się u Państwa bezpiecznie, 

a standard usługi był na najwyższym poziomie.

Byłem zdumiony, że tak można traktować pacjenta, a maksyma 

Waszego szpitala „Czyńmy dobro”, nie jest pustym frazesem.

Z wdzięcznością 

Dariusz Regucki
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Święto Wojska Polskiego obcho-
dzone jest w rocznicę (w tym ro-
ku przypada 99.) Bitwy War-
szawskiej 1920 r. Wtedy armia 
odrodzonej Polski pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego po-
wstrzymała marsz bolszewików 
na Zachód. W tym roku, 16 sierp-
nia mija z kolei 100 lat od wybu-
chu I powstania śląskiego, któ-
rego celem było oderwanie Gór-
nego Śląska od Niemiec i przy-
łączenie do Polski. 

O powstańcach śląskich 
wczoraj w Katowicach prezy-
dent Andrzej Duda mówił, że 
„krwawili się tutaj na Śląsku, 
protestując przeciwko niemie-
ckiemu uciskowi”. - Chcąc być 
częścią matki Polski, swojej oj-
czyzny, w której się nie urodzili, 
bo urodzili się pod zaborami, 
za wszelką cenę, z bronią w rę-
ku byli gotowi walczyć o to, by 
tutaj była Polska i by Górny Śląsk 
wszedł w skład państwa pol-
skiego - mówił Andrzej Duda. 

Prezydent wręczył nomina-
cje generalskie, m.in. dla gen. 
dyw. Sławomira Kowalskiego, 

dowódcy Centrum Operacji Lą-
dowych w Krakowie. - To naj-
więcej, co można osiągnąć 
przy tym wyborze życiowym, 
wyborze służby Rzeczpospoli-
tej i służby polskiemu narodowi 
z bronią w ręku- mówił Duda. 

Główną atrakcją obchodów 
Święta Wojska Polskiego była 
defilada. Tysiące ludzi zgroma-
dziło się w centrum Katowic, że-

by podziwiać żołnierzy i wojsko-
wy sprzęt. Nad ich głowami 
przeleciały m.in. samoloty 
CASA z Balic, a po ulicach prze-
jechały czołgi Leopard, Abrams 
i Twardy. Maszerowali też żoł-
nierze 6. Brygady Powietrzno-
Desantowej z Krakowa. 

W Krakowie z okazji Święta 
Wojska Polskiego odbyła się 
msza św. w intencji Ojczyzny, 

a później delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza na pl. Matej-
ki. - Dzisiejsze święto to nie tyl-
ko cud Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, ale i pa-
mięć o bohaterach Bitwy War-
szawskiej w jej 99. rocznicę - 
mówił podczas homilii ks. prof. 
Jacek Urban, kapelan honorowy 
Ojca Świętego. 

- To dla nas szczególny czas - 
czas rocznic upamiętniających 
bohaterów walczących o wolną 
Polskę - powiedział z kolei pod-
czas dalszej części uroczystości 
wojewoda małopolski Piotr 
Ćwik.  

Z kolei na terenie Miasteczka 
Galicyjskiego w Nowym Sączu 
odbył się piknik wojskowy 
pod hasłem „Wierni Polsce”. 

W historycznej scenerii można 
było zobaczyć mundurowych 
z 6. Brygady Powietrzno-Desan-
towej, 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich, 8. Bazy Lotni-
ctwa Transportowego oraz 11. 
Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. Nie zabrakło tak-
że stoiska Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Nowym Sączu. 
¹

„Wierni Polsce” nie tylko od święta
Wydarzenie. Defilada z udziałem prezydenta i premiera odbyła się w Katowicach. Chodziło o uczczenie 100. rocznicy I powstania śląskiego

Tysiące ludzi obejrzało wojskową defiladę na ulicach Katowic
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Abp Jędraszewski w KL Auschwitz 
mówi o wolności i „róbta, co chceta”

Kilka tysięcy wiernych wzię-
ło udział w głównej części uro-
czystości religijnych 78. rocz-
nicy męczeńskiej śmierci świę-
tego Maksymiliana Marii Kol-
bego. Wydarzenie odbyło się 
na terenie byłego niemieckie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz-Birkenau, 
m.in. w sąsiedztwie bloku 11. 
To w nim, w celi głodowej, 14 
sierpnia 1941 roku zastrzykiem 
fenolu został zabity polski fran-
ciszkanin. 

Uroczystościom przewod-
niczył metropolita krakowski 
arcybiskup Marek Jędraszew -
ski. Podczas homilii mówił, że 
św. Maksymilian uczy szacun-
ku do rodziny i autentycznej 
wolności, opartej na Dekalogu.  

- Wolność autentyczna nie 
jest absolutną wolnością, spro-
wadzoną do hasła: „róbta, co 
chceta” (…). Wolność musi być 
rzeczywistością przenikniętą 

przez rozum, zgodnie z tym, 
o czym mówi nam w głębi na-
szych serc prawo naturalne  
- czyń dobro, a unikaj zła. Tyl-
ko taka wolność jest wolnością 
autentyczną - mówił metropo-
lita krakowski.  

Podczas rocznicowych uro-
czystości kwiaty złożono 
pod Ścianą Śmierci na dzie-
dzińcu bloku 11, a także na obo-
zowym placu apelowym. 
Uczestników obchodów było 
dużo więcej niż w poprzednich 
latach, bowiem do pielgrzymki, 

która tradycyjnie jak co roku 
idzie ulicami miasta do Muze-
um Auschwitz, dołączyli uczest-
nicy Marszu Życia Polonii i Pola-
ków. Na zaproszenie Witolda 
Gadowskiego przyjechali oni 
z całej Polski i zagranicy.  

Ci ostatni wczoraj ponownie 
przeszli ulicami miasta. Nieśli 
biało-czerwone flagi, a ich po-
chód poprzedziła msza święta 
w kościele salezjanów. 
¹ 

Monika Pawłowska,  
Bogusław Kwiecień

Pamięć 
Na terenie Muzeum Auschwitz-
-Birkenau odbyły się w środę 
uroczystości 78. rocznicy mę-
czeńskiej śmierci św. Maksymi-
liana Kolbego. Wzięło w nich 
udział kilka tysięcy wiernych, 
w tym uczestnicy Marszu Życia 
Polonii i Polaków.

W uroczystościach w Auschwitz wzięło udział kilka tysięcy wiernych
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W Krakowie złożono kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza
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Piknik wojskowy „Wierni 
Polsce” w Nowym Sączu 
zgromadził młodych i starszych
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Zakopane przez osiem dni żyje folklorem
Już dziś rozpoczyna się 51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem 

Górskich – największy festiwal w  Zakopanem, który od ponad pół 

wieku z  powodzeniem popularyzuje kulturę ludową górskich rejo-

nów Polski i  całego świata. Jest to okazja na fascynujące spotkanie 

z bogactwem góralskiej tradycji, muzyki, śpiewu, tańca, strojów, sztu-

ki ludowej i kuchni.

Pierwszego dnia na Górnej Równi Kru-

powej odbędą się Mistrzostwa Podhala w Po-

wożeniu, a  w  wiosce festiwalowej na Dolnej 

Równi Krupowej otwarta zostanie wystawa 

„Wesele dawniej i  dziś”. Wieczorem zaplano-

wano wyjątkowy koncert „Na Folkową Nutę” 

z  udziałem Anny Marii Jopek oraz zespołu 

„Lumpeks” – laureata Nowej Tradycji 2019.

W kolejnych dniach zobaczymy występy 

zespołów prezentujących góralski folklor i ry-

walizujących o „Złote Ciupagi”. W Zakopanem 

od soboty gościć będą zespoły z  Bułgarii, 

Ukrainy, Słowacji, Węgier, Macedonii, Serbii, 

Włoch, Turcji i Nepalu. Do udziału w festiwa-

lu zakwalifikowały się także cztery polskie 

zespoły wytypowane przez jury 50. Festiwa-

lu Folkloru Górali Polskich w  Żywcu: Zespół 

Regionalny Śwarni z  Nowego Targu, Zespół 

Pieśni i  Tańca Wierchy im. Józefa Szczotki 

z  Milówki, Łemkowski Zespół Pieśni i  Tańca 

Kyczera z Legnicy i Zespół Regionalny Skalnik 

z Kamionki Wielkiej. Zobaczymy je w niedzie-

lę podczas korowodu, a  następnie w  tygo-

dniu podczas koncertów konkursowych i to-

warzyszących.

- Przed nami kolejne 50 lat naszego wyjąt-

kowego zakopiańskiego festiwalu. Zeszłorocz-

na jubileuszowa edycja była bardzo bogata i po 

jej zakończeniu postanowiliśmy kontynuować 

najciekawsze nowe inicjatywy. Oprócz Jarmar-

ku Świętej Cecylii na stałe w programie zagości 

Klub Festiwalowy, w którym publiczność może 

bawić się przy muzyce tych samych zespołów, 

które prezentują się na scenie. Będziemy także 

próbowali pobić zeszłoroczny rekord w  tańcu 

zbójnickim, przy okazji wspierając ponownie 

cel charytatywny – zapowiada Zastępca Bur-

mistrza Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-

-Gąsienica.
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Jednym z najbardziej popular-
nych w naszym kraju świętych 
wcale nie jest rodak. To Włoch  
- ojciec Pio, który żył i umarł 
w San Giovanni Rotondo. Wśród 
10 mln pielgrzymujących co ro-
ku do tamtejszego sanktuarium 
najwięcej, prócz Włochów, jest 
właśnie Polaków. A w tej grupie 
sporą liczbę stanowią pielgrzy-
mi z Krakowa i Małopolski. 

Trudno więc się dziwić, że 
dystrybutorem pierwszego do-
kumentalnego filmu o ojcu Pio 
jest krakowska spółka Rafael. 
Oglądając ten obraz, poznamy 
nie tylko nieznane dotąd fakty 
z jego życia, ale również usłyszy-
my głos zmarłego w 1968 r. za-
konnika. Od wczoraj film moż-
na zobaczyć w kinie. 

Większy hałas w niebie 
O ojcu Pio wiele już napisano 
i powiedziano. Czy są jeszcze 
fakty, które powinny ujrzeć 
światło dzienne? Okazuje się, że 
tak. Film „Tajemnica Ojca Pio” 
to - zdaniem recenzentów - uda-
na próba przedstawienia praw-
dziwego oblicza stygmatyka. Po-
kazuje również trudną drogę, ja-
ką przeszedł, by stać się jednym 
z najważniejszych świętych Koś-
cioła katolickiego.  

Twórcy zadbali o to, by w fil-
mie znalazły się niepublikowa-
ne dotąd materiały. To m.in. ze-
znania świadków życia święte-
go: osób, które doświadczyły 
nawrócenia i uzdrowienia. Nie-
zwykłe emocje będą zapewne 
towarzyszyć widzowi, gdy zo-
baczy o. Pio na archiwalnych ta-
śmach i usłyszy jego charakte-

rystyczny, niezbyt pasujący 
do wizerunku głos. W filmie po-
kazano też niedawną ekshuma-
cję ciała świętego. 

– Choć to film dokumental-
ny, zdecydowaliśmy się na kino-
wą dystrybucję właśnie ze 
względu na unikatowość mate-
riałów w nim wykorzystanych  
- mówi Liliana Surma z firmy 
Rafael Film. Dodaje, że twórcom 
pozwolono, co się zdarza nie-
zmiernie rzadko, spędzić dwa 
tygodnie w klasztorze kapucy-
nów w San Giovanni Rotondo, 
gdzie mieszkał ojciec Pio, i przej-
rzeć archiwum pamiątek 
po nim. 

Autorem scenariusza i reży-
serem filmu jest Hiszpan Jose 

Maria Zavala, który przyznał, że 
dzięki ojcu Pio nawrócił się. - To 
on zmienił moje życie i życie 
wielu ludzi na całym świecie. 
Swoją pokorą, znoszeniem cier-
pienia w ciszy ukazał ludziom 
drogę do Boga, u którego zresz-
tą wiele wyprosił. W pamięci 
zawsze mam jego słowa: „W nie-
bie będę robił większy hałas niż 
na ziemi” – wyznaje reżyser 
i scenarzysta w jednej osobie. 

Fenomen kultu o. Pio 
Ojciec Pio to jeden z najbardziej 
czczonych w Polsce świętych. 
Jego popularność w naszym kra-
ju jest fenomenem nie tylko 
z punktu widzenia wiary, ale 
również socjologii. Dość powie-

dzieć, że pod koniec lat 80. XX 
wieku w Polsce była tylko jedna 
grupa modlitewna, której patro-
nował. Teraz jest ich już prawie 
400. Tylko w ostatnim roku 
powstało 20 nowych, najwięcej 
w Krakowie i Małopolsce. 
Pod tym względem wyprzedza-
ją nas tylko Włosi. Polscy piel-
grzymi są też najliczniejszą gru-
pą wśród ok. 10 mln obcokra-
jowców, którzy co roku przyby-
wają do San Giovanni Rotondo. 

Brat Roman Rusek, krajowy 
koordynator grup modlitwy oj-
ca Pio, twierdzi, że nie ma wol-
nego weekendu, bo ciągle jest 
zapraszany do parafii w całym 
kraju. A proboszczowie i wierni 
chcą mieć relikwie tego święte-

go, chcą zakładać grupy modli-
tewne i czekają w kolejce, kiedy 
będzie mógł do nich przybyć. 
Jak wytłumaczyć ten fenomen?  

- Ojciec Pio to bardzo sku-
teczny święty – wyjaśnia brat 
Rusek. - Potrafił wstrząsnąć 
człowiekiem, ale zawsze z mi-
łością. Grupa pozwala tego do-
świadczyć przez modlitwę, 
spotkanie z Bogiem. Pozwala za-
gubionemu człowiekowi odna-
leźć samego siebie. To wszystko 
sprawia, że stajemy się miłosier-
ni wobec innych, ale i wobec sie-
bie - podkreśla brat Roman. 

Załatwia wszystko 
Dając przykład skuteczności 
modlitwy za wstawiennictwem 
ojca Pio, brat Roman opowiada 
o pewnym starszym człowieku, 
który ukląkł przed relikwiami 
włoskiego stygmatyka i w jego 
obecności rozpłakał się. Potem 
opowiedział mu, że w 1990r. 
miał raka, a lekarze nie dawali 
mu żadnych szans. Chory 
przed i po operacji żarliwie mod-
lił się z żoną do Boga, przywołu-
jąc ojca Pio. Po kilku dniach 
opuścił szpital. Żyje do dzisiaj.  

Brat Rusek wspomina też 
spotkanie z Wandą Półtaw-
ską, o której mówiono, że w mło-
dości miała raka i że o modlitwę 
w jej intencji prosił ojca Pio sam 

Karol Wojtyła. Prawie stuletnia 
dziś krakowska lekarka powie-
działa bratu Ruskowi: „Ojcze, 63 
lata temu miałam nie żyć. Ocala-
łam dzięki waszemu współbra-
tu. Ojciec Pio załatwia mi 
wszystko”. Podobno dodała też 
na ucho: „Wie ojciec, ale nie 
zawsze załatwia tak, jak ja chcę”. 

Kult ojca Pio zaczął się dyna-
micznie rozwijać po jego śmier-
ci w 1968r. Kiedy Jan Paweł II be-
atyfikował ojca Pio 2 maja 
1999r., Watykan przeżył istne 
oblężenie. Przed Bazyliką św. 
Piotra w Rzymie zebrało się kil-
kaset tysięcy ludzi, którzy przez 
ponad 30 lat modlili się o jego 
wyniesienie na ołtarze. 16 
czerwca 2002 r., podczas uro-
czystości kanonizacyjnych, 
przypominano, że o. Pio łączył 
gorliwą modlitwę z intensywną 
działalnością charytatywną. 

To on powołał grupy modli-
twy, ale też Dom Ulgi w Cierpie-
niu. Jan Paweł II podawał go ja-
ko „wzór kapłana rozkochane-
go w Eucharystii i Sakramencie 
Pojednania oraz jako wzór za-
konnika, jakże przypominające-
go św. Biedaczynę z Asyżu”. 

W ub. roku na całym świecie 
obchodzono jubileuszowy rok 
100-lecia otrzymania stygmatów 
przez św. ojca Pio oraz 50-lecia je-
go śmierci. Organizatorem ogól-
nopolskich wydarzeń była Pro-
wincja Krakowska Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów. Z Krako-
wa wyszła też inicjatywa zorga-
nizowania kampanii społecznej 
„NieStygmatycy”, mającej na ce-
lu zmienić nastawienie społe-
czeństwa do ludzi, którzy są styg-
matyzowani, wykluczani, prze-
suwani na margines. Dotyczy to 
głównie osób bezdomnych. ¹

O. Pio naprawdę nazywał się Francesco Forgione. Stygmaty na jego ciele pojawiły się 20 września 1918r.
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Kościół. O słynnym włoskim stygmatyku z San Giovanni Rotondo powiedziano i napisano już wiele. Teraz na ekrany kin wchodzi film o nim. 
Niezwykłe emocje będą zapewne towarzyszyć widzowi, gdy zobaczy o. Pio na archiwalnych taśmach i usłyszy jego charakterystyczny głos

Ojciec Pio to bardzo skuteczny święty. 
Wiedzą o tym też wierni z Małopolski

Jan Paweł II podawał 
ojca Pio jako „wzór 
zakonnika, jakże 
przypominającego 
św. Biedaczynę 
z Asyżu”

Dulkiewicz kontra Gwiazda: czy doszło do nawoływania do agresji?

Siódmego sierpnia legendarny 
opozycjonista Andrzej Gwiazda 
skomentował przejęcie przez 
państwo Wester plat te oraz spra-

wę pogróżek kierowanych pod 
adresem prezydent Aleksandry 
Dulkiewicz. Od kilku dni nagra-
nie jest niedostępne na stronie 
internetowej radia. W sieci moż-
na znaleźć jedynie jego frag-
menty oraz pojedyncze zdania 
cytowane przez media.  

Legenda „Solidarności” naz-
wała władze Gdańska m.in. „fi -
lohitlerowcami”. Stwierdziła, że 
„Westerplatte było dotychczas 
we władaniu fanów nazizmu” 
i zostało „obronione” po raz dru-
gi w jego historii. Na pytanie 
o groźby pod adresem prezy-
dent Gdańska, Andrzej Gwiaz-

da odpowiedział bez zawaha-
nia, że „ludzie mają moralne 
prawo wystąpić z groźbami”. 
Słowa te wywołały lawinę kry-
tyki. 

- Nie można przechodzić 
do porządku dziennego, gdy 
ktoś w sposób otwarty nawołu-
je do przestępstwa - mówi Ceza-
ry Śpiewak-Dowbór, gdański 
radny Koalicji Obywatelskiej.  
- Różne środowiska zbyt łatwo 
powróciły do języka, którego 
używały przed tragiczną śmier-
cią Pawła Adamowicza. Słowa 
pana Gwiazdy odczytuję jako 
skandaliczne.  

W minioną sobotę, tuż 
przed swoim urlopem, prezy-
dent Aleksandra Dulkiewicz za-
wiadomiła policję o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
dawnego opozycjonistę. Policja 
przekazała sprawę Prokuraturze 
Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, po-
informował o tym asp. sztab. Ma-
riusz Chrzanowski, oficer praso-
wy gdańskiej policji. 

We wtorek sprawa została 
zarejestrowana przez gdańską 
prokuraturę. Tymczasem, pyta-
ny o wywiad Andrzej Gwiazda 
zaprzecza, jakoby wypowiedział 
słowa cytowane w ostatnich 

dniach przez media. - Nie mówi-
łem, że ludzie powinni wziąć 
sprawy w swoje ręce. Takiego 
zwrotu nigdy nie użyłem. Ten 
zwrot był zawsze używany przez 
wrogów Polski, czyli opozycję  
- komentuje Andrzej Gwiazda.  
- Natomiast nie żałuję tego, co 
powiedziałem. Co do złożenia 
zawiadomienia, mogę powie-
dzieć tylko tyle, że ono świad-
czy o poziomie prezydent Gdań-
ska. Mogę to skomentować sło-
wami: „Wybaczcie jej, bo nie 
wie, co czyni”.  

Przypomnijmy, że w ostat-
nich tygodniach miasto wystą-

piło na drogę prawną bądź za-
powiedziało takie działania wo-
bec tygodnika „Sieci”, „Wiado-
mości” oraz doradcy wojewody 
pomorskiego, Krzysztofa Wysz -
kowskiego. Wszystkie dotyczą 
treści, które mogą pomawiać sa-
morząd bądź panią prezydent.  

- W mojej ocenie źródłem 
tych ataków jest zła wola i po-
trzeba niszczenia drugiego czło-
wieka dla doraźnego celu poli-
tycznego. A na to zgody być nie 
może - krótko komentuje Daniel 
Stenzel, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta w Gdańsku. ¹ 
Karol Uliczny

Kontrowersje 
Prokuratura zbada zawiadomie-
nie prezydent Gdańska o możli-
wości popełnienia przestępstwa 
przez Andrzeja Gwiazdę. W wy-
wiadzie dla Radia Wnet stwier-
dził, że „ludzie mają moralne pra-
wo wystąpić z groźbami” pod 
adresem Aleksandry Dul kie wicz. 
Dziś zaprzecza, aby kiedykolwiek 
wypowiedział takie słowa.
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W najbliższy piątek i sobotę 
pod Wawel zawitają gwiazdy 
współczesnego popu, hip-hopu 
i muzyki tanecznej. Stanie się to 
za sprawą tegorocznej edycji 
Krakow Live Festivalu, który 
na dwa zamieni miasto w stoli-
cę nowych brzmień. 

Krakow Live Festival to 
dwudniowa impreza muzyczna 
adresowana do młodych od-
biorców popkultury. Pod tą naz-
wą odbywa się od 2015 roku  
- wcześniej była organizowana 
przez niemal dekadę jako Coke 
Live Music Festival. Zmiana naz-
wy nastąpiła w wyniku zmiany 
sponsora tytularnego, którym 
po raz piąty jest w tym roku Mia-
sto Kraków. Organizatorem im-
prezy pozostaje warszawska 
agencja Alter Art. 

W przestrzeni przeznaczonej 
na festiwal, na terenach zielo-
nych Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego w Krakowie co roku pow-
stają dwie sceny muzyczne, 
miasteczko gastronomiczne 
oraz miejsce na działania oko -
łomuzyczne.  Festiwal za każ-
dym razem przyciąga kilkadzie-
siąt tys. fanów muzyki i jest swo-
istym zakończeniem letniego se-
zonu festiwalowego w Polsce. 

Pierwszy dzień festiwalu roz-
pocznie się o godzinie 17 wystę-
pem Krzysztofa Zalewskiego 

na Main Stage. Ten młody wo-
kalista i gitarzysta zdobył sobie 
sporą popularność w ostatnich 
latach, serwując własną wersję 
nowoczesnego rocka.  

Po nim scenę przejmie ame-
rykańska wokalistka występu-
jąca pod pseudonimem Banks. 

Jej specjalnością jest zmysłowe 
R&B o alternatywnym tonie. 
Z kolei Macklemore znany jest 
głównie z występów w duecie 
z wokalistą Ryanem Lewisem. 
Działa również solo, proponując 
melodyjną odmianę rapu. Wy-
stępy na Main Stage zakończy 
koncert francuskiego DJ Sna -
ke’a, który porwie wszystkich 
widzów do tańca własną wersją 
elektronicznej muzyki klubowej 
zwanej EDM. 

Występy na mniejszej scenie 
- Krakow Stage - rozpoczną się 
o godzinie 18, a dominować bę-
dą na niej polscy wykonawcy. 
Posłuchamy duetu Tuzza oraz 

młodych piosenkarek - Marce -
liny i Natalii Nykiel. Pomiędzy 
nimi pojawi się amerykański 
raper Ski Mask The Slump God.  

Drugi dzień festiwalu roz-
pocznie na Main Stage o godzi-
nie 17 występ Rosalie. To pol-
ska wokalistka, która próbuje 
swoich sił w alternatywnym 
R&B. 

Po niej pojawi się angielska 
grupa Years & Years. Zaprezen-
tuje ona nowoczesny pop o elek-
tronicznym brzmieniu. Zespół 
ma charyzmatycznego lidera - 
wokalista Olly Alexander 
na pewno przyciągnie na kon-
cert tłumy swoich fanów. Z ko-
lei Post Malone to jeden z najcie-
kawszych raperów młodej gene-
racji - zobaczymy, jak poradzi so-
bie na scenie krakowskiego fe-
stiwalu. Na koniec największa 
atrakcja: brytyjski didżej Calvin 
Harris, który łączy w swej twór-
czości popowe refreny z klubo-
wymi rytmami. 

Kraków Stage opanują dru-
giego dnia również polscy artyś-
ci. Alternatywne brzmienia za-
prezentuje Król i duet Kacper -
czyk. Przebojową wersję hip-
hopu zademonstruje warszaw-
ski projekt Pro8l3m. Światową 
gwiazdą w tym towarzystwie 
będzie jamajski piosenkarz 
Masego, który wniesie na scenę 
krakowskiej imprezy powiew 
słonecznego reggae. 
¹

Zwieńczenie letniego sezonu 
festiwalowego w Krakowie
Muzyka. Dziś i jutro Kraków do późnych godzin nocnych będzie rozbrzmiewał nowoczesnym 
popem, reggae i hip-hopem za sprawą piątej już edycji plenerowego Krakow Live Festivalu
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W sobotę wieczorem zagra na festiwalu grupa Years & Years

W żelaznym repertua-
rze rodzicielskich 
mądrości znajduje się 

m.in. fraza: „Czekaj, jeszcze 
zatęsknisz za szkołą”. Zdanie 
nadaje się doskonale do wy-
powiadania w chwilach, gdy 
pociecha mędrkuje, snując wi-
zje, czego to nie będzie robić, 
kiedy już uwolni się ze szkol-
nego kieratu. Ja jako nastolatka 
mędrkowałam, ile wlezie. Ze 
snów o potędze nic nie wyszło, 
ale rodzicielska przepowiednia 
i tak się nie sprawdziła. Od ma-
tury nie tęskniłam za szkołą 
ani przez sekundę. 

Szczególnie nie tęskniłam 
za nią po lekturze „Rany”. 
W najnowszej powieści Woj-
ciech Chmielarz kontynuuje 
fabularny model, który przyjął 
już w „Żmijowisku”. Jest mor-

derstwo, ale nie ma śledztwa. 
Są bohaterowie, ale żadnego 
z nich nie można określić mia-
nem głównego. Jest kryminal-
na zagadka, jednak bardziej fa-
scynująca od niej zdaje się być 
psychika bohaterów. Strategia 
to sprytna, bo pozwalająca po-
szerzyć ramy gatunku i poka-
zać, że kryminał dobrze nada-
je się do komentowania spo-
łecznych bolączek.  

W „Ranie” tych problemów 
jest cała lista. Pierwszym jest 
szkoła: prywatna, wypełniona 
emocjonalnie zaniedbanymi 
dzieciakami i zestresowanym 
personelem . Drugim - dom, 
do którego wraca się tylko 
po to, żeby rozpętać  awanturę 
(w opisach  rodzinnego piekła  
można znaleźć odniesienia 
do prawdziwych spraw 
kryminanych) Trzecim - emo-
cje, które trzeba docinać 
do wykreowanego pieczoło-
wicie wizerunku. Dookoła 
tych trzech głównych bolą-
czek pojawiają się i pomniej-
sze smutki: używki, social me-

dia, samotność, jest nawet co 
nieco o aferze reprywatyza-
cyjnej. I chociaż powieść zbu-
dowana na takim zestawie 
mogłaby zmienić się w nie-
znośną publicystykę, Chmie-
larzowi udaje się skonstruo-
wać z niej zgrabną intrygę. To 
wciąż kryminał, jak to krymi-
nał: wciągający, bazujący 
na pragnieniu sprawiedliwości 
i odwetu, ale równocześnie 
powieść, która poddaje w wąt-
pliwość coś, co uważa się 
za aksjomat: macierzyńską 
miłość i rodzinne więzi. Biorąc 
pod uwagę to, jak chętnie wy-
głasza się dziś komunały o do-
bru dziecka i roli tradycyjnej 
rodziny, historia opisywana 
w „Ranie” zasługuje na szcze-
gólną uwagę. 

Takie społeczno-publicy-
styczne wycieczki zdarzały się 
Chmielarzowi już wcześniej. 
W „Żmijowsku” dotykał m.in. 
problemu zaginięć nastolat-
ków i kwestii dyskryminacji. 
Od dawna zresztą deklarował 
w wywiadach, że coraz bar-

dziej ciągnie go w stronę oby-
czajowych wątków. I nic dziw-
nego. Popkultura, do której 
wciąż zalicza się kryminał, 
przestaje być już traktowana 
jako czysta rozrywka. Żeby za-
służyć na uznanie, musi za-
wierać coś więcej, jakiś spo-
łecznie zaangażowany nadda-
tek fabularny, który da odbior-
cy poczucie, że spędzone 
z lekturą czy filmem kilka go-
dzin było czymś bardziej istot-
nym niż zabijanie czasu. Że 
było po coś. Czy formuła 
za kilka miesięcy nie zacznie 
nużyć? Nie wiadomo. Jednak 
póki co, dobrze, że jej rozwój 
możemy obserwować i na pol-
skim gruncie. ¹

RECENZJA

Aleksandra Suława

Czy mama 
mnie kocha?

Chociaż Pedro Almodovar uwa-
żany jest za mistrza tworzenia 
kobiecych portretów, tym ra-
zem w centrum kadru stawia 
mężczyznę. Bohaterem jego 
najnowszego filmu jest Sal -
vador Mallo - reżyser (część kry-
tyków w tej postaci dopatruje 
się alter ego Almodovara), któ-
ry stojąc u kresu kariery, z no-
stalgią wspomina czasy mło-
dości i początki swojej twór-
czości filmowej. „Ból i blask” 
stanowi ostatnią część trylogii, 
na którą składają się „Prawo po-
żądania” (1987) oraz „Złe wy-

chowanie” (2004). W rolach 
głównych zobaczymy Penelope 
Cruz i Antonio Ban derasa. Ten 
ostatni za rolę w „Bólu i blasku” 
otrzymał nagrodę na festiwalu 
w Cannes. 

Światowa premiera filmu 
odbyła się już w marcu. 
Obraz został entuzjastycznie 
przyjęty przez krytyków, którzy 
uznali go za „najlepszy i zara-
zem najbardziej osobisty film 
hiszpańskiego mistrza od lat” 
(„The Hollywood Reporter”) 
oraz określili go mianem „naj-
piękniejszej celebracji miłości” 
(„The Playlist”).  

Na ekrany polskich kin pro-
dukcja wejdzie 30 sierpnia. 
Wcześniej jednak „Ból i blask” 
będzie można zobaczyć w Ki-
nie Pod Baranami. Pokaz 
przedpremierowy zaplanowa-
no na 20 sierpnia, na godz. 21. 
Bilety do nabycia w kasie kina 
i online.  
¹ 

(ASU)

Kino 
Kinomanów czeka wielka ku-
mulacja: dzisiaj na ekrany wej-
dzie nowy film Quentina 
Tarantino, a za dwa tygodnie  
ruszą seanse „Bólu i blasku” 
Pedro Almodovara. Ci,  
którzy nie lubią czekać, ten 
ostatni tytuł mogą obejrzeć 
przedpremierowo.

„Ból i blask” przedpremierowo zobaczymy 20 sierpnia
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Almodovar dla tych, 
którzy nie lubią czekać

Krakow Live Festival 
to dwudniowa 
impreza muzyczna 
adresowana 
do młodych 
odbiorców  
  
 

Dziś przy ul. Powiśle 11 mieści 
się pawilon, w którym działa 
punkt informacji miejskiej, ka-
wiarnia i sklep z pamiątkami. 
Przed budynkiem znajduje się 
zaś mały plac, który od czasu 
do czasu zmienia się w plenero-
we kino albo scenę. Jest więc 
całkiem przyjemnie. 

Krakowskie Biuro Festiwalo-
we, administrator budynku, 
chce jednak, by przestrzeń jesz-
cze wyraźniej zaznaczyła się 
na kulturalnej mapie miasta. 
- Pora na zmiany. Chcemy stwo-
rzyć miejsce, które posłuży 
wszystkim mieszkańcom Kra-

kowa, turystom, a przede 
wszystkim uczestnikom i orga-
nizatorom kulturalnych wyda-
rzeń w mieście - mówią pracow-
nicy KBF. - Ze względu na loka-
lizację, Powiśle 11 ma ogromny 
potencjał. To prawie 750 m2, 
które zamierzamy zaprojekto-
wać zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców oraz w nawiąza-
niu do aktualnych trendów. 

Jak zapowiada KBF, bryła 
budynku zachowa obecny 
kształt. Zmiany szykują się za to 
wewnątrz: w planach jest m.in. 
montaż przesuwanych ścianek. 
Pojawił się też pomysł stworze-
nia bezpośredniego przejścia 
między wnętrzem a dachem. 
Decydujący głos będą mieć jed-
nak mieszkańcy, którzy swoje 
opinie mogą wyrazić wypełnia-
jąc - do 15 września - ankietę do-
stępną pod adresem: ankie-
ta.biurofestiwalowe.pl. ¹ 

Aleksandra Suława 

Inwestycje 
Pod Wawelem szykuje się mała 
rewolucja. Krakowskie Biuro 
Festiwalowe szuka nowego po-
mysłu na lokal i plac przy  
ul. Powiśle 11. Do dyskusji za-
prasza również mieszkańców. 

Sam zdecyduj, jak ma 
wyglądać Powiśle 11

Wojciech 
Chmielarz, 
„Rana” 
wyd. 
Marginesy, 
2019 
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W dniach 31 sierpnia - 2 wrześ-
nia Donald Trump wraz z mał-
żonką odwiedzą Polskę. To już 
od dłuższego czasu nie jest żad-
ną tajemnicą, bo amerykański 
przywódca został zaproszony 
do Warszawy na uroczystości 
upamiętniające 80. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. Te 
odbywają się 1 września. 

Od dłuższego czasu wspomi-
na się, że prezydent USA miałby 
odwiedzić bazę wojskową 
w Powidzu, w której stacjonuje 
około tysiąca amerykańskich 

żołnierzy. W przyszłości ma być 
ich jeszcze więcej, bo trwa jej 
rozbudowa. Może ona zostać 
ważną częścią polsko-amery-
kańskiego projektu określanego 
jako Fort Trump, dzięki które-
mu wzmocniona zostałaby 
obecność US Army w Polsce. 

Trump odwiedzi Powidz naj-
pewniej 31 sierpnia lub 2 wrześ-
nia. Jednak zdecydowanie bar-
dziej prawdopodobna jest ta 
druga data. Air Force One z pre-
zydentem na pokładzie wylądu-
je na lotnisku w bazie w drodze 
powrotnej do Stanów Zjedno-
czonych. Wstępnie wiadomo, że 
do wizyty mogłoby dojść mię-
dzy godz. 12 a 14. Warunki do lą-
dowania będą bardzo dobre, bo 
lotnisko w Powidzu należy 
do największych w Europie. 

Data 2 września może się 
okazać bardziej korzystna także 
ze względów dyplomatycznych. 
Odwiedziny u amerykańskich 

żołnierzy mogą być lepiej wi-
dziane w drodze powrotnej niż 
na samym początku wizyty 
w Polsce. Obecność Trumpa 
w Powidzu, według jednego 
z naszych rozmówców, ma też 
dodatkowy sens. - Ta wizyta jest 
mocno rozważana. Ameryka-
nom zależy, żeby Polska kupo-
wała m. in. ich samoloty - mówi. 

O ewentualną wizytę prezy-
denta Trumpa w Powidzu spy-

taliśmy też polityków rządzące-
go Prawa i Sprawiedliwości.  
- Cieszy mnie informacja, że mo-
że do niej dojść. Byłoby to du-
żym sukcesem, bo zależy nam 
na dobrych stosunkach polsko-
amerykańskich w dziedzinie 
wojskowej, polityki bezpieczeń-
stwa i gospodarczej - uważa 
Bartłomiej Wróblewski, poseł 
z Poznania. - Wielkopolska jest 
w pewien sposób wyróżniona, 
a prawdopodobieństwo, że Do-
nald Trump odwiedzi nasz re-
gion - bardzo duże. W końcu 
znajdują się tu zarówno baza lot-
nictwa transportowego w Powi -
dzu, jak i taktycznego w Krze -
sinach – dodaje były szef PiS 
w Poznaniu Tadeusz Dziuba. 

Decyzji w sprawie wizyty 
Trumpa w Powidzu należy się 
spodziewać na dniach. Zapadnie 
w Białym Domu. Później zosta-
nie przekazana stronie polskiej. 
Mikołaj Woźniak

Warszawa, Waszyngton  
Wydaje się praktycznie przesą-
dzone, że w czasie swojej po-
dróży do Polski prezydent USA 
Donald Trump odwiedzi bazę 
wojskową w Powidzu. Osta-
tecznego komunikatu nie ma, 
ponieważ Biały Dom nie za-
twierdził jeszcze planu wizyty.

Donald Trump w Powidzu? To prawdopodobne

Zależy nam 
na dobrych 
stosunkach polsko-
amerykańskich 
w dziedzinie 
wojskowej, polityki 
bezpieczeństwa 
i gospodarczej 
Bartłomiej Wróblewski 
poseł PiS

 009269875

„Nie ma już Ciebie wśród nas,
jednak w sercach naszych pozostaniesz na zawsze...”

śtp

mgr inż. Józef Sas 
Najukochańszy Mąż, Tatuś, Dziadziu i Brat 

Były pracownik AGH, 
specjalista ds. BHP w Poligraficznej Sp-ni Inwalidów, 

nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 
oraz długoletni sędzia lekkiej atletyki i piłki siatkowej.

Przeżywszy lat 74, po długiej i ciężkiej chorobie,
opatrzony św. Sakramentami, 

zmarł dnia 13 sierpnia 2019 roku.
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w poniedziałek 

19 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na miejsce spoczynku,

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu

Żona, Córki, Zięciowie, Wnuczki, Siostra i Rodzina

Zgodnie z wolą Zmarłego prosimy o datki na rzecz 
Hospicjum Św. Łazarza  

w Krakowie zbierane do puszki podczas pogrzebu.

 009270505

Wspominając  

wspólne dzieciństwo  

i młodość,

z głębokim smutkiem  

żegnam

moją serdeczną koleżankę

Bożenę  
Krzyżanowską

Dorota

 009269753

Dziekan i Społeczność Akademicka 
Wydziału Nauk o Zdrowiu

z głębokim smutkiem żegna

Prof. dr. hab. 

Stanisława Konturka
wybitnego fizjologa i gastroenterologa, profesora 

zwyczajnego i kierownika Katedry Fizjologii UJ CM, 
Prorektora UJ ds. Collegium Medicum,  

Prorektora Akademii Medycznej ds. nauki, współtwórcę 
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców,  

doktora honoris causa czterech polskich uczelni.

W osobie Pana Profesora żegnamy znakomitego naukowca, 
lekarza, dydaktyka i przyjaciela Wydziału, wychowawcę 

wielu pokoleń kadry akademickiej i studentów.

Jego odejście wiąże się dla tych, którym towarzyszyła  
osoba Profesora, z poczuciem ogromnej osobistej straty,  

ale równocześnie uświadamia wdzięczność za dar 
obcowania z niezwykłym człowiekiem i daną nam 

możliwość czerpania z Jego wiedzy, entuzjazmu i dobroci.

Rodzinie Pana Profesora

składamy wyrazy współczucia.

 009269784

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że 9 sierpnia 2019 roku zmarła

śtp

Anna Garlej-Solak
wieloletni pracownik administracji 

krakowskich placówek naukowych

Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,

nasza Droga Koleżanka i Przyjaciółka,

człowiek prawy i szlachetny.

Pogrzeb odbędzie się 23 sierpnia o godz. 11.40

na cmentarzu Batowickim (kaplica od ul. Powstańców).

Koleżanki i Koledzy

z Instytutu Historii PAN z Krakowa i Warszawy

REKLAMA 009241011

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
LILIA S.J.

Kraków, ul. Św. Łazarza 19,
Tel. 12/421-24-80, 12/431-99-71, 

Kwiaciarnia - tel. 12/431-99-70 
Zakład czynny w godz. 7.30-16.00

DYŻUR CAŁODOBOWY

przewóz z mieszkań w niedziele i święta, tel.12/421-24-80, 12/431-99-71, tel. kom. 517-869-551, 517-869-554

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE W RAMACH ZASIŁKÓW ZUS

Sprzedaż trumien obsługa żałobników transport krajowy i zagraniczny kremacja wieńce nekrologi
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW

www.lilia-krakow.pl

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH

przewóz z mieszkań w niedziele i święta, przewóz z mieszkań w niedziele i święta, 
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Pekin chce zastraszyć Hongkong. 
USA ostrzegają przed interwencją

Katarzyna Stańko 
redakcja@dziennik.krakow.pl 

W środę wieczorem doszło 
do kolejnych aktów przemocy 
wobec ludzi protestujących 
przeciwko próbom ogranicza-
nia autonomii Hongkongu. 
Setki demonstrantów zebrały 
się przed posterunkiem policji 
w dzielnicy Kowloon, na po-
łudniu metropolii.  

Policja próbowała rozpro-
szyć tłum, puszczając gaz łza-
wiący. Protestujący celowali 
w funkcjonariuszy wskaźnika-
mi laserowymi i palili portrety 
propekińskiej szefowej rządu 
Carrie Lam. 

Demonstranci od dwóch 
miesięcy domagają się jej re-
zygnacji oraz wycofania usta-
wy, która upoważniałaby 

do ekstradycji do Chin osób 
skazanych przez sąd. Domaga-
ją się również dochodzenia 
w sprawie działań policji, któ-
rą oskarżają o stosowanie prze-
mocy wobec demonstrantów. 

We wtorek dwaj Chińczycy 
zostali pobici na lotnisku przez 
tłum rozgniewanych protestu-
jących. Jeden z nich został 
przywiązany do wózka baga-
żowego przez niewielką grupę 

ludzi, którzy podejrzewali go 
o szpiegostwo na rzecz władz. 
Drugi złapany mężczyzna zo-
stał uznany za funkcjonariusza 
tajnych służb. Musiała ewaku-
ować go policja. Akty te zosta-
ły opisane przez Chiny jako 
„quasi-terrorystyczne”. Chiń-
skie media podległe władzy 
określają protestujących jako 

„brudną wodę nurtu historii, 
którą należy neutralizować” 
oraz „osoby, które sieją niepo-
rządek i przemoc”. 

Analitycy obawiają się, że 
może być to przygotowanie 
opinii publicznej do interwen-
cji wojska w Hongkongu. 
Agencja prasowa AP podaje, że 
na zdjęciach satelitarnych 
opublikowanych w środę wi-
dać nawet kilkaset chińskich 
pojazdów wojskowych zapar-
kowanych na terenie i wokół 
stadionu w graniczącym 
z Hongkongiem Shenzhen. 

Waszyngton poinformował 
w środę wieczorem, że jest 
„bardzo zaniepokojony” chiń-
skimi ruchami militarnymi 
na granicy z Hongkongiem, 
wzywając Chiny do „poszano-
wania wysokiego stopnia au-
tonomii okręgu”. Rzecznik 
amerykańskiej dyplomacji po-
tępił przemoc i zapowiedział 
dalsze wsparcie dla pokojo-
wych demonstracji. Prezydent 
USA Donald Trump zasugero-
wał na Twit terze spotkanie ze 
swoim chińskim odpowiedni-
kiem Xi Jinpingiem w celu 
omówienia niepokojącej sytu-
acji w Hongkongu. ¹

Hongkong 
Pekin potępia działania „terro-
rystów”, jak nazywa uczestni-
ków prodemokratycznych  
demonstracji w Hongkongu. 
Chińskie wojsko jest gotowe 
do interwencji. Prezydent 
Trump chce spotkania z prezy-
dentem Chin. 

MEKKA 

Tłumy wiernych przed świątynia Al-Kaba  
Ponad dwa miliony muzułmanów przybyło do Mekki na coroczną pielgrzymkę hadżdż. 
Modlitwy odbywały się przed świątynią Al-Kaba - najświętszym miejscem islamu.  
Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwało 350 tysięcy funkcjonariuszy służb bezpie-
czeństwa Arabii Saudyjskiej. Każdy muzułmanin powinien co najmniej raz w życiu odbyć 
pielgrzymkę do Mekki.  (AIP) 
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Waszyngton 
poinformował,  
że jest „bardzo 
zaniepokojony” 
chińskimi ruchami 
na granicy

REKLAMA 009239236

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

 GABRIEL

DYŻUR CAŁODOBOWY 
PRZEWOZY Z MIESZKAŃ

ul. Wrocławska 8 (róg ul. Śląskiej)

tel. 696 038 038

www.gabriel24.pl

GWARANCJA NAJKORZYSTNIEJSZYCH CEN
BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBÓW

W RAMACH ZASIŁKU ZUS, KRUS I MSWiA

 009269168

Koleżance 

Krystynie Mazur 

oraz Rodzinie 

wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

Syna Kamila 
składa 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci z zespołem Downa 

TĘCZA w Krakowie

W serwisie internetowym 

www.nekrologi.net

publikujemy:

• nekrologi 

• kondolencje 

• wspomnienia,

które ukazały się  

w „Dzienniku Polskim”

 007429782

NEKROLOGI 

przyjmowane są 

z dnia na dzień 

do godz. 18.00 

w Biurze Ogłoszeń, 

przy ul. Starowiślnej 2, 

w Krakowie

 009270006

Koleżance

doktor Bożenie Gąsior 
oraz Rodzinie

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Współpracownicy z Oddziału Reumatologii, 
Oddziału Rehabilitacji oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej 

Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

 009269539

„ Niech troska przyjaciół przyniesie pocieszenie, 
a czułe wspomnienia ukoją zbolałe serce”

W pierwszą rocznicę śmierci 

śtp

Zofii Szczęsny 
zostanie odprawiona msza święta 

we wtorek  20.08 2019 r.  o godz. 8.20 

i w niedzielę  25.08.2019 r. o godz. 10.00

w kaplicy na cmentarzu Rakowickim. 

Wdzięczne za wspomnienie 

i modlitwę w Jej intencji 

Córki, Wnuk i Rodzina
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Dnia 10 sierpnia, 2019 roku 

odszedł od nas

śtp

Tadeusz Pacuła

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy 

naszego przyjaciela, kolegę.

Tadziu był człowiekiem szlachetnym, życzliwym i dobrym. 

Wspaniałym mężem i ojcem.

Od 1969 roku pracował w firmie „Instal” Kraków. 

Była to jego jedyna firma, w której spędził 

całe swoje życie zawodowe.

Dzięki Ci za lata szczerej przyjaźni.

W imieniu bliskich Ci współpracowników, 

koleżanek i kolegów „Instalowców”

Wiesław Nowak

 009267487

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 

że odszedł od nas

śtp

prof. dr hab. Jan Ożdżyński
wybitny językoznawca, 

autor wielu cenionych prac naukowych,

twórca i wieloletni kierownik Katedry Logopedii

i Lingwistyki Edukacyjnej,

nauczyciel akademicki, wychowawca pokoleń polonistów 

i logopedów.

W Zmarłym nasza społeczność polonistyczna utraciła 

znamienitego uczonego, 

człowieka pełnego życzliwości i dobroci, 

oddanego kolegę i współpracownika.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek, 

19 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 na cmentarzu 

Białoprądnickim przy ul. Piaszczystej w Krakowie.

Rodzinie Pana Profesora 
składamy szczere wyrazy współczucia

Pracownicy i Studenci

Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 009265470

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 11 sierpnia 2019 roku, po długiej chorobie,
opatrzona św. sakramentami zmarła w wieku 89 lat

nasza najukochańsza Mama, Siostra, Teściowa i Babcia

śtp

Maria Opolewska
z domu Wiącek

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą  
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim,

we wtorek 20 sierpnia 2019 roku o godz. 12.20.

Pogrążony w smutku
Syn z Rodziną

 009240440

www.puk.krakow.pl

ZAKŁADY POGRZEBOWE
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

a Cm. Grębałów, tel. 645 31 61
a  ul. Reduty 1, tel. 411 35 26
a  ul. Rakowicka 35a, tel. 411 15 11
a  Cm. Podgórski, tel. 656 55 11

Zakłady czynne od pon. do pt. w godz 7:30-15:30

DYŻUR CAŁODOBOWY
tel.: 12/411 45 02
tel.: 12/411 45 04 

BEZGOTÓWKOWE ROLICZANIE POGRZEBÓW

REKLAMA 009251350 008811753

 009267494

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci

Męża

Pani 

Józefie Więckowskiej
Kierownikowi  

Poradni Diagnostycznej Przychodni

składają

Dyrekcja i Pracownicy 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Lecznictwa Otwartego  

w Wieliczce

 009241222

MIĘDZYNARODOWY 

TRANSPORT ZMARŁYCH

www.epitafium.krakow.pl

DYŻUR CAŁODOBOWY

12 650 97 10

®

Kompleksowa Obsługa Pogrzebów

Cmentarz RAKOWICE
ul. Rakowicka 31a
tel. 12 411 67 58

ul. Bochnaka 7
tel. 12 650 97 10

Cmentarz BATOWICE
ul. Reduta 3c
tel. 12 452 31 10

ul. Prądnicka 41
tel. 12 634 38 53

 009268392

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 11 sierpnia 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie, 

opatrzona Świętymi Sakramentami, odeszła od nas 

śtp
Bożena Krzyżanowska-Marcinkowska 

aktorka filmowa i teatralna
ukochana Mama, Siostra, Córka, Szwagierka, 

Kuzynka i Ciocia 
która wnosiła w nasze życie radość i pogodę ducha, 

wiarę, nadzieję i optymizm w walce z chorobą. 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona 

19 sierpnia 2019 roku o godz. 11.40 
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej 
na miejsce wiecznego spoczynku, 

o czym zawiadamia pogrążona w wielkim bólu 

Rodzina
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Nieruchomości

 MIESZKANIA - SPRZEDAM 

  1-POKOJOWE,  36 m2, piwnica, 
z wyposażeniem, Bieżanów 
Aleksandry bezpośrednio sprzedam. 
798-624-599. 

 MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 

  BRONOWICKA,  1-pok. 698-858-341. 

  DWUPOKOJOWE-  Pradnik Czerwony, 
właściciel tel. 603-996-736 

  NOCLEGI  pracownicze. 664-085-436. 

  POKÓJ  dla dwóch osób (studenci lub 
pracujący). 12/4135413, 12/387-10-77. 

  POKÓJ  Ukraińcom 370zł 605329686 

  PRACUJĄCEMU  Panu wynajmę pokój 
1-osobowy. 660-776-213. 

 DOMY - SPRZEDAM 

  DOM  160m2, działka 14 ar. Kraków-
Bieżanów. Tel. 514-417-725 

  DOMY.SADURSCY.PL  bliźniak, 143 
m2, Liszki, Piekary, stan deweloperski, 
tel. 576-853-289 

  LANCKORONA  dom. 608-049-377. 

  MOGILANY,  245 m2, 17 ar. 
w rozliczeniu mieszkanie z dopłatą. 
mail: marialwoj2@protonmail.com 

 LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA 

  DO  wynajęcia 3 lokale handlowe 
Kraków, ul. Kalwaryjska. 
 Tel. 12/656-22-33 

    
  HALA  magazynowa 400 m2, 15 ar. ul. 
Kościelnicka 4a właściciel. 698820658 

 DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM 

  GÓRY,  lasy! Widokowe, 14 ar i 21 ar, 
bud.- uzb. 2 tys./ ar. 668-318-877 

  ŚWIĄTNIKI  Dolne, 15 ar z domem 
drewnianym sprzedam. 604-267-896 

 GARAŻE 

  ABSOLUTNE  wakacyjne promocje, 
garaże, nawet konstrukcja 
ocynkowana 18/332-00-23, 
18/332-00-18, 795 477 296, 
604 985 156. 

  GARAŻE  producent 608-777-040 

 INNE 

  ZARZĄDZANIE  najmem 736-099-664 

Handlowe

 ANTYKI 

  !  Antyki meble obrazy srebra 
zegary książki inne kupię gotówka 
12/2515478 

  ANTYKI  bibeloty meble obrazy srebra 
inne GOTÓWKA. 603-928-100 

 MASZYNY URZĄDZENIA 

  KUPIMY  maszyny do obróbki 
metalu i drewna oraz oprzyrządowanie 
do maszyn. Tel. 782-592-790 

Motoryzacja

 OSOBOWE SPRZEDAM 

  SPRZEDAM  Fiata 126 exl stan idealny, 
oryginalny. Tel: 665 444 620 

 OSOBOWE KUPIĘ 

  !  KAŻDE. 508-543-253. 

  !  KAŻDE AUTO KUPIĘ złomowanie
- formalności u Klienta. Laweta 
gratis,
gotówka. Tel. 501-489-240. 

    
  !!!AUTO  skup AC, tel. 500-692-371. 

  AUTO  od 1-go właśc. kupię 500280111 

 INNE 

  ZŁOMOWANIE_SAMOCHODÓW,  
wydawanie zaświadczeń 12681-01-41 

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

  !  =====LOMBARD===== ! 
Pożyczki pod zastaw wszystkiego
co ma wartość. Pożyczamy również 
firmom. Skup złota, biżuterii, 
RTV, telefony komórkowe, laptopy.
Centrum Handlowe M1 Al.Pokoju 67, 
==== tel : 509-164-757 ======= 

  !  ==LOMBARD KRAKÓW== ! 
Skup złota, biżuterii, zegarków, 
elektroniki, telefony komórkowe, 
laptopy. Przyjmujemy pod zastaw 
na dogodnych warunkach.
Pożyczki także dla Firm. 
Galeria Krakowska ul. Pawia 5, 
====== tel: 501-325-444 ====== 

  !  = LOMBARD NOWA HUTA = !
Przyjmujemy pod zastaw wszystko
co ma wartość. Pożyczki również dla 
Firm. Skup złotej biżuterii, 
złotych monet, elektroniki, AGD/RTV 
CH CZYŻYNY ul. Medweckiego 2, 
===== tel: 510-577-588 ======= 

  =====  www.lombard4u.pl =====
Pożyczki dla Firm i osób fizycznych 
pod zastaw. Przyjmujemy : sprzęt 
RTV/AGD, nieruchomości, maszyny 
i urządzenia, sprzęt komputerowy. 
KAUFLAND ul. Bratysławska 4 
====== 797-373-614 ========= 

Ekspresowe Chwilówki do 1000 zł 
Kraków, 661-233-741, 669-500-251

  KREDYT  50 000 zł, rata 572, 
730 809 809 

  PRACOWNIA_ZŁOTNICZA  - 
EKSPRES 
Serwis biżuterii na miejscu.
Skup złota, srebra, 
biżuterii złotej, srebrnej, 
Gold4u ul. Kalwaryjska 7 
tel: 519-745-977, 12 422-26-35
! ===== WWW.GOLD4U ===== ! 

  SKUP_ELEKTRONIKI  i sprzętu AGD/
RTV. Złota biżuteria, skup, sprzedaż, 
zamiana. Pożyczki lombardowe pod 
zastaw. Masz Firmę również możesz 
pożyczyć. Galeria Bronowice 
ul. Stawowa 61 tel: 724-448-044, 
12-265-11-44. 

  SZYBKIE  pożyczki pod zastaw. 
Pożyczki dla Firm i osób fizycznych.
Skup złota, srebra, wartościowych 
przedmiotów. CH Zakopianka Ul. 
Zakopiańska 62 tel: 503-993-203 

 USŁUGI PRAWNE 

  BIURO  prawne consensus.krakow.pl 
ul. Długa 47, 12-6321827, 503-743-066. 

  KANCELARIA  prawna 513-910-705, 
12/649-12-34 www.kdbip.com.pl 

Nauka

 KURSY/SZKOLENIA 

  KOMPUTEROWE  kursy 501-179-640 

 KOREPETYCJE 

  MATEMATYKA  nauczyciel 601885186 

Praca

 ZATRUDNIĘ 

  BRUKARZY  i pomocników oraz 
operatorów i regipsiarzy 669-025-229 

  DAM  pokój+ wynagrodzenie za pomoc 
w domu. Kraków.Tel. 12 644 30 00 

  DO  krojenia i pakowania pieczywa 
w nocy, piekarnia w Krakowie zatrudni 
798 002 605. 

  DO  obsługi betoniarki tel. 502-103-051 

  DO  produkcji obwarzanków 696484939 

Firma pożyczkowa poszukuje 
Przedstawicieli do pracy na teren 
Krakowa, 669-500-251

  FRYZJERKĘ  damsko-męską 
i manicurzystkę od zaraz. 502-558-998 

  HYDRAULIKÓW.  Tel. 504 608 012 

  KIEROWCĘ  kat. C transport 
międzynarodowy 516-127-498 

  KIEROWCĘ-MIĘDZYNARODOWE  
wyjazdy tygodniowe. 728-529-145. 

  MALARZ/TAPECIARZ  - Niemcy, 
Bezpłatne mieszkanie i auto. Tel: 
539 343 726 

  MALOWANIE,  DOCIEPLENIA - 
Niemcy- praca od zaraz. Telefon: 
774270543 lub 662187368. Cert. 9875 

  MURARZY,  budowlańców. Tel. 
504 608 012 

 OD  września potrzebujemy 
pracownika do roznoszenia gazet 
DPi GK na terenie Krakowa rej. 
Krowodrza i Azory. Praca w godz. 
wczesno -rannych. Tel. 12/312-53-88 
od 10 do 14.

  OPERATOR  ładowarki, koparko-
ładowarki. Praca od zaraz.
 Tel. 606-859-351 

  OPIEKUNKI  do Niemiec tel. 
730497770 www.ambercare24.pl 
dzisiaj 70 ofert! 

  POSADZKARZY,  monterów G-K, 
malarzy, pomocników budowlanych 
do wykańczania wnętrz. zatrudni 
firma budowlana. Tel. 12/623-75-15, 
724-300-590 

  PRACA  w Niemczech dla kobiet 
i mężczyzn, sortowanie surowców 
wtórnych, demontaż RTV, 
rozładunek paczek, kierowca kat. C, 
operator wózka widłowego. Premie 
do 150 EUR! Gliwice, ul. Matejki 
14, tel. 32 337 59 10, 32 41 494 47, 
www.ets-praca.pl 

    
  PRACOWNIKA  gospodarczego 
piekarnia zatrudni 798 002 605. 

  RESTAURACJA  pracownicza 
w Skawinie zatrudni kasjerkę 
bufetową. Więcej informacji pod 
numerem 
785 020 629 

  SEKRETARKĘ  tel. 502-103-051 

  SPAWACZA  tel. 502-103-051 

  SZUKAM  osoby do opieki nad osobą 
upośledzoną. Tel.608-810-917 

  TYNKARZY  (maszynowe) 664-085436 

  WYLEWKARZY.  664-085-436. 

  ZATRUDNIĘ  kierowcę C+E emeryta 
lub rencistę. Praca na terenie 
Krakowa. 601-711-531 

  ZATRUDNIĘ  pracowników 
budowlanych i elektryków. Umowa 
o pracę. 600-476-124, 604-297-552 

  ZATRUDNIMY  kontrolera strefy 
płatnego parkowania. Umowa, stałe 
godziny pracy, 5 dni w tygodniu, 
weekendy i święta wolne. Zatrudnimy 
także dla emerytów i rencistów. 
Kontakt tel.: 535 299 007 

  ZATRUDNIMY  OD ZARAZ Panów 
do obsługi maszyn czyszczących. 
Wymagane doświadczenie. Praca 
w Krakowie, Nowym Targu lub 
w Kokotowie. Kontakt pon. - pt. 
w godz. 8-15, tel. 601 156 466 

    

 OD  września potrzebujemy 
pracownika do roznoszenia gazet 
DPi GK na terenie Krakowa rej. 
Krowodrza i Azory. Praca w godz. 
wczesno -rannych. Tel. 12/312-53-88 
od 10 do 14.

Zdrowie

 GINEKOLOGIA 

  GINEKOLOG  126345464, 601702008 

 STOMATOLOGIA 

  PROTEZY-DENTYSTYCZNE  wykonuję 
w domu pacjenta, dojazd gratis 
608-266-121 

 INNE SPECJALIZACJE 

  REUMATOLOGIA-REHABILITACJA  Dr 
Wójcik 12/6552428, 501343942 

 ZABIEGI 

  MASAŻ_LECZNICZY,  rehabilitacja - 
dorośli, dzieci wizyty dom 12/4141197 

Usługi

 AGD RTV FOTO 

  !  ANTEN I RTV dom. 575-412-346. 

  !  ANTEN ! RTV napr. mont. 506114163 

  !  ANTEN I TELEWIZORA 12-640-00-42 

  ANTEN  i telewizora u klienta. 
Gwarancja 12/645-85-46, 607-461-618 

  LODÓWKI  - naprawa. 501-420-451 

  PRALKI.  12/657-07-22, 608-374-349 

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  !!!HYDRAULIK-TANIO.  500-003-103. 

  BLACHA  trapez producent 608777040 

  BRUKARSKA  firma tanio 609 753 281 

  BRUKARSTWO  519-860-773 

  BRUKARSTWO  solidnie. 577-653-473. 

  BRUKARSTWO  tanio 782 190 740 

  CYKLINOWANIA  502-069-155. 

  CYKLINOWANIE,  układanie, sprzedaż 
www.krakparkiet.pl ul. Korbońskiego 
14B, tel. 12 656 25 20, 601 444 960 

  DACH  blacha papa 505-159-901 

  DACH,  MALOWANIE tel. 502-984-206 

  DACHY  malowanie 608791579 

  DOCIEPLAM  - 607-454-062 

  DRENAŻ,  odwodnienia,osuszanie 
budynków 782-016-281 

  ELEKTRYCZNE  instal. 603-131-292 

  FLIZOWANIE  tanio 604-651-819 

  FLIZOWANIE,  remonty 783-214-708 

  GŁADŹ  bezpyłowo, malarz 514875198 

  GŁADŹ,  malowanie, remont 
505847507 

  GŁADŹ-MALARZ-TANIO  579-838-321 

  HYDRAULICY  Awarie 790-389-280 

  HYDRAULICY  Awarie K-ów 605599144 

  KOPARKO-ŁADOWARKA  608-037-524 

  ŁAZIENKI  kompleksowo 692-932-258. 

  ŁAZIENKI  KOMPLEKSOWO 696464275 

  MALARSKIE  czysto solidnie 
602342375 

  MALOWANIE  TANIO. 696-464-275. 

  OKNA  sprzedaż montaż naprawa 
12/294-08-82 

  PANELE-MALOWANIE.  602-863-255. 

  REMONTY  i wykończenia 505-802-633 

  REMONTY  wnętrz. 608-150-229 

  REMONTY,  docieplenia. 510-777-570 

  REMONTY-WYKOŃCZENIA,  
zabudowa GK. Tel. 691384053 

 INSTALACYJNE 

  !!!!!!AWARIA_GAZ_JUNKERS!!!!!!  
czyszczenie, szczelność. 602-824-930. 

  !!!HYDRAULIK  AWARIE. 500 003 103. 

  !ELEKTRYCZNE  inst.600-213-690 

  SERWIS  piecyków łazienkowych, 
szczelność, hydraulika. 603-166-878 

 MONTAŻOWE 

  ALARMY,  kamery, napędy 601352147 

  BALUSTRADY  kraty 517-156-744 

  BRAMY-  napędy 517-156-744 

  DASZKI  zabud.balkon 507-366-374 

  DOMOFON  ! 507-555-222 

  DOMOFON  12645-29-58, 606-452-958. 

  OGRODZENIA  A-Z tel. 517-156-744 

  ZAMKI  montaż otwieranie 515824713 

  ŻALUZJE-ROLETY  tanio 600-355-040 

 OGRODNICZE 

  DRZEWA  alpinistyczne wycinanie, 
karczowanie, zrębkowanie 603606952 

  OGRODOWE  wszystko 608-037-524 

 PORZĄDKOWE 

  CZYSZCZENIE  dywanów 513-587-700 

  GROBY  sprzątanie 500-016-528 

  PRANIE  dywanów tapicerki 
508944268 

 TRANSPORTOWE 

  GRUZ  ziemia piasek spóła 506-742306 

  GRUZ,PIASEK,ZIEMIA.  501-601-321. 

  WYWÓZ  wszystkiego tanio 608037524 

Turystyka

Oferta specjalna dla seniorów! 
Zniżki dla dzieci! Wczasy 
lecznicze i wypoczynkowe. 
Turnusy rehabilitacyjne PFRON! 
DŹWIRZYNO k/Kołobrzegu. www.
osrodek.opole.pl tel. 77/4418002, 
77/4536801

Matrymonialne

  KAWALER  lat 40 pozna Panią do lat 
35, chętnie fryzjerkę, posiadam dom 
i samochów. Oferta nr 9260677, Biuro 
Ogłoszeń, Kraków, ul. Starowiślna 2. 

  ROZMOWY  matrymonialne 
668122170 

Różne

  KASA  za "stare" książki, 609643399 

Komunikaty

  KIEDYŚ  mieszkałeś na osiedlu 
Krakowiaków Janusz Doniec, sprawa 
pilna!!!. Prosze o kontakt 530-868-993 

Rolnicze

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, maszyny 
rolne. Tel. 602 811 423. 

REKLAMA 009267350

Kraków, dnia 12.08.2019 r. AB.V.6740.7.5.2019.SA 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAKOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi 

Zgodnie z art. 11f ust. 3, art. 11g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1474),

zawiadamia się,

o wydaniu przez Starostę Krakowskiego w dniu 12.08.2019 r. decyzji  

nr 8.2019, znak: AB.V.6740.7.5.2019.SA, o zezwoleniu na realizację 

drogi dla Wnioskodawcy: Burmistrz Gminy Słomniki, ul. T. Kościuszki 64,  

32-090 Słomniki, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 2198K ul. Poniatowskiego w Słomnikach poprzez budowę odcinka 

ścieżki rowerowej w ramach zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego  

przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach - na dz. nr 401/13 (401/14, 401/15) 

w m. Słomniki, gm. Słomniki”.

Informacja:

•  Działka nr 401/15 - przeznaczona pod drogę, tj. zlokalizowana w liniach 

rozgraniczających drogę, 

•  Działka nr 401/14 - pozostająca przy dotychczasowym właścicielu.

Krąg stron biorących udział w postępowaniu to działki wyszczególnione we 

wniosku, obręb Słomniki nr 0100; jednostka ewidencyjna 120612_4 Słomniki 

- miasto.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty 

Krakowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu również w Starostwie 

Powiatowym w Krakowie, Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji 

i Remontów, Referat V architektoniczno-budowlany, pokój 419.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego 

ogłoszenia. 
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Dzisiaj o godz. 20.30 Wisła Kra-
ków podejmie ŁKS Łódź. Trener 
„Białej Gwiazdy” Maciej 
Stolarczyk jest zadowolony, bo 
ma szersze pole manewru 
przy wyborze wyjściowego 
składu.  Niezdolni do gry są je-
dynie Łukasz Burliga, Vullnet 
Basha oraz Daniel Hoyo-Kowal-
ski. Cała trójka jednak już trenu-
je i wkrótce powinna wrócić 
do gry na dobre.  

Do Krakowa przyjedzie ŁKS 
pod wodzą mocno związanego 
z Wisłą Kazimierza Moskala. Be-
niaminek zbiera pozytywne re-
cenzje. - ŁKS jest chwalony, ale 
my mamy swój plan na ten mecz 
- mówi Maciej Stolarczyk. A gdy 
jeden z dziennikarzy na przed-
meczowej konferencji prasowej 
zwrócił uwagę, że łodzianie są 
chwaleni, ale punktów mają tyle 
samo, co krytykowana Wisła, 
czyli cztery, trener „Białej Gwiaz-
dy” dodał: - Punkty są kluczowe, 
ale wrażenie, które robi na boisku 
ŁKS, jest pozytywne. I dlatego 
jest chwalony. To drużyna uspo-

sobiona ofensywnie. Tak grali 
w I lidze, tak grają teraz. Nie roz-
patruję tego w kategoriach, kto 
jest bardziej chwalony. Patrzę 
na swój zespół.  

Trener ŁKS-u Kazimierz Mo-
skal powiedział nam niedawno 
pół żartem, pół serio, że skoro oba 
zespoły grają ofensywnie, to 
mecz skończy się wynikiem 3:3. 
Na takie słowa Stolarczyk odpo-
wiada również z uśmiechem: - Li-

czę na to, że to będzie ładny 
mecz. Spotkanie zespołów, któ-
re są nastawione na grę ofensyw-
ną i będziemy świadkami wielu 
ładnych akcji. Nie będę jednak hi-
pokrytą i nie będę mówił, że 
chciałbym, żeby ŁKS nam strze-
lał bramki. Mimo, że bardzo lu-
bię trenera ŁKS, to każdy ma swo-
je cele. I chciałbym, żeby w pią-
tek wieczorem bramki strzelała 
jedna drużyna. Nasza. 

Przed spotkaniem z ŁKS-em 
trudniej wytypować jedenast-
kę Wisły, bo Stolarczyk ma wię-
cej piłkarzy do dyspozycji, a co 
za tym idzie większy wybór. - 
To jest przyjemniejszy ból gło-
wy, kiedy jest rywalizacja, kie-
dy jest konkurencja w zespole 
i trzeba wybierać piłkarzy 
do składu, niż kiedy ich jest ma-
ło - wyjaśnia trener. 

Do dyspozycji Stolarczyka jest 
też Jakub Błaszczykowski. - Ku-
ba jest zdrowy. Dał impuls zespo-
łowi do gry ofensywnej w Szcze-
cinie i teraz jest brany pod uwa-
gę normalnie do składu - mówi 
trener Wisły.  

 
Przypuszczalny skład Wisły: Buchalik   
- Niepsuj, Klemenz, Janicki, Sadlok   
- Wojtkowski, Boguski, Savicević   
- Błaszczykowski, Brożek, Silva.  

 
Program 5. kolejki: Wisła Kraków - ŁKS Łódź 
(pt. 20.30), Śląsk Wrocław - Cracovia (sb. 15), Ar-
ka Gdynia - Lech Poznań (sb. 17.30), Jagiellonia 
Białystok - Górnik Zabrze (sb. 20), Piast Gliwice 
- Wisła Płock (nd. 15), Raków Częstochowa - 
Lechia Gdańsk (nd. 17.30), Legia Warszawa - Za-
głębie Lubin (nd. 17.30), Korona Kielce - Pogoń 
Szczecin (pn. 18).  ¹

Ekstraklasa piłkarska. Trener Maciej Stolarczyk chwali ŁKS i zapowiada ofensywną grę

Z Kubą od początku?

Wisła wygrała do tej pory tylko z Górnikiem. Dzisiaj znów chce to zrobić
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IV liga, grupa zachodnia 
Wisła II Kraków - Orzeł Piaski Wielkie 
1:0 (1:0), Świątko 39; Cracovia II - Orzeł 
Ryczów 3:0 (2:0), Wiśniewski 15, 40, 
Biernat 63; Wiślanie - Dalin 1:0 (0:0), 
Ochman 82 karny; Clepardia Kraków - 
LKS Jawiszowice 2:4 (1:1), Próchno 27, Bo-
sak 62 - Hałat 14, Pyrlik 77, Nagi 85, Chrapek 
89; Beskid Andrychów - Pcimianka 2:0 
(0:0), Tylek 48, Koim 67; Czarni Staniątki -  
Unia Oświęcim 3:2 (2:2), Byrski 8, Bogu-
sławski 21 k., Iwanicki 87 - Snadny 24, 
Rzeszutko 41; LKS Rajsko - MKS Trzebinia 
0:0; Skawinka - Słomniczanka 3:2 (2:2), 
T. Grzesiak 25, 31, Apostolski 90  
- Berliński 4, Kasza 5; Sokół Kocmyrzów  
- Węgrzcanka - przełożony na 21 sierpnia. 
 
IV liga, grupa wschodnia 
Barciczanka - Okocimski Brzesko 1:2 
(0:0),  Maślejak 78- Lizak 56, Pawlik 63, 
Poprad Rytro - Watra Białka Tatrzańska 
3:2 (1:2), Kacmarcik 45, Cięźobka 83 karny, 
Poczkajski 90+2- Mroszczak 10, Gill 37; Or-
kan Szczyrzyc - Wierchy Rabka Zdrój 1:3 
(0:1), Lupa 76- Kościelniak 33, Nowak 52 
samob., Ciećko 54; Unia Tarnów - Poprad 
Muszyna 0:0; BKS Bochnia - Lubań 
Maniowy 2:1 (2:1), Świętek 33, Bukowiec 43 
- Kasperczyk 39 karny; Tarnovia – GKS 
Drwinia 1:2 (0:1), Bałut 47 – Stepankow 7, 
Guja 63; Sandecja II Nowy Sącz - Wolania 
Wola Rzędzińska 1:0 (0:0), Maślanka 61, 
Limanovia - Bruk-Bet Termalica II 
Nieciecza 3:2 (2:1), Jacak 7, G. Mus 20, Ka-
lisz 57 karny - Chłoń 36, Czachura 77.  
 
Klasa okręgowa 
Kraków, grupa I: Prądniczanka Kraków - 
Pogoń Miechów 4:1, Orzeł Iwanowice - Spój-
nia Osiek-Zi mnodół-Zawada 1:2, Bolesław 

Bukowno - Zie leńczanka Zielonki 1:1, Lot 
Balice - Nowa Pro szowianka 1:1, Piliczanka - 
Przemsza Klucze 0:3, Niedźwiedź - Przebój 
Wolbrom 2:3, Olkusz - Grębałowianka Kra-
ków 2:3. 
Kraków, grupa II: Bronowianka Kraków - 
Wiślanie II Jaśkowice 3:2, Węgrzce - Proko-
cim Kraków 1:2, Wieczysta Kraków - Dąbski 
Kraków 5:1, Kaszowianka - Hutnik II Kraków 
2:2, Garbarnia II Kraków - Nadwiślan Kraków 
2:0, Błękitni Modlnica - Piast Wołowice 6:1, 
Borek Kraków - AP Kmita Zabierzów 1:2. 
Nowy Sącz, Limanowa-Podhale: 
Zalesianka Zalesie - Czarni Czarny Dunajec 
6:2. 
Nowy Sącz-Gorlice: Dunajec Nowy Sącz - 
Łosoś Łosina Dolna 2:1, Skalnik Kamionka 
Wielka - ULKS Korzenia 1:0, Kolejarz Stróże 
- LKS Kobylanka 1:2, Orzeł Wojnarowa - 
LKS Uście Gorlickie 5:0, LKS Łużna - 
Zyndram Łącko 1:0, Gród Podegrodzie - 
Hart Tęgoborze 1:1, Sokół Stary Sącz - LKS 
Zagórzany 3:3. Spotkanie Zawisza Rożnów 
- Grybovia Grybów zostało przełożone 
na 17 listopada.  
Tarnów: LKS Ładna - Olimpia Wojnicz 2:4, 
Ikar Odporyszów - Pogórze Pleśna 0:0, 
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska - Polan Żabno 
4:1, Metal Tarnów - Ciężkowianka 
Ciężkowice 3:0, Zorza Zaczarnie - Tuchovia 
Tuchów 4:0, GLKS Gromnik - Unia 
Niedomice 4:1. Spotkania Dunajec 
Zbylitowska Góra - LKS Szynwałd i Dunajec 
Zakliczyn - Wisła Szczucin zostały przełożo-
ne na 21 sierpnia. 
Oświęcim: Żarki – Niwa Nowa Wieś 1:8, Ar-
ka Babice – Tempo Białka 1:2, Victoria 1918 
Jaworzno – Brzezina Osiek 1:1, Kalwarianka 
– Nadwiślanin Gromiec 3:1, Halniak Maków 
Podh. - Zatorzanka 0:2, Sosnowianka Stani-
sław Dolny – Chełmek 0:7, Garbarz 

Zembrzyce – Babia Góra Sucha Beskidzka 
4:2, Gorzów – MKS Libiąż 0:4.  
 
Klasa A 
Myślenice: Beskid Tokarnia - Lubomir 
Wiśniowa 0:2, Rudnik - Rokita Kornatka 
1:2, Karpaty Siepraw - Skalnik Trzemeśnia 
3:0, Górki Myślenice - Sokół Borzęta 2:0, 
Gościbia Sułkowice - Staw Polanka 2:0, 
Clavia Świątniki Górne - Topór Tenczyn 
6:0, Zielonka Wrząsowice - Wróblowianka 
1:2. 
Nowy Sącz: Olimpik Powroźnik - Zam-
czysko Marcinkowice 1:1, Biegoniczanka 
Nowy Sącz - Górka Szczereż 0:4, Ogniwo 
Piwniczna - Budowlani Jazowsko 1:3, 
Victoria Witowice Dolne - Dąbrovia Wie-
logłowy 3:2, Helena Nowy Sącz - 
Barciczanka II Barcice 4:1, LUKS 
Mszalnica - Jedność Nowy Sącz 2:2, LKS 
Ubiad - Wicher Mogilno 5:1, Amator 
Paszyn - Piątkovia Łęg 5:1, LKS 
Świniarsko - KPT Nawojowa 2:2.  
Nowy Sącz-Gorlice: LKS Uście Gorlickie II 
- LKS Bobowa 1:9, Nafta Kryg - LKS Ropa 
2:2, LKS Szymbark - Glinik II Gorlice 2:1, 
Victoria Śnietnica - Podhalanin Biecz 3:9, 
LKS Racławice - Ogień Sękowa 2:5 (0:2), 
LKS Wójtowa - Biała Brunary 3:1. Spotkanie 
Sokół Staszkówka - Moszczanka 
Moszczenica zostało przełożone na 10 li-
stopada. 
Olkusz: Sokół Gołaczewy - Centuria 
Chechło 3:1, Przebój II Wolbrom - Pilica 
Wierbka 0:3, Spartak Charsznica - 
Wielmożanka 1:1, Prądnik Sułoszowa - 
Laskowianka 7:0, Olimpia Łobzów - Trzy Ko-
rony Żarnowiec 0:2, Unia Jaroszowiec - 
Błysk Zederman 4:3, Legion Bydlin - Leśnik 
Gorenice 0:2, Promień Przeginia - Strażak 
Przybysławice 6:5. 

Żabno: LZS Brzezówka - LKS Szarwark 0:0, 
Ava Grądy - LZS Mędrzechów 4:2, Dunajec 
Konary - Strażak Karsy 2:1, Iskra Dąbrówki 
Breńskie - Orzeł Miechowice Małe 1:2, LUKS 
Zalipie - LKS Nowa Jastrząbka 3:1, LKS 
Wietrzychowice - LUKS Wola Radłowska 2:1, 
Olimpia Biskupice Radłowskie - Łęgovia Łęg 
Tarnowski 1:2, LZS Luszowice - Łukovia 3:2. 
Tarnów: LKS Zgłobice - LKS 
Wierzchosławice-Ostrów 1:2, Gosłavia - 
Orzeł Lisia Góra 1:3, Olszynka Ołpiny - 
Pogoria Pogórska Wola 1:2, LUKS Skrzyszów 
- KS Radlna 3:2, KS US Śmigno - KS Ryglice 
6:2, LKS Koszyce Wielkie - LKS Rzuchowa 
2:3, LKS Dębina Łętowska - WKS 
Siemiechów 0:3 w.o. (mecz odwołano, gdyż 
LKS w środę zawiesił działalność - brak od-
powiedniej dotacji z Urzędu Miasta 
w Wojniczu). 
Wadowice: Wadowice: Halniak Targanice - 
Wisła Łączany 2:2, Skawa Wadowice - Żuraw 
Krzeszów 5:0, Astra Spytkowice - Jałowiec 
Stryszawa 2:1, Sokół Przytkowice - Naroże 
Juszczyn 4:2, Burza Roczyny - BCS Zawoja 
3:0, Błyskawica Marcówka - Huragan Inwadł 
2:7, Orzeł Wieprz - Dąb Paszkówka 7:1, Koro-
na Skawinki - Nadwiślanka Brzeźnica 1:4.  
 
Klasa B 
Tarnów:  Iskra Tarnów - LKS Rzepiennik 
Strzyżewski 0:4, Alfa Siedliska - Radar 
Łętowice 2:0, LKS Niwka - Liwocz Czermna 
0:1, Cezar Kępa Bogumiłowicka - Zryw Wiel-
ka Wieś 0:3, Błękitni 1947 Tarnów - Biała 
Lubaszowa 0:4, LKS Rudka - LKS II 
Wierzchosławice-Ostrów 14:0, KS Łękawica 
- Sokół Walki 1:3. 
Brzesko: Sokół II/Iskra Łęki - Wiślanie Wola 
Przemykowska 8:4. 
(ART, BOCH, BK, BP, FIL, MW, 
ŻUK)

Druga połowa meczu: 
Jutrzenka - Ropski 0:3

Jutrzenka Giebułtów - Siarka Tarnobrzeg 
1:4 (1:1) 
Bramki: 0:1 Kapuściński 16, 1:1 Zawadzki 45, 1:2 
Ropski 48 karny, 1:3 Ropski 56, 1:4 Ropski 86. 
Jutrzenka: Iliński - Romuzga (65 Domaradz ki), 
Arian, Michalec, Zając (46 Kawa) - Litewka, Je -
ziorski, Zieliński (46 Majcherczyk), Zawadzki (46 
Balawender), Bizoń - Wojtaszek (83 Michniak). 
Sędziował: Albert Bińkowski (Skarżysko-
Kamienna). Żółte kartki: Arian dwie, Zając, 
Jeziorski, Kawa, trener Powroźnik - Wiktor. 
Czerwona kartka: Arian (68). Widzów: 400. 
 
W ostatniej akcji pierwszej poło-
wy, po dośrodkowaniu Mateu-
sza Zająca, Dominik Zawadzki 
głową strzelił pierwszą bramkę 
dla Jutrzenki w III lidze. W tym 
przypadku wyrównującą, ale 
po przerwie Siarka natychmiast 
odzyskała prowadzenie - do cze-
go przyczynił się faul w polu kar-
nym Mateusza Ariana na Krzysz-
tofie Ropskim. I to on wykorzy-
stał „jedenastkę”, a potem po-
prawił jeszcze dwoma golami, 
zdobytymi głową. 
(BOCH) 
 
Podlasie Biała Podlaska - Hutnik  0:2 (0:0) 
Bramki: 0:1 Linca 52, 0:2 Świątek 90. 
Hutnik: Zając - Janecki, Leśniak, Garzeł, 
Tetych - Reczulski (65 Sobala), Kołodziej, 
Gamrot, Świątek, Linca - Ogar (75 Jaklik). 
Sędziował: Konrad Tomczyk (Przeworsk).  
 
- Rywale byli zdeterminowani, 
bardzo dobrze bronili się całą 

drużyną, trudno było przebić się 
przez ten mur. Podlasie wycho-
dziło też z groźnymi kontrami, 
w pierwszej połowie dwa razy 
było bardzo groźnie pod naszą 
bramką - analizował trener Hut-
nika Leszek Janiczak.  

Po jego myśli mecz zaczął się 
toczyć w 52 min, gdy Krzysztof 
Świątek wykonał korner, Patryk 
Kołodziej zgrał głową piłkę, a Da-
wid Linca wbił ją do siatki. Do po-
stawienia kropki nad „i” przy-
czynili się Linca (prostopadłe po-
danie) i Świątek (gol). 
(BOCH) 
 
Podhale Nowy Targ - KSZO 1929 Ostrowiec 
Świętokrzyski 1:0 (0:0) 
Bramka: 1:0 Mężyk 52 samob. 
Podhale: Szukała - Barbus (90 Staszczak), 
Mączka, Lepiarz, Witkowski - Mizia (78 
Tonia), Mianowany (72 Wajsak), Dynarek, 
Mrówka (62 Zapotoczny), Hruska - Palonek.  
Sędziował: Jakub Pych (Dębica). Żółte kart -
ki: Mianowany - Dybiec. Czerwona kartka: 
Smuczyński (KSZO, 77). Widzów: 300.  
 
W 52 min strzelał Marek Mizia, 
piłka odbiła się rykoszetem od  
Damiana Mężyka i wpadła do  
bramki KSZO. Potem inicjatywa 
należała do przyjezdnych. W 70 
min Mateusz Szukała uchronił 
Podhale od straty, broniąc „głów-
kę” z 5 m Daniela Dybca. I jeszcze 
kilka razy zakotłowało się w po-
lu karnym gospodarzy. ¹ 
(MZ) 
 
W pozostałych meczach: Chełmianka - Mo-
tor 1:1, Wisła Sandomierz - Korona II 1:2, Sokół 
Sieniawa - Wisła Puławy 1:0, Orlęta Radzyń P.  
- Stal Kraśnik 2:1, Avia - Hetman 1:0, Wólczanka 
- Wisłoka 0:0. W tabeli: 1. Siarka 6 pkt, 2. Sokół 
6... 5. Podhale 4, 7. Hutnik 3, 18. Jutrzenka 0.

III liga piłkarska 
W 2. kolejce Jutrzenka zagrała  
- bez powodzenia - pierwszy raz 
na stadionie w Zabierzowie, 
a Hutnik i Podhale odniosły pier -
wsze zwycięstwa w tym sezonie.

ROZGRYWKI PIŁKARSKIE
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SPORT Z Dortmundem stoczyliśmy już kilka wspaniałych bitew.  
W nowym sezonie będzie podobnie. Także inni mogą  
znaleźć się w czołówce 
Piłkarz Bayernu Robert Lewandowski przed startem Bundesligi dla oficjalnego serwisu ekstraklasy Niemiec
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- Ledwo trafił pan do Cracovii, 
a już ma na koncie trzy strzelone 
gole. Świetnie się pan przywitał 
z nowym klubem. 
- W Cracovii stwarzamy sobie 
dość sporo okazji podbramko-
wych. Dlatego jest mi łatwiej 
strzelać. W moim ostatnim sezo-
nie w Portugalii tak nie miałem. 
To było zdeterminowane stylem 
gry zespołu, broniliśmy się 
przed spadkiem z ligi. Takie de-
tale ostatecznie o wielu sprawach 
decydują. W mojej nowej druży-
nie dobrze pracujemy w ofensy-
wie i dla mnie - jako napastnika - 
to jest korzystne. Kiedy pojawiła 
się propozycja przejścia 
do Cracovii, coś mi mówiło: idź! 
Może mogłem jeszcze czekać 
na inne oferty, ale powiedziałem 
sobie: nie, czuję, że to będzie to! 
- Pan błyskawicznie zaaklimaty-
zował się w nowej lidze. Tymcza-
sem wielu portugalskich piłka-
rzy, nawet mających ciekawe 
CV, nie jest się w stanie przysto-
sować do realiów polskiej ek-
straklasy.  
- Myślę, że dobrze nastawiłem się 
psychicznie przed przyjazdem 
do Polski. Przygotowałem się 
mentalnie. Wiedziałem na co się 
piszę, że to wymagająca liga, nie-
łatwa do gry pod względem fi-
zycznym. Poza tym, trener Mi-
chał Probierz bardzo mi pomaga 
w tym, bym robił postęp. 
- Na pewno pan dobrze sobie ra-
dzi w kontrataku, a to ważne 
w polskiej lidze.  
- Mogłem liczyć na oferty z Pol-
ski, bo mam konkretną charakte-
rystykę, jako zawodnik, która pa-
suje do polskiej ekstraklasy.    
- Ofensywa Cracovii przeszła 
sporą przebudowę po poprzed-
nim sezonie. To dlatego na po-
czątku zespół miał problemy 
i błyskawicznie odpadł z euro-
pejskich pucharów? 
- W eliminacjach Ligi Europy 
mieliśmy sporo pecha. Stworzy-
liśmy sobie sporo sytuacji  w tym 

dwumeczu. Gdybyśmy je wyko-
rzystali, awans byłby nasz. Ale 
OK, taki jest futbol. Prawdą jest, 
że po poprzednim sezonie z ze-
społu odeszli niektórzy ważni 
gracze, a w ich miejsce przyszło 
kilku nowych. Ale nowi zawod-
nicy to nowe możliwości.  
- Może najistotniejsze dla „Pa-
sów” było odejście Airama 
Cabrery, którego jednak pan sta-
ra się umiejętnie zastąpić.   
- Airama nie znałem, tylko z rela-
cji kolegów. Z tego, co wiem, był 
zawodnikiem nastawionym 
na dobro drużyny. Dla mnie też 
zawsze drużyna jest na pierw-
szym miejscu.  
- W dotychczasowej karierze 
największy sukces odniósł pan  
nie ze swoimi klubowymi druży-
nami, ale z reprezentacją Portu-
galii U-20. Osiem lat temu sięg-
nęliście po wicemistrzostwo 
świata, a w finale pańska ekipa 
miała okazję zmierzyć się z Bra-
zylią z takimi późniejszymi 
gwiazdami, jak Philippe 
Coutinho czy Casemiro.  

- To był najważniejszy moment 
w mojej karierze. Wprawdzie 
przegraliśmy złoto z Brazylią, ale 
mało kto się spodziewał, że do-
trzemy aż do finału. A tymcza-
sem wyeliminowaliśmy Argen-
tynę z Erikiem Lamelą czy Fran-
cję z Antoine Griezmannem 
w składzie. A w drodze do finału 
nasz golkiper nie wpuścił ani jed-
nej bramki. Dopiero w finale stra-
ciliśmy trzy gole.   
- To były początki kariery. Teraz 
myśli pan już chyba również 
o tym, co po niej, bo ponoć starał 
się pan już o licencję trenerską.  
- Egzaminy już zdałem, zajęcia 
zaliczyłem. Teraz muszę jeszcze 
zaliczyć praktykę. Już prosiłem 
w klubie o pozwolenie, bym 
mógł to zrobić w Krakowie. Będę 
potrzebował kogoś w rodzaju 
promotora, więc zapytałem tre-
nera Michała Probierza, czy by się 
zgodził nim zostać. Ale nie jestem 
jeszcze pewien, czy naprawdę 
będę chciał być trenerem. 
- Gdyby jednak postawił pan 
w przyszłości na karierę trener-

ską, co mógłby pan zaczerpnąć 
z warsztatu Michała Probierza? 
- Jeśli kiedyś zacznę działać w ro-
li trenera, będę starał się sięgnąć 
po coś z warsztatu każdego szko-
leniowca, z którym dotąd praco-
wałem. Ja też będę musiał taką 
własną tożsamość, własny spo-
sób pracy stworzyć. Tu nie da się 
po prostu skopiować wszystkich 
zachowań, zastosować „kopiuj - 
wklej”. Ale można się inspirować. 
Od trenera Probierza również 
warto byłoby coś zaczerpnąć - np. 
z tego, jak rozmawia z zawodni-
kami. Ten szkoleniowiec na-
prawdę myśli dużo o detalach. 
- Jak ktoś w przyszłości myśli 
o pracy trenerskiej, jak pan, to 
tym bardziej musi mieć takie po-
dejście. Sporo takich detali do-
tyczących futbolu pewnie mu-
siał pan opanować przy okazji 
egzaminu, który pan zdawał? 
- Pierwszy poziom trenerski 
w Portugalii nie jest aż tak trud-
ny. Przygotowaliśmy się z wiedzy 
o fizycznym przygotowaniu pił-
karzy, było nieco wiedzy typowo 

medycznej. Ale były też drobiaz-
gi w stylu, jak szeroka i wysoka 
jest bramka na boisku. Pewnie 
podobnie jest w Polsce, ale z taką 
licencją najniższego szczebla 
można w Portugalii trenować 
maksymalnie zespół 
dwunastolatków. O kolejnym po-
ziomie na razie nie myślę.  
- Który z trenerów miał na pana 
największy wpływ? 
- Miałem okazję pracować z obec-
nym szkoleniowcem FC Porto, 
Sergio Conceicao. Potrafił być 
bardzo ostry, twardy. Poza boi-
skiem już nie miał tak agresyw-
nego stylu bycia. Był człowie-
kiem, z którym można było nor-
malnie pogadać. Ale na boisku 
już nie oglądał się na ciebie, tyl-
ko na dobro drużyny. Z kolei 
Jorge Simao, z którym pracowa-
łem w GD Chaves i Boaviscie, 
czyli to taki bardziej typ „trenera-
filozofa”.  Przygotowywał nas 
do meczów bardziej jak trener 
mentalny. Natomiast trzeci tre-
ner, który miał na mnie spory 
wpływ to Miguel Leal. Spotka-
łem go w FC Penafiel, w tamtym 
sezonie, w którym strzeliłem 13 
goli. Bardzo mi pomógł. Zanim 
go spotkałem, miałem swój styl 
gry. Kiedy zacząłem z nim praco-
wać, powiedział mi: Rafa, zmie-
nisz swój sposób gry. „Ale trene-
rze - przekonywałem - przecież 
od tylu lat już tak gram, to mi pa-
suje”. A on mi na to: teraz zmie-
nimy to, jak poruszasz się po bo-
isku. I dzięki jego pomocy strze-
liłem w pół roku kilkanaście goli. 
- Na czym  ta zmiana polegała? 
- Nauczyłem się wykorzystywać 
wolne przestrzenie na boisku. 
Wcześniej zwykle oczekiwałem 
od kolegów piłki do nogi. On nau-
czył mnie lepiej korzystać z po-
dań na wolne pole.   
-  A książki o trenerskim fachu 
pan chętnie czyta albo ogląda 
programy na ten temat? 
- Szczerze? Ja prawie w ogóle nie 
oglądam piłki. Taka prawda. Nie 

to, że jej nie lubię. Po prostu nie 
jestem typem faceta, który przy-
chodzi do domu, rzuca się na so-
fę i ogląda mecz w TV. Jasne, cza-
sem obejrzę takie hity, jak starcie 
Benfiki ze Sportingiem czy Rea-
lu z Barceloną. Ale na co dzień 
wolę pograć z moimi dziećmi 
w piłkę pod domem. Na palcach 
jednej ręki mogę też policzyć, 
na ilu meczach ostatnio w ogóle 
byłem dla przyjemności jako 
widz na stadionie. Kocham fut-
bol, ale kocham grać w piłkę, 
uprawiać ten sport. Niekoniecz-
nie oglądać. Za to uwielbiam spę-
dzać czas na treningach, to moja 
pasja. Kiedy przychodzę na tre-
ning, czuję się, jakby znowu miał 
20 lat.  
- Zdarzają się piłkarze, którzy 
otwarcie przyznają się, że nie 
oglądają futbolu, choć nie 
wszystkim się to podoba. 
- Inna sprawa, że akurat teraz tro-
chę więcej oglądam piłki w TV, bo 
staram się dowiedzieć co nieco 
o ekstraklasie. Sprawdzam, jak 
dana drużyna w ekstraklasie bro-
ni itd. Nie chodzi jednak o to, że 
włączam telewizor, bo mam 
ochotę obejrzeć jakiś mecz. Chcę 
po prostu uzyskać pewne infor-
macje, by nad sobą pracować ja-
ko zawodnik. Oglądam, by wie-
dzieć, jak tych rywali pokonać. 
Generalnie jednak zamiast oglą-
dać telewizję, wolę wyjść na spa-
cer po Krakowie z rodziną. 
- Miał pan czas na odkrywanie 
ciekawych zakątków miasta? 
- Ostatnio spędziłem chyba ze 
trzy godziny w Wieliczce, to na-
prawdę piękne miejsce. Chciał-
bym też poznać jakieś miejsca 
związane z Janem Pawłem II. 
W Portugalii wielu ludzi kocha 
waszego papieża. Mają w do-
mach jego portrety, figurki. Sły-
szałem, że niedaleko Krakowa 
jest miejsce, gdzie się urodził. 
Wadowice? Właśnie, chętnie 
bym się tam wybrał. ¹ 
Rozmawiała Justyna Krupa

Rozmowa. - Kiedy pojawiła się propozycja przejścia do Cracovii, coś mi mówiło: idź! Może mogłem jeszcze czekać na inne oferty,  
ale powiedziałem sobie: czuję, że to będzie to - wyznaje RAFAEL LOPES, portugalski piłkarz „Pasów”, do których trafił latem 

Drużyna jest na pierwszym miejscu

Rafael Lopes bardzo dobrze wprowadził się do drużyny Cracovii. W sześciu meczach strzelił trzy gole
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PIŁKA NOŻNA 
A LIVERPOOL pokonał w rzutach kar-
nych 5:4 Chelsea i zdobył 
Superpuchar Europy.  W regulami-
nowym czasie gry było 1:1, a po do-
grywce 2:2. Gole: Mane 48, 95 - 
Giroud 36, Jorginho 100.  (BK) 
 
PIŁKA NOŻNA 
A LEGIA WARSZAWA pokonała 
w Atenach Atromitos 2:0 i awanso-

wała do IV rundy el. Ligi Europy. Go-
le: Stolarski w 29 min i Gwilia w 51.   
(BK) 
 
ŻUŻEL 
A W TURNIEJU FINAŁOWYM MIMP, ro-
zegranym na torze w Tarnowie, 
zwyciężył Jakub Miśkowiak (Włók-
niarz). Jedyny zawodnik Unii Tar-
nów startujący w finale, Mateusz 
Cierniak zajął 11. miejsce. (PIET) 

TENIS 
A  IGA ŚWIĄTEK odpadła z turnieju 
WTA w Cincinnati. Polka przegrała 
w II rundzie z Anett Kontaveit 4:6. 
6:7 (2-7). W I rundzie odpadł Hubert 
Hurkacz, który przegrał z 6:7 (6), 3:6 
z  Roberto Bautistą-Agutem. (AIP) 
 
SPORT W TV 
A  17.15, POLSAT SPORT, piłka nożna, 
Odra - Stomil (I liga); 17.30, TVP 

SPORT, koszykówka mężczyzn, Cze-
chy – Polska (turniej w Hamburgu); 
20.20, ELEVEN SPORTS 1, piłka nożna, 
Bayern - Hertha (Bundesliga); 20.25, 
CANAL PLUS SPORT, piłka nożna, Wi-
sła Kraków - ŁKS (ekstraklasa).  BK) 
 
LOTTO A  13.08; MULTI MULTI (21.40): 6, 
12, 13, 14, 18, 22, 25, 33, 34, 35, 37, 40, 
44, 50, 59, 61, 68, 72, 75, 80; plus 59; 
MINI LOTTO: 2, 9, 16, 21, 31; LOTTO: 3, 

10, 14, 31, 47, 49; LOTTO  PLUS: 3, 5, 8, 
32, 37, 49; KASKADA (21.40): 2, 3, 5, 6, 
8, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21; EKSTRA 
PENSJA: 5, 7, 21, 28, 29 - 3; EXTRA 
PREMIA: 9, 10, 16, 21, 33 - 2; SUPER 
SZANSA (21.40): 7 6 2 0 1 8 7; 14.08: 
MULTI MULTI (14): 11, 15, 18, 19, 23, 26, 
27, 31, 41, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 62, 
64, 70, 77; plus 11; (21.40): 3, 13, 14, 18, 
20, 22, 28, 31, 34, 49, 50, 53, 54, 60, 
61, 63, 68, 73, 77, 79; plus 22, 

KASKADA  (14): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 
20, 22; (21.40): 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 
17, 21, 23; MINI LOTTO: 1, 3, 5, 32, 33; 
EKSTRA PENSJA: 4, 6, 16, 30, 32 - 4; 
EXTRA PREMIA: 5, 7, 10, 12, 18 - 2; SUPER 
SZANSA (14): 3 5 5 2 4 8 5; (21.40): 1 6 6 1 
4 0 0; 15.08; MULTI MULTI - ( 14): 4, 6, 13, 
19, 23, 30, 31, 33, 43, 47, 48, 58, 59, 63, 
66, 70, 72, 73, 77, 80; plus 6; KASKADA 
(14): 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 23; 
SUPER SZANSA (14): 4 3 4 7 3 6 1 

TO I OWO NA SPORTOWO


