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Śledztwo po poturbowaniu J. Gosiewskiej
Prokuratura Rejonowa w Sławnie błyskawicznie wszczęła śledztwo mające
wyjaśnić okoliczności poturbowania przez policję doktor Jadwigi
Gosiewskiej, matki śp. posła Przemysława Gosiewskiego.
Portal Niezależna.pl i „Gazeta Polska Codziennie” jako pierwsi informowali o
skandalicznej interwencji policji na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego
w Sławnie (zachodniopomorskie). W nocy ze środy na czwartek lekarzem
dyżurnym była doktor Jadwiga Gosiewska. Miała wówczas pod opieką między
innymi dziecko,
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/02/gosiewskajadwiga(foto. Piotr Polak/PAP )

Interwencje

Knebel

Płatne wydanie "Codziennej"

Szukaj

Lista hańby

Na ten temat
2012-08-10 17:51

pap.jpg)

Ogłoszenia

którego pijana matka trafiła do izby wytrzeźwień. I po tego
malucha w środku nocy zgłosił się ojciec. Doktor Gosiewska ze względów
medycznych nie zgodziła na oddanie dziecka pod jego opiekę. Wtedy
mężczyzna wszczął awanturę.

- Nie b yło mnie na terenie szpitala, ale znam relację pani doktor. Był środek nocy, na oddziale leżą dzieci
potrzeb ujące spokoju. Pani doktor poprosiła tego mężczyznę, ab y przyszedł rano – relacjonuje nam Arkadiusz

Prokurator sprawdzi zeznania Sawickiego
(/31932-prokurator-sprawdzi-zeznania-sawickiego)

2012-08-16
Ktoś poluje na poufne informacje od
posłów (/31910-ktos-poluje-na-poufne-informacjeod-poslow)

2012-08-15
Jest doniesienie na syna Tuska (/31859-jestdoniesienie-na-syna-tuska)

2012-08-13
To koniec Amber Gold (/31850-koniec-ambergold)

2012-08-13
Maleńczuk bezkarnie obrażał śp. L.
Kaczyńskiego (/31863-malenczuk-bezkarnieobrazal-sp-l-kaczynskiego)

2012-08-13
więcej (/temat/55%2B60)

Michalak, dyrektor szpitala.
Wspomniany mężczyzna – na co dzień rzekomo mieszkaniec Kielc - nie chciał jednak czekać. I wezwał policję.
Przyjechało dwóch młodych funkcjonariuszy z patrolu prewencji. Ci zachowywali się w sposób arogancki, doszło
do szarpaniny, doktor Gosiewska została zmuszona do poddania się badaniu na trzeźwość.
- Sposób interwencji uważam za niedopuszczalny. Pani doktor uskarża się na b ól ręki. Prawnik szpitala szykuje
zawiadomienie do prokuratury – dodaje dyrektor Michalak.
Niezależna.pl dowiedziała się jednak, że do prokuratury w Sławnie już wpłynęło zawiadomienie doktor Jadwigi
Gosiewskiej. I dzisiaj rano natychmiast - ze względu na powagę sytuacji - wszczęte zostało śledztwo.
- Z artykułu 231 kodeksu karnego mówiącego o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza pub licznego –
wyjaśnia Piotr Mierewiński, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej w Sławnie. – Zależy nam na szyb kim
zab ezpieczeniu dokumentacji, a także przesłuchaniu osób , które nie pochodzą ze Sławna. Na razie dysponujemy
tylko zawiadomieniem pani doktor. Z jej relacji wynika, że doszło do rękoczynów, a także policjanci mieli grozić pani
doktor. Podkreślam jednak, że to jest relacja osob y zawiadamiającej.
Prokurator Mierewiński nie wykluczył, że po skompletowaniu dokumentacji, prokuratorzy ze Sławna nie złożą wniosku o
wyłączenie i przekazanie sprawy innej jednostce.

Lokata w SKOK Wesoła

Oprocentowanie Nawet 7%. Zarabiaj z
SKOK Wesoła!
SKO KW e sola.pl/Lok ata-Krole wsk a

Rejestracja Spółki

Zdobądź świetną lokalizację bez kosztów
biurowych.
R e gus.pl/Adre s_do_R e je stracji_Firm y

Nowe Mieszkanie Piastów

Cisza, spokój już od 4700 za m2.
Przepiękna okolica. Sprawdź!
www.barc.com .pl

Archiwum działu: Polska
Prokurator sprawdzi zeznania Sawickiego

- Bo dotyczy ona miejscowych policjantów. Najpierw jednak zb ierzemy niezb ędny materiał dowodowy – dodaje
wiceszef prokuratury w Sławnie.

(/31932-prokurator-sprawdzi-zeznania-sawickiego)

2012-08-16
Co Plichta jeszcze mógł powiedzieć
„Codziennej”? (/31931-co-plichta-jeszcze-moglpowiedziec-codziennej)

2012-08-16
Na kolanach przed Tuskiem (/31929-nakolanach-przed-tuskiem)

2012-08-16
Plichta będzie aresztowany? (/31927-plichtabedzie-aresztowany)

2012-08-16
Były esbek wpłacał pieniądze na PO (/31926byly-esbek-wplacal-pieniadze-na-po)

Na ten temat polecamy:

2012-08-16
Dominik Tarczyński czyta "Codzienną"

Policja poturbowała Jadwigę Gosiewską (/31772-policja-poturbowala-jadwige-gosiewska)

(/31924-dominik-tarczynski-czyta-codzienna)

2012-08-16
Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)

Nowsza wersja historii (/31921-nowsza-wersjahistorii)

2012-08-16
Polityk PO prosił Amber Gold o pieniądze (/31918-
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(http://vod.gazetapolska.pl/)

Tusk ostrzegł syna, dlaczego nie ostrzegł
Polaków? (http://vod.gazetapolska.pl/)

Opinie użytkowników
Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż
rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości",
ale nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale bez w ycieczek
osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozw inięciem niniejszego regulaminu. Instrukcje Strażnika Forum

(http://vod.gazetapolska.pl/)

Dziś rocznica - Związkowcy zasłaniają Lenina na
bramie Stoczni Gdańsk (http://vod.gazetapolska.pl/)

(/bloger/56/wpisy )

Leworzadnosc znamieniem Platfusow. (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-989320)
"Cala sprawa jest niejasna" pisze chyba ze imienniczka Wasilewskiej, ktora to twierdzi ze: "Sprawę znam z pierwszej
ręki".
Wyglada na to ze "pierwsza reka" myje druga, co w Nadwislanskiej Guberni jest na POrzadku dziennym, jako ze
Gubernator Nadwisla oswiadczyl ze:
"tak nada, bo ja lublu czystotu".
I jak to dobrze sprawa ta jest znana autorce, jest oczywiste - bo przeeciez wyszla ona "z pierwszej reki", zaczynajac sie

(http://vod.gazetapolska.pl/)
"Oni się boją..." (http://vod.gazetapolska.pl/)

slowem "POdobno".
A to duzo mowi. Przejezyczenie? Alez skad!
Pani doktor Gosiewska dobrze znana jest ze swej agresywnosci nie tylko co do Obroncow POrzadku Publicznego ale
i do calego aparatu opieki publicznej - tak hojnie obdarzajaca swymi laskami obywateli Guberni.
Nie ma wiec watpliwosci ze osoba ta okazala sie niezwykle agresywna nie tylko "zwyzywajac mundurowych", ale i
rzucajac sie na Bogu ducha (i nie tylko) winnych obroncow prawa - z prowokacyjnymi rekoczynami! A ze po
zakonczeniu swych agresywnych dzialan miala czelnosc uciekac przed policjantka, wskazuje na to ze tak jak np. gen.
Blasik, musiala byc pod wplywem alkoholowego zamroczenia i szalu.
(http://vod.gazetapolska.pl/)

"...stąd podano jej alkomat".

Ziemkiewicz czyta pozew od Michnika
(http://vod.gazetapolska.pl/)

Widzicie jak kulturalnie? : - "podano". Tak jak znany przyklad podawania POlicyjnego buta agresywnej twarzy
huligana, za co ten agresor zostal slusznie ukarany, a ofiara - przedstawiciel Panstwa Prawa (niefortunne to slowo)
zmuszona byla pojsc na zwolnienie lekarskie - a kto wie czy nawet nie na rente inwalidzka! Czyz nie nalezy mu sie
Order Czarnego Gawrona? Co na to prezio?
A ten znowu przemalowywac bedzie tego ptaka na bialo - zeby gawiedzi nieco lepiej wygladal.
Jezeli tak "z pierwszej reki", to "podobno" ten gawron bedzie czarny, a kto wie czy nie przyprawia mu jeszcze jeden leb
z hakowatym dziobem!
A ze "hyzy" to Ryzy, napewno szybko sprawi azeby nikt z rodziny smolenskiej sie nie POtykal, nim uzyja broni
samobojstw, aby tylko nieslusznie oskarzac Prawitielstwo.
(http://vod.gazetapolska.pl/)

Reki na Nadwislanskie Prawitielstwo - nie podnosic, bo uschnie, lub w najgorszym wypadku pojdzie droga
naznaczona przez pewnego lysego premiera dawniejszego PRL-u, z ktorego to przyklad moze PObrac obecny!
A "praworzadnosc" nalezy zmienic na "leworzadnosc" aby utrzymac ideologiczna czystotu. Do dziela!

28 miesięcy po Smoleńsku - dotychczasowe
ustalenia cz. 1/2 (http://vod.gazetapolska.pl/)

Leonidas. () 16/08/2012 - 09:57.

kim jest ojciec dziecka (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-983206)
wielu wypowiada się na temat działania Pani Doktor, policjantów ale nikt nie pyta się kim jest osoba, która chciałą
odebrać dzieckao z oddziału szpitalnego, co to za persona, która potrafiła użyć do swych celów prywatnych
państwową Policję. Może warto to sprawdzić?
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kostek () 12/08/2012 - 16:21.

Cała sprawa jest niejasna. Podobno pani doktor Gosiewska (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment981627)

była agresywna, zwyzywała mundurowych i uciekała przed policjantką, stąd podano jej alkomat. Sprawę znam z
pierwszej ręki. Nie przesadzajmy z tymi prowokacjami, bo za chwilę ktoś z rodziny smoleńskiej się potknie i będziemy
obwiniać za to hyżego...
Wanda () 11/08/2012 - 17:01.

dlaczego? (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-988807)
nocą na teren szpitala i oddziału wchodzi mężczyzna w obstawie policji? Gdzie ochrona szpitala? Kim ten
tatuś ? Dziś do biur nie wpuszczają potrzebna przepustka. TAKIE NAJŚCIE nocą to ona powinna wezwać
policję na pomoc, ale kogo przyszli w z nastawieniem odpowiednim, może tatuś dowodził. WYPIS ze szpitala
jest gdy biuro pracuje.
bagiera2012@wp.plb () 15/08/2012 - 20:26.

ciekawe co to za względy medyczne (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-981324)
Ciekawią mnie te wględy medyczne, które nagle stawiają władzę lekarki wyżej nad władzą rodzica. Czyje jest dziecko
i kto decyduje o jego losie ? Rodzic czy lekarka.
resistance () 11/08/2012 - 14:44.

Co w Polsce trzeba by NATYCHMIAST wymienic ... (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980719)
To sa w/g kolejnosci waznosci: Sady, Prokuratura, niektorzy POlicjanci sprzymierzeni za bardzo z platformiastym
zlobem !!
Bez takiej RADYKALNEJ reformy .... zadne ISTOTNE * pozyteczne zmiany, nie beda mialy nawet najmniejszej
mozliwosci zaistnienia w zyciu panstwa polskiego !!
Gościu Polski () 11/08/2012 - 07:21.

reformy? (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-981002)
to przeciez juz mlode pokolenie - ci policjanci byli wychowani w demokratycznej i praworzadnej Polsce - oni
mysla ze tak wyglada praworzadne i demokratyczne panstwo - to jest przerazajace.
observer44 () 11/08/2012 - 11:21.

Kłopot (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980542)
dobro dziecka jest nadrzedne. Mysle ze nalezy przeprowadzic dochodzenie nt tych pijanych opiekunow dzieci. Czy
etyczne jest nocne odbieranie dzieci? Mysle ze niech sie wypowie rzecznik praw dziecka. Pani dr nie chciala źle,
policjanci tez nie chcieli źle. Podajcie sobie rece i tyle.
Gość () 10/08/2012 - 23:51.

Juz sobie podali rece... (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980607)
...ale policjanci byli duzooo silniejsi!
Mysle,ze to bolszewicka prowokacja rzadu matola,Pani Gosiewska poniesie kare bo wychowala synapatriote.
Gość () 11/08/2012 - 00:56.

chyba sie nie dziwicie ze synalek pobieral.. (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980448)
innego rodzaju nauki u rudego ojca? mlody rudy zaczal swoja kariere od "jaj" a nie od mozgu stad problem.
Gość () 10/08/2012 - 22:56.
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Gość-nie tylko jaja z mózgiem ci się mylą (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980475)
Co twój komentarz ma wspólnego z Panią Dr Jadwigą Gosiewską? Pomyliłeś artykuły, które chcesz
komentować.
Ewa Gilles () 10/08/2012 - 23:11.

Czy tych terrorystow POlicjantow zawieszono w obowiazkach... (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment980425)

najwyrazniej nie.
PS. najgorsze co czlowiekowi przydazyc sie moze, to miec doczynienia z POlska POlicja...
victor () 10/08/2012 - 22:43.

Panzefaus (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-981484)
To leć po richitg Deutsche Polizei:) haha moze dostaniesz po grzbiecie jak za dawnych lat!!!!!!!!!!!!
Gość () 11/08/2012 - 15:53.

Lelarz... (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980672)
...jest odpowiedzialny za dziecko lezace w szpitalu. W godzinach nocnych, czy wieczornych, nie ma
wypisywania ze szpitala! Tuskowa POlicja o tym nie wiedziala? ...Tak jak Tusk nic nie wie o zldziejskich
aferach w swoim rzadzie i swojej partii!
Polonus () 11/08/2012 - 04:25.

Sytuacja w Polsce dziś (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980301)
Jeden z blogerów "niepoprawni.pl" określił ją tak : z jednej strony (rządowej) siła, cynizm i wyrachowanie - z drugiej
strony słabość, naiwność, głupota ! Po tej drugiej stronie znajduje się również duża część elektoratu PO......nawet
jeżeli jeszcze tego nie wiedzą.....
Guest () 10/08/2012 - 21:13.

Tusk (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980339)
..jest malwersantem, i powinno sie go przegnac lub wsadzic jak Madoffa
Marek Zürich () 10/08/2012 - 21:39.

MOIM ZDANIEM (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980299)
pani Gosiwska przegra bo jej nazwisko jest na cenzurowanym Prokurator nie zauważy niczego złego bo jak moze
widziec cos zlego w PO .Bedzie dobrze jak nie otrzyma nagany lub wypowiedzenia.Tyle nieuczciwości w działaniu PO
to Himalaje są równiną. Zobacz syn Michsł zamieszany w Gold i nic.
hetman () 10/08/2012 - 21:07.

więcej optymizmu (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980357)
po co z góry złe zakładać?
Gość () 10/08/2012 - 21:55.

Optymizm? (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980680)
W zgniliźnie moralnej zwanej trzecią rzeczpospolitą?
Gość () 11/08/2012 - 05:31.

Należy dodawać (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-981020)
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III Rzeczpospolita (po)lszewicka !!!
(po)ruta () 11/08/2012 - 11:33.

To ze tak sie dzieje nie jest (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980278)
To ze tak sie dzieje nie jest zadnym przypadkiem !Ta policja w tej chwili moze diopuscic sie praktycznie kazdej
dzialalnosci kryminalnej i spotka sie z poparciem wladz panstwowych 1 Przypadkow bylo bez liku Antyterrorysci
wpadli skatowali i zwyzywali niewinnych ludzi - zwyrodnialcy i zwykli bandyci nawet nie ZOSTALI ZAWIESZENI W
OBOWIAZKACH ! Poki panowie policjanci nie beda ponosic odpowiedzialnosci i nie beda odsiadywac wyroki
wiezienia nic sie NIE Z M I E N I !
jacek () 10/08/2012 - 20:45.

Jak nie ZOMO to ZOPO- (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980267)
- Zmotoryzowane Oddzialy Przestepczej Organizacji (PO).
Polonus () 10/08/2012 - 20:37.

Przeczytane na onecie..... (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980198)
komendant policji sklada do prokuratury zawiadomienie w sprawie
pani doktor Gosiewskiej o ..."utrudnianiu wykonywania czynnosci sluzbowych"..
....Pani Gosiewska podobno zachowywala sie " wulgarnie, krzyczala i obrazala
policjantow"( moze jeszcze powie ze pobila tych " biedakow").....SZOK!!!!
Taka mamy POLICJE, PROKURATURE I SADY....takie mamy " rezimowe media" ,ktore
kryja, przekrety i MANIPULUJA...i ....zaczynam rozumiec TERORYZM...ktory rodzi
sie z bezsilnosci i BEZPRAWIA ....
Do czego ma sluzyc ta PROWOKACJA?????
kasia () 10/08/2012 - 19:45.

@- 19;45 Mysle, ze w kazdym szpitalu sa kamery ! (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980526)
Ta sprawa ma sluzyc ,by odwrocic uwage od rodziny Tuskow !
Gość () 10/08/2012 - 23:40.

Wlasnie min. po to ta rozruba (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-982425)
Wlasnie min. po to ta rozruba POlicji,aby min. sciemnic afere tuskow. Spoko.spoko ,nic sie nie
stalo.Na piramidke wielu baranow sie nabralo,troche szmalu sie uzbieralo i najlepiej jakby panstwo
to wzsystko posplacalo!!!!. TZN. JA i WY!!!!!.
Gość-polny () 12/08/2012 - 00:40.

Błedny trop (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-981970)
Wszystkie TVN-y,GW,TVP-info,Wprosty,Fakty i inne szmatławce huczały by
na temat "strasznej lekarki" i to PEDIATRY,którą trzeba sprawdzić
przez RPD - gdyby chodziło o odwrócenie uwagi od Tusków.
A tu CISZA !!!!
Moim zdaniem - to ewidentna próba zastraszenia matki premiera Gosiewskiego,
żeby Rodziny Smoleńskie pamiętały :KTO tu rządzi.
I cokolwiek ktokolwiek będzie bredził o "podawaniu rąk" , prawie faceta
przy wsparciu glin do wyprowadzania po nocy dzieci powierzonych szpitalowi
to jest NAIWNY,albo wspólnikiem (z racji złej woli) mściwie panoszącego się nierządu,albo ma
wrodzony wstręt do używania rozumu.
bacha () 11/08/2012 - 20:05.

BIORĄ PRZYKŁAD Z NIESIOŁOWSKIEGO (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980261)
Jak prof. i poseł potraktował dziennikarkę. Jakie są jego odzywki. "ćwok ,nikczemny dureń. Należało by utopić
w szambie z innymi pisiorami To elita poselska i język miłosierdzia. Mamy reżim tacy nie karani. PRZYKRO
Polska dotknęła już dna przez te 5 lat w każdej dziedzinie.
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wo po16.08.2012
poturbowaniu J. Gosiewskiej | Publicystyka, wiadomości, opinie - Portal niezalezna.pl
bagiera2012@wp.plb () 10/08/2012 - 20:32.

nie tylko, (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980306)
tez z Tuska
Marek Zürich () 10/08/2012 - 21:18.

@kasiu (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment-980227)
jak Tobie udaje sie tam wejsc?.kilka razy probowalam i nie moge.chyba
traktuja mnie jako persona non grata.pozdrawiam.
emma () 10/08/2012 - 20:03.

emma......ja czytam tylko niektore artykuly.... (/31787-sledztwo-po-poturbowaniu-j-gosiewskiej#comment980236)

i komentarze do tych artykulow...
Moich komentarzy od bardzo dawna nie
wpuszczaja na forum...
Pozdrawiam
kasia () 10/08/2012 - 20:09.
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