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Budujesz, remontujesz w Polsce?
Staraj się o zwrot VAT za materiały budowlane – tylko do końca roku
Spora część pieniędzy zarabianych przez naszych rodaków za granicą jest inwestowana w Polsce, nierzadko
chodzi tutaj u inwestycje
mieszkalne. Z tego względu
dobrze jest wiedzieć, że każdy kto po 30 kwietnia 2004
roku poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych
związanych z inwestycją
mieszkaniową (na które
od 01 maja 2004 wzrosła
stawka podatku VAT z 7%
na 22% lub wyższą), może
starać się o odzyskanie części wydatków, które poniósł.

Zwrot VAT za materiały budowlane jest limitowany i oblicza się go dla pięcioletnich okresów poczynając od daty złożenia
pierwszego wniosku. Na wysokość zwrotu ma wpływ kilka
czynników, takich jak:
– wysokość stawki VAT w momencie składania pierwszego
wniosku w pięcioletnim okresie,
– wysokość ceny 1m2, którą

stosuje się przy obliczaniu limitów,
– korzystanie z ulg mieszka niowych w latach 2004-2005
za te same materiały budowlane,
– rodzaj inwestycji.
Aby starać się o taki zwrot należy wpierw ponieść koszty zakupu materiałów budowlanych
i mieć je udokumentowane fak turami. Wydatki te muszą mieć
związek z budową, nadbudową
lub remontem budynku lub lokalu mieszkalnego. Osoba
wnioskująca o taki zwrot nie
może być podatnikiem od towarów i usług oraz musi posiadać
tytuł prawny do budynku,
a w przypadku budowy także
pozwolenie na budowę. Wniosek składa się w polskim urzę dzie skarbowym.
Sporządzenie takiego wniosku z uwagi na szereg obliczeń
jest z pewnością czasochłonne.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. STOCK. XCHNG / VAILIKI
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Budujesz, remontujesz w Polsce?
Staraj się o zwrot VAT za materiały budowlane – tylko do końca roku
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Do tego dochodzi sprawdzenie czy dany materiał podlega
odliczeniu czy też nie. Wykaz
materiałów możliwych do odli -

czenia jest ogólnodostępny w In ternecie jednak jest on mało
precyzyjny i coś, co wydaje nam
się możliwe do odliczenia, może
zostać zanegowane przez urzędnika i podatnik może być we-

zwany do urzędu skarbowego
w celu wykreślenia wskazanego
materiału. Przy wykreślaniu trze ba zachować jednak ostrożność,
ponieważ nie zawsze racja jest
po stronie urzędnika. Dlatego

pomocne mogą okazać się osoby zajmujące się tym na co
dzień.
Przesądzone wydają się niestety prognozy, że możliwość
ubiegania się o zwrot VAT za materiały budowlane będzie trwać tylko do koń ca roku 2013. Z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy sfinansowany zostanie program
Mieszkania dla młodych,
który zastąpi kończący
się Rodzina na swoim.
Ze względu na to, że
możliwe są zwroty na wet do 35 tys. PLN
(w przypadku budowy
domu) warto się pośpieszyć. Do końca marca
Rada Ministrów powin na podać bardziej szcze gółowe plany m. in. co
do przyszłości zwrotu
VAT.

FOT. STOCK. XCHNG / VANGELIS THOMAIDIS
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ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
MGR ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL
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Wywiad

Prof. Andrzej Zoll: nie kończę
działalności prawniczej
Wybitny prawnik, współtwór ca kodeksu karnego, były
Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll przeszedł na emeryturę. W roz mowie z PAP opowiada o wy borze drogi życiowej, dotychczasowej pracy i planach
na przyszłość.

nego w Wyższej Szkole Prawa
i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie. W Krakowie wciąż prowadzę grupę doktorantów. Dzia łalność dydaktyczna jest dla
mnie bardzo cenna.

Otrzymuję też wiele, często
kilkusetstronicowych prac habilitacyjnych i doktorskich do recenzji – koledzy uważają, że jeśli
PAP: Niedawno wygłosił jestem na emeryturze, to
pan swój ostatni wykład na pewno mam sporo czasu.
na Uniwersytecie Jagielloń - Muszę jednak przyznać, że mam
skim. Zgromadził on setki stu- mniej czasu niż dawniej.
dentów prawa. Niektórzy myślą, że kończy pan karierę
prawniczą. Czy rzeczywiście
tak jest?

Prof. Andrzej Zoll: Formalnie
przeszedłem na emeryturę 30
września ubiegłego roku i prze kazałem Katedrę Prawa Karnego UJ mojemu uczniowi prof.
Włodzimierzowi Wróblowi. Zgodnie ze zwyczajem uniwersyteckim emerytowany profesor jeszcze przez rok może pracować
na pół etatu – prowadzi w tym
czasie zajęcia, kończy pewne
sprawy. Skorzystałem z tej moż liwości i jestem jeszcze półetatowym pracownikiem uczelni.
Ale rzeczywiście, w tym semestrze zakończyłem już wykłady
na UJ. Nie oznacza to, że chcę
zakończyć działalność. Dalej wy głaszam wykłady z prawa karne go i z konstytucyjnych aspektów
prawa karnego oraz semina rium magisterskie z prawa kar-

Od roku kieruję pracami Komisji ds. Etyki w Nauce. Dalej jestem przewodniczącym Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Obecnie intensywnie pracujemy nad nowelizacją kodeksu
karnego.
PAP: Czy prace nad zmianą
prawa karnego są trudne?

Prof. A. Zoll: Tak. Kodeksy karne są obszerne. Nieraz pokolenia pracują nad nimi. My nie mamy ambicji tworzenia nowego
kodeksu karnego, który w Pol sce jest stosunkowo nowy, bo
obowiązuje od 14 lat. Wymaga
on jednak istotnych zmian,
zwłaszcza w zakresie instrumentów polityki karnej.
PAP: Jakich na przykład?

Prof. A. Zoll: Sama przestępczość nie jest w Polsce proble-

mem niepokojącym. Zmian wymaga orzekanie i wykonywanie
kar – pod tym względem odbiegamy od standardów europej skich. Nasze zakłady karne są
przepełnione. Równocześnie
mają one najniższy w Europie
standard – zaledwie 3 m
kw. – taki metraż jest już niespotykany w Europie. Ok. 72 tys. wyroków bezwzględnej kary pozba wienia wolności nie da się wykonać, bo w polskich więzieniach
nie ma miejsca na kolejnych
przestępców. Dlatego trzeba zintensyfikować orzecznictwo w zakresie kar nieizolacyjnych, co
wcale nie oznacza liberalizacji
prawa karnego. Kary nieizolacyj ne nie łączą się z pozbawieniem
wolności, a mogą być przecież
stosunkowo dotkliwe, jak np. kary orzekane w systemie dozoru
elektronicznego lub kary ograniczenia wolności połączone
z obowiązkiem pracy na rzecz
społeczności lokalnej. W szczególności możliwość realizacji
pewnych zadań trzeba dać samorządom lokalnym. Należy je
wesprzeć przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności. Obecnie samorządy nie dysponują
własnymi przedsiębiorstwami,
w których kary te mogą być wykonane. Trzeba zmienić przepisy
i umożliwić samorządom zawieranie umów o wykonywanie tych
kar z prywatnymi przedsiębiorcami. Chciałbym, by minister finansów zgodził się na wprowadzenie wobec takich przedsiębiorców ulg podatkowych. Po-
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za tym mamy słabą służbę kuratorską. Kuratorów sądowych jest
zdecydowanie za mało. Zwiększenie ich liczby przyniosłoby
polskiemu prawu, a także gospodarce i ekonomii znaczne ko rzyści.
PAP: Co dawało i daje panu
większą satysfakcję: współtworzenie prawa, czy nauczanie prawa?

później – tak. Nasi absolwenci
mają najlepsze wyniki w Polsce
jeśli chodzi o zdawalność
na aplikacje zawodowe. A pozytywny wynik takiego egzaminu
daje im duże możliwości. Kancelarie prawne potrzebują wielu ludzi. Opieka prawna w Polsce jest
wciąż słabo rozwinięta i firmy
czekają na dobrze przygotowa nych prawników znających języki obce i mających kontakty zagraniczne.

PAP: A kim dla pana jest
student?

Prof. A. Zoll: Zawsze partnerem. Młoda osoba ma świeże,
często twórcze spojrzenie na różne sprawy. Niejeden mój artykuł
powstał jako rezultat np. przeprowadzonego egzaminu ustnego. Bywało, że oczekiwałem innej odpowiedzi niż student
udzielił, a po chwili zastanowie-

Prof. A. Zoll: Zawsze łączyłem
obie te rzeczy. Jeżeli mam pewne pomysły związane np. z legislacją, to mówię o nich studen tom.
PAP: A jak pan ocenia studentów prawa? Czy kiedyś
bardziej przykładali do nauki?

Prof. A. Zoll: Dziś jest inaczej.
Na UJ studiuje nieporównywalnie więcej studentów. Kiedy ja
studiowałem, na roku było 200
osób. Teraz jest ich kilkaset, prawie tysiąc. Studenci są różni.
Wielu z nich nie zdaje egzami nów i odpada. Niektórzy mierzą
się z prawem karnym przez kilka
lat. Ale mamy też taką „elitę” – osoby, które piszą świetne
prace magisterskie, kontynuują
naukę na studiach doktoranc kich.
Dzisiejsi studenci mają różnorodne źródła informacji. Dyspo nują np. Internetem, którego my
nie mieliśmy na studiach. I tu
pojawia się problem selekcji
tych informacji.
PAP: Absolwenci znajdują
pracę?
FOT. STOCK. XCHNG / GABRIEL DOYLE

Prof. A. Zoll: Wcześniej czy
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Wywiad
nia zaczynałem jednak dostrzegać sens w tym, co powiedział.

wstępne na prawo. Nigdy nie ża łowałem decyzji o prawie.

PAP: Jak pan wspomina swoje czasy studenckie?

PAP: Z czego dziś pan jest
najbardziej dumny?

Prof. A. Zoll: To były zupełnie
inne czasy. Rozpocząłem studia
w 1959 r. Polityczna atmosfera
była
wówczas
niedobra.
Na szczęście miałem dobrą
i mocną kadrę profesorską.
Uczyli mnie wielcy twórcy polskiej nauki prawa, m. in. mój
mistrz prof. Władysław Wolter,
u którego się doktoryzowałem
i pracowałem jako asystent.
W tym niedobrym okresie PRL-u profesorowie prawa UJ prze kazywali nam naukę nieskażoną ideologią socjalistyczną.

Prof. A. Zoll: Uczniowie są moim tytułem do dumy. To znakomici specjaliści prawa karnego.
Pełnią ważne funkcje w kraju.
Zawsze miałem też szczęście
do współpracowników.

PAP: Jest pan z rodziny
prawniczej. Czy wybór kierunku studiów wynikał z tradycji rodzinnych?

Niedosyt w karierze prawniczej czuję także z innego powo-

Prof. A. Zoll: Tradycja prawnicza w rodzinie jest mocna, ale
mój ojciec nie był prawnikiem.
Bliscy nie naciskali też, abym
szedł na prawo. Interesowała
mnie medycyna, zresztą do dziś
interesuje, bo staram się pisać
też prace z zakresu prawa medycznego. Nie byłem najlepszy
z matematyki. W ogóle nie by łem najlepszym uczniem. Zbyt
mało się przygotowywałem, by
dostać się na medycynę, natomiast dobrze zdałem egzaminy
Reklama

PAP: Czegoś pan żałuje?

Prof. A. Zoll: Człowiek nigdy nie
czuje się do końca spełniony, zawsze ma wrażenie, że nie udało
mu się wszystkiego zrobić. Ja np.
nie napisałem wszystkich prac,
które zamierzałem napisać.

FOT. STOCK. XCHNG
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du. Kiedy rozpoczynałem karierę
na uczelni, pracy uniwersyteckiej nie można było łączyć
z praktyką. Nigdy nie orzekałem
w sprawach jako sędzia, nie
skarżyłem jako prokurator, nie
broniłem jako obrońca oskarżo nego. Cieszę się, że młodsi koledzy zdobywają takie doświad czenie.
PAP: Zdradzi pan inne plany na przyszłość oprócz projektu nowelizacji prawa karnego?

Prof. A. Zoll: Chciałbym w koń cu przeczytać książki, które,
z braku czasu, od dawna leżą
nietknięte na półkach mojej domowej biblioteczki. Mogę też powiedzieć, że niedługo, nakładem
wydawnictwa Wolters Kluwer
ukaże się książka. Znajdą się

5

w niej moje przemyślenia na te mat pełnienia funkcji publicznych.
ROZMAWIAŁA BEATA KOŁODZIEJ,
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

ANDRZEJ ZOLL (ur. 27 maja 1942 r.) jest profesorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1968 uzyskał stopień
doktora prawa. W 1988 r. został
profesorem nadzwyczajnym,
w 1991 r. zwyczajnym. W rozmowach Okrągłego Stołu uczestniczył jako ekspert prawny Solidarności. Przez cztery lata (19931997) piastował stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Od 1998 do 2000 roku był przewodniczącym Rady Legislacyjnej
przy Prezesie Rady Ministrów.
W latach 2000-2006 pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji.
Jest autorem ponad 250 prac
z zakresu prawa karnego, prawa
konstytucyjnego i filozofii prawa,
współautorem polskiego kodeksu karnego z 1997 r., członkiem
czynnym Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu.
Przewodniczy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz
Komisji ds. Etyki w Nauce.

FOT. STOCK. XCHNG / SARA HAJ-HASSAN
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W niedzielę 24 lutego
miejscowa
policja
w Ambt Delden (prowincja Overijssel) wydobyła z tamtejszego zbiornika wodnego ciało
mężczyzny.

Topielec w Ambt Delden

Naj praw do po dob niej
jest to Polak, którego
wcześniej poszukiwali znajomi, z którymi wybrał się
tego wieczoru na ryby. Jego zaginięcie zgłoszono tego samego dnia. Policja
prowadzi dochodzenie
w tej sprawie.
MONIKA SZREMSKA
Reklama
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Nasza Holandia
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PRACA
l ORDER PICKER w Veghel. Obowiązki: wprowadza-

fachu, z zawodu ślusarz, posiadającą VCA, mieszkającą
nie zamówień do systemu, w Hadze, Pracowałem już
przygotowywanie i zbieranie na różnych budowach w Hadze
zamówień, prace ze skane- i w Rotterdamie. Potrafię ocierem, obsługa wózka EPT. Wy- plać budynki, malować, ukła magania:
dyspozycyjność dać płytki chodnikowe i kostkę
do pracy na min 6 miesięcy, brukową. Jestem złotą rączką
dobra znajomość języka an- (tapetowanie, glazura i inne
gielskiego, niemieckiego bądź prace). Posiadam uprawnienia
holenderskiego. Zadzwoń: Til- na wózki widłowe, walce droburg 0031 886886350, Ven- gowe, zagęszczarki. Potrafię
ray 0031 478529977, Den ustawiać rusztowania. Jestem
Haag 0031 703633927, Am- pracownikiem punktualnym,
stelveen 0031 204701513,; rzetelnym, sumiennym, komucv: jobs@ottoworkforce.eu.
nikatywnym. Szukam pracy
najchętniej na dłużej. Mogę
podjąć tez inne zatrudnienie.
l PRACOWNIK MAGAZY - Pozdrawiam.
Darek. Tel.
NU w Venlo. Obowiązki: rozla- +31686237043.
dunek i przyjmowanie zamówień, sortowanie ubrań, prace
l Szukam pracy. Witam,
ze skanerem. Wymagania:
dyspozycyjność do pracy mieszkam w Eindhoven i szuna min 6 miesięcy, praca kam pracy na produkcji
w swieta, dobra znajomość ję - 0613363341.
zyka angielskiego, niemieckiego bądź holenderskiego. Zal
dzwoń:
Tilburg
0031
Flowpack
machi886886350, Venray 0031 nist – PILNE!!!! Dla jednego
478529977, Den Haag 0031 z naszych klientow zajmujace703633927,
Amstelveen go sie pakowaniem warzyw
0031204701513,cv:jobs@ot- i owocow pilnie poszukujemy
toworkforce.eu.
osoby z minimum 6 miesiecznym doswiadczeniem przy ob sludze maszyny typu flowpack.
l OPERATOR WÓZKA WIWymagania: min. 6 miesiecy
DŁOWEGO – cala Holandia. doswiadczenia na tym stano Obowiązki: zbieranie towarów wisku, dobra znajomosc j. anza pomocą wózka zgodnie gielskiego lub holenderskiego,
z zamówieniem, załadunek dyspozycyjnos, umiejetnosc
i rozładunek towarów, prawi- kierowania grupa pracownidłowe ich przewożenie we
ków. Osoby spelniajace powyz wskazane miejsce; wymagasze warunki zapraszamy
nia: znajomość języka angielna osobista rejestracje do jedskiego, niemieckiego bądź holenderskiego. Zadzwoń: Ven- nego z naszych biur: Duijndam
ray 0031 478529977, Den Uitzendgroep. Dla osob z Hagi
Haag 0031 703633927, Am- i okolic: Dierenselaan 71,
stelveen 0031 204701513, 2573 KC Den Haag, tel: 070Tilburg 0031 886886350; cv: 4274855. Dla osob z Rotterdamu i okolic: Hollandsch Diep
jobs@ottoworkforce.eu.
63 c, 2904 EP Capelle aan de
IJssel, tel: 010-8700800.
Do rejestracji konieczne sa:
l Szukam pracy w Hadze
lub w okolicach. Jestem oso- wazny dokument tozsamosci,
bą silna, umiejącą ciężko pra- sofi numer oraz osobisty nucować, znającą się na swoim mer konta bankowego.
Reklama

Nasza Holandia

Nielegalna plantacja
na pierwszym piętrze
O wyjątkowym pechu może do nieoczekiwanej interwen powiedzieć właściciel miesz- cji..
kania w jednej z dzielnic RoJak informuje rzecznik tamtejermond. Policjanci pofatygoszej policji funkcjonariusze zdewali się do niego z powodu cydowali się na wejście do lokanieuregulowanej wcześniej lu ze względu na silny swąd palokary, jednak niespodziewane nej marihuany. Na miejscu za okoliczności zmusiły ich bezpieczyli jedenaście sadzonek
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konopi indyjskich, około cztery
kilogramywysuszonej marihuany w saszetkach oraz wartościowy samochód. Wraz z mieszkańcem budynku zatrzymany
został także obywatel Bułgarii,
który sprawował pieczę nad ho dowlą.
MONIKA SZREMSKA

FOT. STOCK. XCHNG / JULIA EISENBERG

Polak-przemytnik aresztowany Park rozrywki pod znakiem zapytania
Poszukiwany od ponad 10 lat
międzynarodowymi listami
gończymi 46-letni przestępca został aresztowany.
Samo zatrzymanie
miało miejsce pod koniec stycznia, jednakże prokuratura
ujawniła ten fakt
dopiero po upły wie dwóch tygodni. Zatrzymany
Polak
działał
na terenie kilku
europejskich
państw. Mężczyzna
ma na koncie poważ ne zarzuty oraz wyroki.
Oskarżano go m. in.
o kierowanie grupą
przestępczą na terenie
Rzeczypospolitej oraz
przemyt znacznej ilo ści kokainy na teren
Niemiec. Tam też ska zano go na wyrok dzie sięciu lat pozbawienia
wolności. Po odbyciu czę ści kary został on przeka zany polskiemu wymiaro wi sprawiedliwości. W mo mencie ucieczki podczas wię ziennej przepustki mężczyź nie pozostało jeszcze 7 lat
odsiadki.

Jak wynika z ustaleń holenderskiej policji Polak ukrywał się
już od dłuższego czasu na tere nie Holandii. Sąd
w Amsterdamie zdecydu -

je kiedy i czy w ogóle zostanie
przekazany polskiej policji i prokuraturze.
MONIKA SZREMSKA

FOT. MICHAL ZACHARZEWSKI, SXC

Według opublikowanych już
na początku miesiąca raportów wartość holenderskiej
firmy Royal Imtech spadła.
Notowana na giełdzie
w Amsterdamie spółka
za swój zły stan wini re alizację budowy parku
rozrywki pod Warszawą
oraz spalarni w okolicach Grodziska Mazo wieckiego. Według Holendrów wartość tych
projektów oscyluje wokół 757 mln euro. Publikacje rocznych raportów finansowych firmy
odsunięto w czasie, co
już kosztowało Imtech
znaczny spadek wartości akcji. Holenderskie
media rozpisują się
o aferach gospodarczych w Polsce i nieprawidłowościach w finan sowaniu. W konsekwencji zawieszono zarząd polskiej spółki zależnej Imtech Polska,
a w jego miejsce powo łano specjalny zespół
mający zbadać sytuację
holenderskiej
firmy
w Polsce.
Co ciekawe firma odpowiadała za instalacje

elektryczne i grzewcze oraz klimatyzację przy budowie trzech
stadionów na EURO 2012.
Sam pomysł na budowę parku rozrywki – ogromnego jak

na skale europejską – wyszedł
od Petera Muldera, prezesa
spółki Adventure World Warsaw.
MONIKA SZREMSKA

FOT. STOCK. XCHNG / ANDREA CHURCH
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Niedzielny handel bezprawny?
Holenderscy przedsiębiorcy i sklepikarze z około 225 punktów sprzedaży
w brabanckim mieście Tilburg otwarli
w ubiegłą niedzielę 24 lutego swoje
sklepy, jednakże jak sie okazuje mogli
to uczynić niezgodnie z prawem, jakie
obecnie obowiązuje.

Właściciele mogą się spodziewać ostrzeżenia od włodarzy miasta, albowiem niedawno wprowadzono zakaz handlu w nie dzielę. Wniosek o zmiany w prawie złożyła
grupa sklepikarzy z mniejszych lokali, którzy
protestowali w sprawie nieuczciwej konkurencji.
Przedsiębiorcy tłumaczą złamanie zakazu
brakiem dostatecznej informacji na forum
publicznym oraz niewiedzą.

Spór pomiędzy dwiema grupami interesu
odbije się z pewnością na niekorzyść zwy kłych konsumentów i mieszkańców miasta,
dla których niedziela jest często jedynym
dniem tygodnia, gdy mogą spokojnie udać
się na zakupy. Warto dodać, że władze nie
przeprowadziły żadnych konsultacji społecznych przed wprowadzeniem nowych przepisów w życie.
MONIKA SZREMSKA

FOT. STOCK. XCHNG / THOMAS PATE

OGŁOSZENIA DROBNE
l Mieszkanie/pokój – wynajmę: Mieszkanie z ogrodem

do wynajęcia w schiedam, cena 850 exl, tel 0633975887.

l Mieszkanie/pokój – wynajmę: Mieszkanie do wynaję-

cia w Maassluis, 4 pokoje, max.
4 osoby, cena 875 exl. Tel
0633975887.

Mieszkanie/pokój – wynajmę: Wolne Pokoje Haarlem
l

(schalwijk). Posiadamy wolne
pokoje w Haarlem (schalwijk).
Mieszkanie posiada trzy pietra,
w tym parter to kuchnia wraz
z duzym salonem oraz toaleta
a na pozostalych pietrach miesci sie lazienka wraz z 4 pokoja mi. Jesesmy Holenderskim biu rem pracy wiec w razie potrzeby
mozemy zameldowac osoby tego potrzebujace. W mieszkaniu
obecnie mieszka naszych
dwoch pracownikow a pozostale trzy pokoje sa wolne. Ce na za jedna osobe to 250 euro
w przypadku dwoch osob
na jednym pokoju cena to 400
euro plus 200 euro depozytu.
Chetne osoby prosze o kontakt
pod nr. tel. 0642726260 lub
na e m
- ail info@bizztemp.nl.Osoby z terenu Haarlem jestesmy
wstanie odebrac i pokazac dom
osobiscie. Pozdrawiam Rafal
Golebiewski
Reklama

l Zdrowie i uroda: Kosmety ka profesjonalna w Bredzie. Zapraszam na zabiegi eksfoliacji
kwasami AHA, przedłużanie
rzes, manicure i pedicure hybrydowy, oczyszczanie, mikroder mabrazję, peeling kawitacyjny,
depilację twarzy i ciała, masaż
twarzy i ciała, peeling ciała, mezoterapię bezigłową, regeneracje i odnowa biologiczna skory,
pielęgnacja cery z trądzikiem,
zabiegi wzmacniające naczynka, zmiejszajace cellulit, ujędrniajace, wybielajace oraz henna i regulacja brwi. Wiecej
na www.pogotowiekosmetyczne.nl tel. 0645 194 485, email
pogotowie-kosmetyczne@wp.pl.

l Zdrowie i uroda: Serdecznie zapraszam wszystkie Panie
na profesjonalny zabieg przedłużania rzęs metodą 1:1. Jeżeli chcesz aby Twoje rzęsy były
dłuższe nawet o 50% jest to doskonały sposób. W metodzie 1
do 1 każda rzęsa jest precyzyjnie doklejona do naturalnej
na całej jej długości, co daje
gwarancję wyjątkowej trwałości
(do momentu wypadnięcia rzęsy naturalnej). Efekt uzyskany
po zabiegu jest naturalny a sama metoda bezpieczna. Asia
tel.:0633246705

l

Usługi – inne: Witam

wszystkie kobiety w ciąży! Mamy dla Was do zaoferowania
Kraamzorg w j. polskim! Posia damy duże doświadczenie w pomocy mamie i dziecku! Przez
pierwsze dni – te najważniejszesłużymy pomocą. Dojeżdżamy
UWAGA DO 50km OD DEN HAAG!!!!!!!!! Także, bardzo gorąco
zapraszamy wszystkie Mamy!
Kontakt w j. polskim
Eva – 0616-405-192

l Usługi – lawety: Witam.
Oferuje uslugi pomocy drogowej 24H oraz transportu pojazdow i wszystkiego co mozna
przetransportowac na lawecie
samochodowej w UE. Co 2 tygodnie w sobote jezdze z NL do PLi
wracam w niedziele. Wystawiam faktury VAT. Pozdrawiam.
tel: 0031617348060.

l Uslugi – mechanik samochodowy: Polski warsztat sa -

mochodowy S&M Autoreparaties. Jesteśmy warsztatem samochodowym zapewniającym
kompleksową naprawę pojazdów osobowych oraz dostawczych wszystkich marek. U nas
mogą Państwo liczyć na facho wą pomoc i obsługę pojazdu.
Oferujemy szereg usług i niskie
ceny: PRZEGLĄDY: ogólny
(przedsprzedażowy), sezonowy,
zawieszenia z wjazdem na ka-

nał, układu klimatyzacji, diagnostyka komputerowa. NAPRAWY BIEŻĄCE: wymiana olejów, filtrów, płynów, świec i przewodów zapłonowych, rozrządu;
test i ładowanie akumulatora,
oczyszczanie klemów; ustawianie zbieżności kół; naprawa
układu hamulcowego, wydechowego, zawieszenia, układu
kierowniczego i innych; wymiana i remont silnika; wymiana skrzyni biegów i sprzęgła; naprawa elementów elektrycz nych; naprawa turbosprężarek
i pompowtryskiwaczy. Także
u Nas na warsztacie mogą Państwo przechowywać opony letnie i zimowe. Jesteśmy dla Państwa od Poniedziałku do Soboty. Tanio i Solidnie Więcej informacji pod nr tel 06-44969362. ADRES WARSZTATU:
S&M AUTOREPARATIES, S GRAVENZANDSEWEG 40, 2291 PE
WATERINGEN (DEN HAAG). Re jestracja w KvK (adres kore spondencyjny): S&M AUTOREPARATIES, Den Haag. KvK-nr:
27307053.

l Sprzedam – różne: Witam
mam do sprzedania materace
Nowe z rozmiaru: 90x200x18
cena 90 eur, 80x200x20 (ostatnia sztuka) cena 60 eur,
140x200x18 cena 140 eur,
wszystkie sa profilowane i z roznego rodzaju gabki. Mozna rowniez zlozyc zamowienie, wszystkie informacje udzielam telefo nicznie +31619327374. Ceny
w sklepach zaczynaja sie
od 600 euro!!!!! Nie przegap
okazji mozesz miec nowy porzadny materac prosto z fabryki!!

Sklepy: „HARNAŚ” POLSKIE DELIKATESY – TIL BURG. Serdecznie zapraszamy
l

na zakupy nowootwartego sklepu z polskim asortymentem
Harnaś przy ulicy Basterdring
83 w Tilburg. Codziennie świeże
pieczywo, szeroki wybór wędlin,
nabiał, polskie ziemniaki, słody cze, kosmetyki oraz wiele innych produków. Atrakcyjne ce-

ny oraz miła obsługa! Godziny
otwarcia: Pon. 13.00 – 21.00,
Wt – Sob. 9.00-21.00. Życzymy
udanych zakupów!!!

l Transport – oferuję: Wi tam. PRZEPROWADZKI oraz
TRANSPORT TOWAROWY w UE.
TEL 0617348060

l Transport – oferuję: Prze wóz osób BUSY Polska-Niemcy -Holandia B
- elgia. Nasze usługi
świadczymy na najwyższym poziomie. Zapewniamy transport
z miejsca zamieszkania
pod wskazany adres. Przewozy
wykonujemy komfortowymi busami VW Caravella w wersji 8osobowej wraz z kierowcą. Obsługujemy województwa: Mazo wieckie, Łódzkie, Wielkopol skie, Lubuskie. Trasa: Siedlce ›
Warszawa › Łódź › Konin › Poznan. Rezerwacji można doko nać SMS 24H lub tel. +48 792475-308. W treści proszę podać: Imię i nazwisko. Datę wyjazdu. Nr kontaktowy, Dokładny
adres z kodem pocztowym
w Polsce lub za granicą Kontakt: PL Tel.: +48 792-475-308;
em
- ail: jastrzebski.s8@wp.pl;
www.kewlys.pl

l Transport – oferuję: VICO – TRANSPORT. COM PROFESJONALNIE, SZYBKO I TANIE.
W KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA
PRZEWÓZ OSÓB W KRAJU I ZAGRANICĄ. NR TEL 0048
604205109, NL
0031
650980444,
B
0032
495147576.

l Usługi – inne: WROZKA
DORADCA ZYCIOWY Z POLSKI
Z DWUDZIESTOLETNIM DOSWIADCZENIEMZAPRASZA NA
SEANSE KART KLASYCZNYCHZ
ZAKRESU: SPRAW OSOBISTYCH, PARTNERSKICH, RODZINNYCH, EMOCJONALNYCH,
ZAWODOWYCH,
FINANSOWYCH, BIZNESOWYCH, ZDROWOTNYCH ORAZROZWOJU DU CHOWEGO I INNEW ZALEZNO-

SCI OD POTRZEB PYTAJACEGO
UDZIELAM ODPOWIEDZI NA
PY TANIA DOTYCZACE PRZESZLOSCI, TERAZNIEJSZOSCI
I PRZYSZLOSCI. DO KAZDEGO
SEANSU ANALIZA ENERGE TYCZNA GRATIS. PROFESJONALIZM I DYSKRECJA ZAPEWNIO NE.. DEN HAAG. TEL.
0685767003

l Zdrowie i uroda: WITAM.
NOWO OTWARTY SKLEP – SUPLEMENTY DIETY. POSIADAM
SUPLEMENTY TAKICH FIRM
JAK BSN, MUSCLETECH, CYTOSPORT, DYMATIZE ORAZ WIELE
INNYCH. GAINERY, KREATYNY,
BIAŁKA, AMINOKWASY, SPALACZE TŁUSZCZU, WITAMINY. AB
NUTRITION SHOP. adres: DE LA
REYWEG 667, 2571ES DEN
HAAG, KVK 57188483

l Sklepy: Zapraszamy do naszego sklepu w Boxtel. Niskie
ceny, wedliny roznych producentow, domowe ciasta. Zapraszamy na niedziele 30/08/2012
od godziny 11:00 na impreze – kielbasa z grilla, bigos i polskie piwo. Poolse Specialiteiten
Lukullus, Oosterhof 10, 5283
BV Boxtel

l Zdrowie i uroda: Usługi
Fryzjerskie „U Kamili”. Profesjonalne usługi fryzjerskie, strzyżenia damsko-męskie, fryzury
wieczorowe, modelowanie, prostowanie, farbowanie. Pracuję
na profesjonalnych narzę dziach. Usługi wykonuję wyłącznie w moim warsztacie (HEL MOND) prowincja noord brabant. okolice Eindhowen, Veghel, konkurencujne ceny TEL:
0649259586.

l Zdrowie i uroda: NOWY
LOOK. Na początku wejdz
na stronke: www.chiclook.nl.
Potem zapoznaj sie z tematem
i zajrzyj na Kleiweg 21a Rotterdam. KOSMETYKA, ktorej możliwe, że jeszcze nie znasz.
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I że cię nie opuszczę…
134 razy w 2012 roku – świa- nad 86 % wszystkich zawiera- kły, jeżeli widzę, że dwie stojące
dome praw i obowiązków wy- nych małżeństw.
przede mną osoby są w sobie zakochane.
nikających z założenia rodzi A
mia
ło
być
tak
pięk
nie…
ny – pary przyrzekały, że uczyRządzą Lena i Kacper
nią wszystko, by ich małżeńWedług danych GUS rośnie
stwo było zgodne, szczęśliwe liczba par, które łamią obietnicę
Pisząc o ślubach nie moż i trwałe. Tym samym rypiński małżeńską zawartą podczas ślu- na nie wspomnieć również
Urząd Stanu Cywilnego zare- bu. W Polsce, w 2000 roku, od- o na ro dzi nach. Nie ste ty,
jestrował o 10 ślubów mniej notowano 43 tys. rozwodów, choć w naszym mieście ich
w 2006 – prawie 72 tys. 61 licz ba w ostat nich la tach
niż w roku 2011.
tys. – to liczba rozstań w 2010
– W poprzednich latach było
ich trochę więcej, np.
w 2009 – 176 – informuje Aneta Furman, kierownik USC w Ry pinie. Powyższe dane dotyczą
zarówno ślubów cywilnych, jak
też związków zawieranych w pa rafiach Rypin i Sadłowo, które
z racji obowiązujących ustaw są
rejestrowane w miejscowym
urzędzie. Według kierownika
USC, liczba ślubów cywilnych nie
zmienia się drastycznie, jest ich
od 50 do 60.

Nieważny wiek, jednak…

FOT. STOCK. XCHNG / ROBERT LINDER

– Nupturienci [osoby mające
zawrzeć związek małżeń ski – przyp. red.] są najczęściej
z różnicą wieku do dwóch lat, lub
są równolatkami – mówi Fur man. – Bardzo rzadko zdarzają
się osoby z dużą różnicą wieku.
W 2012 roku było tak tylko raz,
w tym przypadku pan młody był
20 lat starszy od swojej wybranki.
Według statystyk z rypińskiego Urzędu Stanu Cywilnego, zarówno w przypadku ślubów cywilnych jak i wyznaniowych, tra dycyjnie panny wychodzą za ka walerów. Taka małżeńska konfiguracja jest normą, wynosi po-

utrzymuje się na podobnym
poziomie, ogólnopolska tenden cja
jest
ma le ją ca.
W ubiegłym roku w Urzędzie
Miasta zarejestrowano 380
młodych obywateli. A wśród
nich głównie Leny, Zuzanny,
Maje, Kacprowie, Szymonowie, Jakubowie.
(AT)
ŹRÓDŁO: EXTRA RYPIN

roku. Rozpady związków nie
omijają i naszego miasta.
– Pracuję w Urzędzie Stanu
Cywilnego 9 lat i ze smutkiem
obserwuję, że z roku na rok adnotacji o rozwodach wpisuję
w księgi znacznie więcej – mówi
Aneta Furman. – Najczęściej dotyczy to par z krótkim stażem
małżeńskim – dopowiada.

Świecić przykładem
– W tym roku pożegnaliśmy
niestety jubilata, pana Jana Wilkanowskiego, który wraz z mał żonką Władysławą obchodził
w 2012 roku 73 lata pożycia
małżeńskiego – wspomina kie rownik. – Nie odnotowaliśmy
wcześniej w naszym mieście takiego jubileuszu. Wielokrotnie
z burmistrzem gościliśmy u pań stwa Wilkanowskich, aby gratulować im tak wspaniałego i dłu giego pożycia małżeńskiego.
Mamy też kilka par diamentowych na terenie Rypina.
Według Anety Furman wszyst kie zawierane związki małżeńskie są wyjątkowe, bo to po pro stu niecodzienna i niepowtarzalna ceremonia. – Dla mnie każdy
zawarty w naszym urzędzie
związek małżeński jest niezwy-

FOT. STOCK. XCHNG / ROGER KIRBY

Plantacja za dziurą w ścianie
W specjalnie przygotowanym
pomieszczeniu, do którego
przechodziło się przez dziurę
w ścianie sprytny 21-latek
zorganizował uprawę konopi.
Sprawa miała swój początek
ponad tydzień temu, gdy inowrocławscy mundurowi uzyskali in formację o osobie, która miała
zajmować się dystrybucją narko tyków. Do działań przystąpili po licjanci zajmujący się zwalczaniem m. in. tego typu przestęp czego procederu. W miniony po niedziałek wieczorem weszli
do mieszkania 21-latka.
– Tam, podczas przeszukania,
za regałem, znaleźli podejrzany
otwór w ścianie. Jak się okazało
prowadził on do małego po mieszczenia, o wysokości półto ra metra, w którym mężczyzna

zorganizował
profesjonalną
plantację – informuje asp. Iza bella Drobniecka.
Policjanci znaleźli i zabezpieczyli tam trzy donice z krzewami
konopi w różnej fazie wzrostu,
a także specjalne lampy oraz
urządzenia służące do uprawy.
Właściciel mieszkania został zatrzymany do wyjaśnienia. Usły szał już zarzut nielegalnej uprawy
konopi. Zebrane dowody wraz
z wnioskiem o tymczasowe
aresztowanie mężczyzny mundurowi przedstawili prokuratorowi.
Dalszy tok sprawie nadał sąd. Jego decyzją 21-latek został dzisiaj
tymczasowo aresztowany na dwa
miesiące. Grozi mu teraz kara
do 3 lat pozbawienia wolności.
FOT. STOCK. XCHNG / A. CARLOS HERRERA

FOT. STOCK. XCHNG / GAVIN MILLS

(KI)
ŹRÓDŁO: EXTRA KURIER
INOWROCŁAWSKI
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Ukradli zabytkowe dzwony
Siedemnasto- i osiemnasto wieczne dzwony zostały skradzione w Sartowicach. Oso by, które pomogą w ich odzy skaniu, mogą zgarnąć nagrodę 5 tys. zł.
Pustą dzwonnicę zauważył
w niedzielny poranek kościelny
odśnieżający dojście do kościoła. Zawiadomił księdza. – Nogi
się pode mną ugięły, bo to
straszna strata – mówi ks. Ireneusz Machut, administrator para fii w Sartowicach. – Najgorsze,
że złodzieje mogą je pociąć, potłuc, żeby łatwiej je sprzedać – dodaje.
Skradzione dzwony pochodziły z XVII i XVIII wieku. Oba były
zarejestrowane jako zabytki. Zamontowane były na drewnianej
dzwonnicy obok kościoła. Ostatni raz widziano je w sobotę (19
stycznia) około godziny siedemnastej. W nocy padał śnieg, wiał

wiatr. Ze słabej widoczności skorzystali przestępcy. Musieli jednak dobrze się przygotować, zawiesić na konstrukcji liny z koło wrotkami i bloczkami, żeby ciężkie dzwony bezpiecznie opuścić
na ziemię. – Tutaj w ostatnich latach było sporo kradzieży – mówi ks. Machut. – Kradną przewody energetyczne, stalowe elementy z nagrobków, a w dawniejszych czasach było włamanie do kościoła i zniszczenie zabytkowej monstrancji – wyli cza. – Złodziei nie wykryto. Być
może to ich rozzuchwaliło – do daje.
Policja mocno przejęła się
sprawą. Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył nawet nagrodę w wysokości 3 tys. złotych
za pomoc w odzyskaniu skradzionego zabytku. Do tego dwie
prywatne osoby chcą dorzucić
po tysiącu, więc kto pomoże
w odzyskaniu może liczyć

na pięć tysięcy nagrody. – Policjanci proszą osoby, które mają
jakiekolwiek informacje, które
pomogłyby pomóc w odnalezieniu skradzionych dzwonów
o kontakt, także anonimowo,
z dyżurnym Komendy Powiato wej Policji w Świeciu pod nr tel.
52 33 32 500 lub pod nr 112
z najbliższą jednostką poli cji – mówi asp. Marek Rydzewski, rzecznik prasowy KPP
w Świeciu.
Nieoficjalnie mundurowi przyznają, że szansa na odnalezienie
dzwonów jest znikoma. Wykona ne ze spiżu przedstawiają znikomą wartość (około 150 zł) gdyby
chcieć sprzedać je w skupie złomu. Najprawdopodobniej była to
kradzież na zamówienie, być
może dla kogoś z Europy Zachodniej.
KRZYSZTOF NOWICKI
ŹRÓDŁO: ŚWIECIE 24 EXTRA

FOT. STOCK. XCHNG / SIMEON EICHMANN

Słodka trucizna
Szok! Prawdopodobnie trutka na szczury znajdowała się
w mleku modyfikowanym,
z którego ełcka firma produ kowała słodycze. Chociaż
skażony towar zniknął już
z rynku, to lepiej uważać
na to, jakimi słodyczami się
raczymy.

uważyli w nim dziwny granulat,
niezidentyfikowaną substancję,
o której firma poinformował
służby sanitarne. Po prześledzeniu miejsc, w które dotarło skażone mleko okazało się, iż trafiło
ono również do Ełku. Firma produkująca u nas słodycze wykorzystała je do produkcji wyrobów
ciastkarskich.

Ta mało apetyczna historia zaczęła się w Szczekocinach
na Śląsku. Tamtejsza Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska „Rokitnianka” wyprodukowała partię
mleka w proszku o numerze seryjnym 202. Technolodzy jednego z odbiorców tego mleka za-

– Podczas przeprowadzonej
kontroli ustaliliśmy, iż ełcki zakład ciastkarski kupił 25 kg mleka w proszku o numerze partii
202 – mówi Elżbieta Łabaj,
rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Olsztynie. – Z tego 7 kg zużył
do produkcji i wprowadził do ob -

rotu jako tzw. szyszkę o numerze
partii 06.12.2012 oraz szyszkę – orzech o numerze partii
13.12.2012. Ze względu na podejrzenia, co do jakości mleka
modyfikowanego, resztę towaru,
czyli 18 kg producent zniszczył.
Trujące słodycze już nie są dostępne w obrocie handlowym,
gdyż się po prostu przeterminowały. Nie było też żadnych informacji o zatruciach. W całym kraju feralne mleko modyfikowane
trafiło do sześciu odbiorców. Jeden z nich wyprodukował z niego
rurki z kremem i wafle kakaowe,
które już wycofano ze sprzedaży.
(SOB)
ŹRÓDŁO: EŁCKA GAZETA POWIATOWA

Astronomowie:
nad Rosją mogło się
rozpaść kilkumetrowe
ciało niebieskie

FOT. STOCK. XCHNG
/ ROBERT AICHINGER

Nad Rosją mógł rozpaść się
kilkumetrowy obiekt – np.
planetoida – którego fragmenty dotarły do Ziemi; zjawisko to nie miało związku
z planetoidą 2012 DA14,
która w piątek przeleci w pobliżu Ziemi – wyjaśniają
w rozmowie z PAP astronomowie.

FOT. STOCK. XCHNG / HENRIK PELSEN

Deszcz meteorytów, któremu
towarzyszyły głośne eksplozje,
spadł w piątek nad obwodem
czelabińskim na Uralu. Rannych
mogło być w jego wyniku ponad 500 osób.
Dr Marcin Kiraga z Obserwa torium Astronomicznego Uni-

wersytetu
Warszawskiego,
a także dr hab. Jan Składkowski
z Zakładu Astrofizyki i Kosmolo gii w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, przypuszczają, że
przyczyną tego zdarzenia mogła
być kilkumetrowej średnicy kosmiczna skała, która w atmosferze rozpadła się na kawałki.
Jak mówi w rozmowie z PAP
dr Kiraga, ciało, które zaobserwowano nad Rosją, w momencie wejścia w atmosferę mogło
mieć energię porównywalną
z energią małej bomby atomowej, ale szybko wytracało tę
energię. „Na wysokości 10 km
tarcie mogło stać się tak duże,
że struktura obiektu mogła nie
wytrzymać i rozpadł się

na mniejsze segmenty” – mówi
naukowiec i zaznacza, że mógł
temu towarzyszyć huk, który słyszeli świadkowie.
Obaj badacze uważają, że ciało niebieskie, które rozpadło się
nad Rosją nie ma związku z planetoidą 2012 DA14. Planetoida
ta ma w piątek wieczorem
przejść w odległości 27 tys. km
od powierzchni Ziemi (34 tys.
km od środka Ziemi), a więc będzie ponad 10 razy bliżej nas niż
Księżyc. Ciało to ma rozmiary kilkudziesięciu metrów i jest jednym z większych obiektów, które
w ciągu ostatnich lat znalazły się
w tak bliskiej odległości od Ziemi.
DOKOŃCZENIE NA STR. 12
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Astronomowie: nad Rosją
mogło się rozpaść
kilkumetrowe ciało niebieskie
Zdaniem Marcina Kiragi odległość między planetoidą
2012 DA14 a obiektem, który
zaobserwowano w Rosji, musiała wynosić więcej niż odległość między Ziemią a Księżycem, a obiekty miały różne orbity. Jan Składkowski zwraca
z kolei uwagę, że między dotarciem obiektów w pobliże Ziemi
jest jeden dzień różnicy. To
na tyle dużo, że związku między obiektami nie ma co upatrywać. Badacz z UŚ zapewnia,
że planetoida 2012 DA14
na pewno nie uderzy w Ziemię.

„Jej orbita jest dokładnie wyznaczona” – podkreśla.
Jeśli chodzi o zjawisko, które
miało miejsce w Rosji, nie jest
ono czymś wyjątkowym. Jak zaznacza Kiraga, do podobnego
zdarzenia dochodzi na Ziemi co
kilka lat, choć nie zawsze ma to
miejsce nad terenami zamieszkałymi przez ludzi. Jak przyznaje
badacz, kilka lat temu podobne
ciało niebieskie spadło w Sudanie. Wtedy jednak wydarzenie
nie odbiło się szerokim echem,
bo miało to miejsce nad Saharą.
Nie było więc ani dużych szkód,
ani wielu świadków tego wydarzenia.

Jak dodaje dr hab. Jan Skład kowski, rocznie miliony ton kosmicznego „gruzu” wchodzą
w ziemską atmosferę. Zaznacza
jednak, że znaczna większość
tych obiektów spala się w at mosferze i nie dociera do powierzchni Ziemi. Meteoryty,
a więc fragmenty, które uderzą
w Ziemię mogą mieć wielkość
kilku cm, a ślady ich uderzenia
zwykle szybko się zacierają.
Po takich obiektach nie pozosta ją więc tak wyraźne ślady (krate ry) jak na Księżycu.

rut odpowiedzialna za sterowanie siecią komputerów-zombie
znajduje się na domenach z in nych krajów. Polska akcja prze ciw wirusowi może więc nie wyeliminuje całkowicie problemu
z Virutem, ale z pewnością botnet osłabi.
Wirus rozpowszechnia się m.
in. poprzez luki w przeglądarkach internetowych, a do zaraże nia może dojść w wyniku odwiedzenia strony www, na której
przestępcy umieścili Viruta. Aby

nasz komputer nie stał się komputerem z- ombie, należy dbać
o to, by był chroniony przez program antywirusowy, regularnie
instalować aktualizacje czy łaty
do programów, a w nieznane lin ki klikać z rozsądkiem.
Czy nasz komputer już jest
zombie? Nie jest to takie proste
do ustalenia. Wirusy cały czas
się zmieniają i występują w róż nych wersjach. „Programy antywirusowe nie zapewniają więc
w 100 proc. bezpieczeń-

stwa” – wyjaśniają eksperci
z NASK. Radzą, by korzystać ze
stron, które umożliwiają przeskanowanie naszego urządzenia
przez wiele różnych programów
antywirusowych – wtedy szanse
na wykrycie zagrożeń znacznie
rosną.
Szczegółowy raport CERT Polska dostępny jest na stronie in ternetowej.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 11
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Virut atakował często
komputery z Egiptu,
Indii i Pakistanu
Polscy badacze wiedzą, jakie
komputery miał pod kontrolą
wirus Virut – to najczęściej
maszyny z Egiptu, Pakistanu
i Indii. Polskie komputery
atakowane były dużo rza dziej – wynika z raportu
po akcji przejęcia przez
NASK polskich domen sterujących Virutem.
W styczniu i lutym ekspertom
z NASK (Naukowej i Akademic kiej Sieci Komputerowej) oraz
z działającego w jej strukturach
CERT Polska udało się przejąć
43 najważniejsze polskie dome-

ny internetowe, które służyły
do kontroli komputerów zainfekowanymi przez wirus Virut. Teraz komputery zarażone złośliwym oprogramowaniem, zamiast z centrum zarządzającym
wirusem, łączą się z serwerem
kontrolowanym przez CERT Polska. Dlatego polscy badacze
wiedzą, jakie komputery za pośrednictwem polskich domen
miał pod kontrolą wirus.
Z raportu, który opublikowano
na stronie CERT Polska, wynika,
że codziennie z centrum kontrolującym wirusa próbuje łączyć
się około 270 tys. unikalnych adresów IP, a podczas 18 dni bada-

FOT. STOCK. XCHNG / DIMA V

nia, takich różnych adresów IP
naliczono aż 3,2 mln. Liczba adresów IP nie oznacza oczywiście
prawdziwej liczby urządzeń zainfekowanych wirusem, ale może
pokazać skalę zjawiska.
Prawie połowa (46 proc.) ad resów IP, które w ciągu całego
badania łączyły się z serwerem
pochodziło z Egiptu, Pakistanu
czy Indii. Z samego Egiptu zaobserwowano aż 0,5 mln adresów.
Polska znajduje się na 19. miej scu pod względem liczby zainfekowanych IP – zaobserwowano
21,5 tys. polskich unikalnych adresów.
Przez Virut atakowane były
komputery z systemem operacyjnym z rodziny Windows. Aż
76 proc. zainfekowanych komputerów miało zainstalowany
system Windows XP, a 21
proc. – Windows 7.
Zainfekowane wirusem Virut
komputery stawały się „komputerami z- ombie” – bez wiedzy
swoich właścicieli łączyły się
w sieci, tzw. botnety, które mogły
być wykorzystywane do działań
niezgodnych z prawem. Wynajmowano je np. do rozsyłania
spamu, czy ataków DDoS. Virut
wykorzystywany był też m. in.
do doklejania reklam do wy świetlanych przez użytkownika
treści.
Dzięki działaniom NASK
i CERT Polska udało się przejąć
polskie serce botnetu Virut, ale
część infrastruktury botnetu Vi-
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Socjologowie: część młodych
Polaków wyraźnie się radykalizuje
W ostatnich latach w Pol sce wyraźnie widać sygnały świadczące o radykalizacji młodych ludzi – po wiedział PAP socjolog Jan
Poleszczuk, komentując
zakłócenia
wykładów
na polskich uczelniach.
„Mamy wręcz otwartą falę
antysystemową” – dodaje
dr Łukasz Jurczyszyn.
W ostatnich dwóch tygodniach doszło dwukrotnie do za kłócenia wykładów na uczel niach. We wtorek (19 lutego)
grupa ok. 50 zamaskowanych
osób wtargnęła do auli Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
miał się odbyć wykład prof. Magdaleny Środy. Podobny incydent
miał miejsce w sobotę (23 lutego) w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Rado miu, kiedy grupa młodych ludzi
próbowała zakłócić wykład redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Adama Michnika. Pada ły hasła: „Precz z komuną”, „Na rodowy Radom, Narodowy Radom”.
W związku z tymi wydarzenia mi organizatorzy (ale nie rektor
uczelni, co podkreśliła jej rzeczniczka) odwołali kolejną imprezę, zaplanowaną na poniedzia łek (25 lutego) na Uniwersytecie
Gdańskim debatę o związkach
partnerskich. W spotkaniu miał
wziąć udział m. in. poseł Robert
Biedroń.
Komentując te wydarzenia dr
hab. Jan Poleszczuk z Uniwersytetu w Białymstoku zauważył, że
w ostatnim czasie widać radyka lizację części młodych ludzi.
Podkreślił, że studenci są grupą
specyficzną, gdyż później niż ich
pracujący rówieśnicy wkraczają
w dorosłe życie, a jednocześnie
mają wysokie aspiracje i walczą
o wysoki status społeczny. „Ich
radykalizm może rosnąć ze
względu na trudności z wej -

ściem na rynek pracy, co rodzi
frustrację. W ostatnich latach
opóźnia się też moment wchodzenia w związki małżeńskie. Jego zawarcie zawsze czyniło człowieka i czyni mniej radykalnym” – powiedział w rozmowie
z PAP.
Jednak – zdaniem naukowca – problemem jest nie tyle radykalizacja studentów, co
przede wszystkim młodych mężczyzn. „Dziś młody mężczyzna
w życiu społecznym czuje się zagubiony, zniechęcony, sfrustrowany i agresywny” – powiedział.
Profesor dodał, że dawniej młodych mężczyzn „pacyfikowała
powszechna służba wojskowa”,
natomiast w czasach PRL istnia ły takie fenomeny, jak Pomarańczowa Alternatywa, w których
młodzi ludzie wyładowywali swoją niechęć do systemu poprzez
ośmieszenie go. „Tamten system bał się ośmieszenia, ten już
się go nie boi. Dlatego młodzi
mężczyźni mogą myśleć: skoro
politycy nie boją się ośmieszenia, to może w nich uderzymy” – tłumaczy socjolog. – Teraz
nie ma już komitetów, które
można palić. Nie ma jednego
wroga odpowiedzialnego za nieszczęścia i frustrację”.
Zdaniem dr. Poleszczuka dyskusje organizowane na uniwersytetach powinny być starciem
dwóch stron, a nie wiecem politycznym. „Rektorzy powinni zgadzać się na debaty, bo są one
elementem życia intelektualnego społeczeństwa. Jednak debata powinna być przygotowana tak, by można ją było odróżnić od wiecu politycznego” – powiedział socjolog. „Nie jest rozwiązaniem
niewpuszczanie
na teren uniwersytetu osób, które chcą dyskusji. Musimy się
wszyscy nauczyć debatować,
a to nie jest takie proste” – pod kreślił.
„Kompletne wymazanie pew nych środowisk z debaty publicz nej może spowodować ich zej ście do podziemia i w ogóle stra -

cimy nad nimi kontrolę” – zazna czył w rozmowie z PAP socjolog
dr Łukasz Jurczyszyn, jeden z założycieli Zespołu Analizy Ruchów Społecznych.
Jednak, jak mówił, w niektórych sytuacjach społeczeństwo
ma prawo bronić się przed organizacjami działającymi niezgodnie z prawem i stanowiącymi zagrożenie dla demokracji. „Przykładem może być decyzja sądu
o delegalizacji ONR-u w Brzegu
(woj. opolskie). Członkowie tego
stowarzyszenia swoimi działaniami pokazali, że trzeba jednak
uważać, kogo i na ile dopuszcza my do debaty publicznej” – dodał.
„Uniwersytet jest typowym
elementem przestrzeni publicz nej, zaś wspomniane zajścia są
dowodem na próbę zaistnienia
w tej przestrzeni młodych ludzi
o radykalnych postawach” – po wiedział dr Jurczyszyn.
W jego opinii tylko i wyłącznie na podstawie ultranacjonalistycznych haseł i symboliki (np. celtyckiego krzyża)
trudno stwierdzić, kim faktycznie byli zamaskowani skądinąd ludzie, którzy wtargnęli
na uczelnie, i czy w ogóle mogą mieć związek ze środowi skiem studenckim. „Pojawienie się na wykładach było z ich
strony alarmującym krokiem
w stronę radykalizacji i izolacji
w społeczeństwie, a może na wet zapowiedzią poważniej szych aktów przemocy w na szej
przestrzeni
miej skiej” – powiedział.
Socjolog potwierdza, że
w ostatnich latach w Polsce mło dzi ludzie coraz częściej chcą zaznaczyć swoje istnienie, postawy
i ideologie, „również te radykalne, coraz częściej prawicowe,
ale nie tylko, czego przykładem
była dewastacja butików projektanta Macieja Zienia w Warszawie. Najczęściej czynią to na uli cach i stadionach.

FOT. STOCK. XCHNG / NICK WINCHESTER
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Socjologowie: część młodych
Polaków wyraźnie się radykalizuje
DOKOŃCZENIE ZE STR. 13

Wspólnym mianownikiem ta kich akcji jest raczej antysystemowość, niż konkretna identyfikacja ideologiczna. Mamy
otwartą falę antysystemową” – ocenia dr Jurczyszyn.
Ekspert dodaje, że od jakiegoś czasu bardzo aktywni

w przestrzeni publicznej są
przedstawiciele nowego ruchu
narodowego. „W ich kręgach aktywni są m. in. ideolodzy, którym
odmówiono możliwości przemawiania z trybuny, np. jako pracownikom uczelni. Są też neonaziści, najbardziej niebezpieczni,
ale też na szczęście najmniej
liczni. Ruch narodowy ma rów-

nież duże wsparcie w środowi skach kibicowskich. Jednocześnie jest grupa młodych Polaków, często nawet kilkunastoletnich, dla których całe to zjawisko
zaczyna być coraz bardziej interesujące” – zauważa.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / MARC MASON

Raport: stan zdrowia
Polaków się poprawił,
ale nadal odbiegamy od UE
Stan zdrowia Polaków poprawił się w ostatnich latach,
ale na tle innych krajów Unii
Europejskiej sytuacja wciąż
nie jest zadowalająca – wykazał najnowszy raport Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego -PZH jaki przedstawiono we wtorek w War szawie.
To szesnasty już raport o sta nie zdrowia ludności Polski.
Pierwszy powstał w połowie lat
osiemdziesiątych XX w., a jego
autorami byli pracowni Państwowego Zakładu Higieny. „Raport ten wskazywał na pogorszenie stanu zdrowia ludności, co
ówczesne władze tak zaniepoko iło, że postanowiono go utajnić” – powiedział prof. Mirosław
J. Wysocki, dyr. NIZP-PZH.
Od tego czasu sytuacja zdrowia ludności polskiej poprawiła
się radykalnie. Największy postęp osiągnęliśmy w latach 90.
XX wieku. Potem nadal zwięk szała się długość życia i spadała
umieralność Polaków, choć
po 2000 r. tempo tych zmian
jest już wolniejsze.
Główną przyczyną zgonów
nadal są choroby układu krą żenia, na które umiera 46
proc. naszych rodaków.
Na drugim miejscu są nowotwory powodujące 24,5 proc.
zgonów. W innych krajach
Unii Europejskiej jest stosun kowo więcej zgonów z powo du raka, które stopniowo doganiają te, które związane są
z chorobami układu krąże nia.
Prof. Bogdan Wojtyniak
z NIZP P
- ZH powiedział, że
spadek umieralności z powo du chorób serca w znacznym

stopniu przyczynił się do wydłużenia życia Polaków. Największe
efekty uzyskano w ratowaniu
chorych w ostrym zawale serca,
niedostateczne jest natomiast
zapobieganie wtórnym zawałom.
Zawały przestają być głównym zagrożeniem życia Polaków, coraz częściej za to chorujemy na niewydolność serca.
Wiele cierpiących z tego powodu
osób to zawałowcy, których uratowano przed śmiercią dzięki
natychmiastowemu zabiegowi
kardiologii interwencyjnej.
Na choroby układu krążenia
częściej umierają kobiety, ale
wynika to ze starszej struktury
wieku kobiet. W 2010 r. współczynnik zgonów z tego powodu,
eliminujący różnicę wiekową
między płciami, był u mężczyzn
o 69 proc. wyższy niż u kobiet.
Dr hab. Magdalena Bielska -Lasota z NIZP-PZH powiedziała,
że w przypadku nowotworów
mamy mniejszą zachorowalność, natomiast wciąż utrzymu je się dość wysoka śmiertelność.

„Jest to niepokojące, gdyż w Europie Zachodniej wyraźnie się
poprawiła skuteczność leczenia,
natomiast w naszym kraju jest
to ledwie zauważalne” – dodała.
W ocenie raportu, zmiany
umieralności Polaków na choro by nowotworowe w latach 20002011 są ogółem korzystne, ale
zbyt wolne w stosunku do potrzeb kraju oraz jego możliwości.
Pocieszające jest, że zmniejszył
się współczynnik umieralności
wśród mężczyzn, co w znacznym
stopniu związane jest z pozby ciem się nałogu palenia papiero sów.
Mniejszy spadek umieralności jest wśród kobiet. Według
specjalistów NIZP-PZH są dwie
tego przyczyny. Jedną z nich jest
niedostateczna profilaktyka,
a szczególnie niewykorzystanie
potencjału tzw. badań przesiewowych. „Z bezpłatnych badań
cytologicznych, pozwalających
wykryć we wczesnym etapie rozwoju raka szyjki macicy, korzysta jedynie około 30 proc. kobiet. Niewiele więcej, bo po-
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nad 40 proc. kobiet poddaje się
mammografii w celu wykrycia
raka piersi” – powiedziała dr
Bielska-Lasota.
Drugą przyczyną niedostatecznego spadku umieralności
na nowotwory wśród kobiet jest
wzrost palenia tytoniu. Z tego
powodu kobiety częściej już
umierają na raka płuca niż
na raka piersi.
Wśród mężczyzn w Polsce niepokojąco wysoki jest natomiast
wskaźnik samobójstw. „Z tego
powodu tracą oni więcej potencjalnych lat życia aniżeli na sku tek choroby niedokrwiennej ser ca, chorób układu trawiennego,
a nawet wypadków komunika cyjnych” – podkreślił prof. Wojtyniak. Dodał, że częściej odbiera ją sobie życie mieszkańcy wsi
niż miast.
Umieralność polskich mężczyzn z powodu samobójstw
i wypadków komunikacyjnych
jest o dwie trzecia wyższa niż
przeciętna w UE.
W latach 2000-2001 o 29
proc. zmniejszyła się w Polsce
liczba ofiar śmiertelnych wypad ków komunikacyjnych (z 14,2
do 10,2 na 100 tys. mieszkańców). W innych krajach EU spadek ten był jeszcze większy.
Współczynnik ofiar śmiertelnych
średnio zmniejszył się w tym samym okresie o 45 proc. (z 11,2
do 6,2 na 100 tys. mieszkań ców).
„Należy przy tym nadmienić,
że w 2011 r. ponownie wzrosła
liczba zgonów w wyniku wypadków drogowych do 10,9 na 100
tys.” – dodał Rafal Halik z NIZP -PZH.
PAP – NAUKA W POLSCE,
ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / ROBERT LINDER
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Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze, które nadesłał nasz Czytelnik Pan Leszek Nowaczewski. Autor wierszy ma 56 lat. Urodził się na Mazurach w Ostródzie. Gdy miał niecałe 3 lata jego rodzice wyjechali
za chlebem do Opola na Śląsk. Tam też przeżył lata dzieciństwa
i młodości. W wieku około 20 lat zaczął pisać. W Opolu poznał poetę, Jana Goczoła, który zachęcił go do dalszego pisania. Pan Le szek Nowaczewski nie ma na koncie żadnych publikacji, nie startował w żadnych konkursach, pisze tak po prostu dla siebie do szuflady. W 2007 roku z powodów ekonomicznych wyemigrował z Polski.
Obecnie mieszka razem z żoną w Niemczech w miejscowości Kaldenkirchen przy granicy z Holandią, a w Holandii pracuje.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach
gazety. Czekamy na Wasze prace!

Za późno
Gdzie jesteś?
Odpłynęły obszary bezczasu
Wczorajszy pejzaż
Wciśnięty w szczeliny ulic.
Oto,
w codziennym nurcie wielospojrzeń
nie słyszysz już krzyku tamtych myśli.
I tylko czasem,
Pod błękitem gwiezdnych zapomnień
Zgłębiasz tajemnicę.
Chociaż na ból znieczulenia
Za późno

Gdybyś
Wiosną
Zabrałbym Cię na łąkę
Pełną zieleni Twej sukienki.
I w oczy bym Ci spojrzał.
Jeziora wieczorne.
I w zapach Twoich włosów
w plótłbym rękę.
A potem, w noc jedyną
co się w nas rozlała
wchłaniałbym i wchłaniał
jedwab Twego ciała.
Gdybyś … istniała.

DOWCIPY
l Przyleciało dwóch kosmitów na łąkę
i widzą zwierzę w łaty, spoglądają do atla su: Krowa pije wodę daje mleko. Wzięli ją
nad strumień, jeden wsadził jej łeb do wo dy, a drugi nadstawia miskę od tyłu.
Po chwili wylatuje krowi placek wtedy ten
z miską mówi:

– Podnieś jej łeb wyżej, bo muł z dna bie rze.

DOWCIPY

DOWCIPY

– Nie, ja i tak zwykle o tej porze ćwiczę
grę na skrzypcach.
l Siedzi Janko Muzykant na wzgórku
nad Wisłą i wzdycha:

– Echhh... Bach umarł.
Po chwili:
– Echhh... Beethoven nie żyje.
I jeszcze po chwili:
– Kurcze i ja się coś źle czuję.

l Kobieta rozmawia ze swoim gospo darzem domu o lokatorach, mieszkają cych nad nią:

l Dwaj jaskiniowcy spotykają się na polowaniu.

– Oni w nocy tupią i głośno się zachowu ją aż do północy – skarży się kobieta.
– Czy to Pani przeszkadza? – pyta się go spodarz.

– Słyszałem, że kupiłeś na targu młodego mamuta.
– To prawda.
– Ile waży?

DOWCIPY

– Niedużo, 500 kilo.
Po dwóch tygodniach jaskiniowcy spotykają się znów. – Jak tam twój mamut?
– W porządku.
– A ile teraz waży?
– 400 kilo.
– Przecież dwa tygodnie temu ważył
pięćset!
– Tak, ale wczoraj musiałem go wykastrować, bo dobierał się do wszystkich mamucic w okolicy.
l Straż Pożarna. Dzwoni telefon.

Dyżurny: – Słucham?
– W zeszłym roku posadziłem sobie konopie indyjskie. Wyrosły takie jakieś cherlawe, żadnego speeda nie dają...

DOWCIPY
– Dokąd dzwonisz, palancie! – denerwuje się dyżurny. Dzwoń na policję do sekcji
narkotyków – tam Ci pomogą.
I odkłada słuchawkę. Po dziesięciu minutach znowu rozlega się dzwonek telefonu:
– A jak w tym roku posadziłem, to wyrosła taka dorodna i tak w łeb daje, że nawet
pojęcia nie masz!
– Już Ci mówiłem palancie! Dzwoń
na policję!
I znowu rzucił dyżurny słuchawkę na wi dełki. Po pół godzinie znowu telefon:
– Sam jesteś palant! Nie odkładaj słuchawki... Dzwonię... bo u sąsiada chałupa
się pali... A jak przyjedziecie, zaczniecie bie gać z tymi swoimi wężami... patrzcie
pod nogi... nie zadepczcie..
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