
Spo ra część pie nię dzy za -
ra bia nych przez na szych ro -
da ków za gra ni cą jest in we -
sto wa na w Pol sce, nie rzad ko
cho dzi tu taj u in we sty cje
miesz kal ne. Z te go wzglę du
do brze jest wie dzieć, że każ -
dy kto po 30 kwiet nia 2004
ro ku po niósł wy dat ki na za -
kup ma te ria łów bu dow la nych
zwią za nych z in we sty cją
miesz ka nio wą (na któ re
od 01 ma ja 2004 wzro sła
staw ka po dat ku VAT z 7%
na 22% lub wyż szą), mo że
sta rać się o od zy ska nie czę -
ści wy dat ków, któ re po niósł.

Zwrot VAT za ma te ria ły bu -
dow la ne jest li mi to wa ny i ob li -
cza się go dla pię cio let nich okre -
sów po czy na jąc od da ty zło że nia
pierw sze go wnio sku. Na wy so -
kość zwro tu ma wpływ kil ka
czyn ni ków, ta kich jak: 

– wy so kość staw ki VAT w mo -
men cie skła da nia pierw sze go
wnio sku w pię cio let nim okre sie,

– wy so kość ce ny 1m2, któ rą

sto su je się przy ob li cza niu li mi -
tów,

– ko rzy sta nie z ulg miesz ka -
nio wych w la tach 2004-2005
za te sa me ma te ria ły bu dow la -
ne,

– ro dzaj in we sty cji.
Aby sta rać się o ta ki zwrot na -

le ży wpierw po nieść kosz ty za -
ku pu ma te ria łów bu dow la nych
i mieć je udo ku men to wa ne fak -
tu ra mi. Wy dat ki te mu szą mieć
zwią zek z bu do wą, nad bu do wą
lub re mon tem bu dyn ku lub lo -
ka lu miesz kal ne go. Oso ba
wnio sku ją ca o ta ki zwrot nie
mo że być po dat ni kiem od to wa -
rów i usług oraz mu si po sia dać
ty tuł praw ny do bu dyn ku,
a w przy pad ku bu do wy tak że
po zwo le nie na bu do wę. Wnio -
sek skła da się w pol skim urzę -
dzie skar bo wym.

Spo rzą dze nie ta kie go wnio -
sku z uwa gi na sze reg ob li czeń
jest z pew no ścią cza so chłon ne. 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Do te go do cho dzi spraw dze -
nie czy da ny ma te riał pod le ga
od li cze niu czy też nie. Wy kaz
ma te ria łów moż li wych do od li -

cze nia jest ogól no do stęp ny w In -
ter ne cie jed nak jest on ma ło
pre cy zyj ny i coś, co wy da je nam
się moż li we do od li cze nia, mo że
zo stać za ne go wa ne przez urzęd -
ni ka i po dat nik mo że być we -

zwa ny do urzę du skar bo we go
w ce lu wy kre śle nia wska za ne go
ma te ria łu. Przy wy kre śla niu trze -
ba za cho wać jed nak ostroż ność,
po nie waż nie za wsze ra cja jest
po stro nie urzęd ni ka. Dla te go

po moc ne mo gą oka zać się oso -
by zaj mu ją ce się tym na co
dzień.

Prze są dzo ne wy da ją się nie -
ste ty pro gno zy, że moż li wość
ubie ga nia się o zwrot VAT za ma -

te ria ły bu dow la ne bę -
dzie trwać tyl ko do koń -
ca ro ku 2013. Z za osz -
czę dzo nych w ten spo -
sób pie nię dzy sfi nan so -
wa ny zo sta nie pro gram
Miesz ka nia dla mło dych,
któ ry za stą pi koń czą cy
się Ro dzi na na swo im. 

Ze wzglę du na to, że
moż li we są zwro ty na -
wet do 35 tys. PLN
(w przy pad ku bu do wy
do mu) war to się po śpie -
szyć. Do koń ca mar ca
Ra da Mi ni strów po win -
na po dać bar dziej szcze -
gó ło we pla ny m. in. co
do przy szło ści zwro tu
VAT.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

MGR ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Wy bit ny praw nik, współ twór -
ca ko dek su kar ne go, by ły
Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich, prof. An drzej Zoll prze -
szedł na eme ry tu rę. W roz -
mo wie z PAP opo wia da o wy -
bo rze dro gi ży cio wej, do tych -
cza so wej pra cy i pla nach
na przy szłość. 

PAP: Nie daw no wy gło sił
pan swój ostat ni wy kład
na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim. Zgro ma dził on set ki stu -
den tów pra wa. Nie któ rzy my -
ślą, że koń czy pan ka rie rę
praw ni czą. Czy rze czy wi ście
tak jest?

Prof. An drzej Zoll: For mal nie
prze sze dłem na eme ry tu rę 30
wrze śnia ubie głe go ro ku i prze -
ka za łem Ka te drę Pra wa Kar ne -
go UJ mo je mu ucznio wi prof.
Wło dzi mie rzo wi Wró blo wi. Zgod -
nie ze zwy cza jem uni wer sy tec -
kim eme ry to wa ny pro fe sor jesz -
cze przez rok mo że pra co wać
na pół eta tu – pro wa dzi w tym
cza sie za ję cia, koń czy pew ne
spra wy. Sko rzy sta łem z tej moż -
li wo ści i je stem jesz cze pół e ta to -
wym pra cow ni kiem uczel ni.

Ale rze czy wi ście, w tym se me -
strze za koń czy łem już wy kła dy
na UJ. Nie ozna cza to, że chcę
za koń czyć dzia łal ność. Da lej wy -
gła szam wy kła dy z pra wa kar ne -
go i z kon sty tu cyj nych aspek tów
pra wa kar ne go oraz se mi na -
rium ma gi ster skie z pra wa kar -

ne go w Wyż szej Szko le Pra wa
i Ad mi ni stra cji w Prze my ślu -Rze -
szo wie. W Kra ko wie wciąż pro -
wa dzę gru pę dok to ran tów. Dzia -
łal ność dy dak tycz na jest dla
mnie bar dzo cen na.

Otrzy mu ję też wie le, czę sto
kil ku set stro ni co wych prac ha bi -
li ta cyj nych i dok tor skich do re -
cen zji – ko le dzy uwa ża ją, że je śli
je stem na eme ry tu rze, to
na pew no mam spo ro cza su.
Mu szę jed nak przy znać, że mam
mniej cza su niż daw niej.

Od ro ku kie ru ję pra ca mi Ko -
mi sji ds. Ety ki w Na uce. Da lej je -
stem prze wod ni czą cym Ko mi sji
Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Kar ne go
przy Mi ni ster stwie Spra wie dli wo -
ści. Obec nie in ten syw nie pra cu -
je my nad no we li za cją ko dek su
kar ne go.

PAP: Czy pra ce nad zmia ną
pra wa kar ne go są trud ne?

Prof. A. Zoll: Tak. Ko dek sy kar -
ne są ob szer ne. Nie raz po ko le -
nia pra cu ją nad ni mi. My nie ma -
my am bi cji two rze nia no we go
ko dek su kar ne go, któ ry w Pol -
sce jest sto sun ko wo no wy, bo
obo wią zu je od 14 lat. Wy ma ga
on jed nak istot nych zmian,
zwłasz cza w za kre sie in stru men -
tów po li ty ki kar nej.

PAP: Ja kich na przy kład?

Prof. A. Zoll: Sa ma prze stęp -
czość nie jest w Pol sce pro ble -

mem nie po ko ją cym. Zmian wy -
ma ga orze ka nie i wy ko ny wa nie
kar – pod tym wzglę dem od bie -
ga my od stan dar dów eu ro pej -
skich. Na sze za kła dy kar ne są
prze peł nio ne. Rów no cze śnie
ma ją one naj niż szy w Eu ro pie
stan dard – za le d wie 3 m
kw. – ta ki me traż jest już nie spo -
ty ka ny w Eu ro pie. Ok. 72 tys. wy -
ro ków bez względ nej ka ry po zba -
wie nia wol no ści nie da się wy ko -
nać, bo w pol skich wię zie niach
nie ma miej sca na ko lej nych
prze stęp ców. Dla te go trze ba zin -
ten sy fi ko wać orzecz nic two w za -
kre sie kar nie izo la cyj nych, co
wca le nie ozna cza li be ra li za cji
pra wa kar ne go. Ka ry nie izo la cyj -
ne nie łą czą się z po zba wie niem
wol no ści, a mo gą być prze cież
sto sun ko wo do tkli we, jak np. ka -
ry orze ka ne w sys te mie do zo ru
elek tro nicz ne go lub ka ry ogra ni -
cze nia wol no ści po łą czo ne
z obo wiąz kiem pra cy na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej. W szcze -
gól no ści moż li wość re ali za cji
pew nych za dań trze ba dać sa -
mo rzą dom lo kal nym. Na le ży je
wes przeć przy wy ko ny wa niu ka -
ry ogra ni cze nia wol no ści. Obec -
nie sa mo rzą dy nie dys po nu ją
wła sny mi przed się bior stwa mi,
w któ rych ka ry te mo gą być wy -
ko na ne. Trze ba zmie nić prze pi sy
i umoż li wić sa mo rzą dom za wie -
ra nie umów o wy ko ny wa nie tych
kar z pry wat ny mi przed się bior -
ca mi. Chciał bym, by mi ni ster fi -
nan sów zgo dził się na wpro wa -
dze nie wo bec ta kich przed się -
bior ców ulg po dat ko wych. Po -

za tym ma my sła bą służ bę ku ra -
tor ską. Ku ra to rów są do wych jest
zde cy do wa nie za ma ło. Zwięk -
sze nie ich licz by przy nio sło by
pol skie mu pra wu, a tak że go -
spo dar ce i eko no mii znacz ne ko -
rzy ści.

PAP: Co da wa ło i da je pa nu
więk szą sa tys fak cję: współ -
two rze nie pra wa, czy na ucza -
nie pra wa?

Prof. A. Zoll: Za wsze łą czy łem
obie te rze czy. Je że li mam pew -
ne po my sły zwią za ne np. z le gi -
sla cją, to mó wię o nich stu den -
tom.

PAP: A jak pan oce nia stu -
den tów pra wa? Czy kie dyś
bar dziej przy kła da li do na -
uki?

Prof. A. Zoll: Dziś jest ina czej.
Na UJ stu diu je nie po rów ny wal -
nie wię cej stu den tów. Kie dy ja
stu dio wa łem, na ro ku by ło 200
osób. Te raz jest ich kil ka set, pra -
wie ty siąc. Stu den ci są róż ni.
Wie lu z nich nie zda je eg za mi -
nów i od pa da. Nie któ rzy mie rzą
się z pra wem kar nym przez kil ka
lat. Ale ma my też ta ką „eli -
tę” – oso by, któ re pi szą świet ne
pra ce ma gi ster skie, kon ty nu ują
na ukę na stu diach dok to ranc -
kich.

Dzi siej si stu den ci ma ją róż no -
rod ne źró dła in for ma cji. Dys po -
nu ją np. In ter ne tem, któ re go my
nie mie li śmy na stu diach. I tu
po ja wia się pro blem se lek cji
tych in for ma cji.

PAP: Ab sol wen ci znaj du ją
pra cę?

Prof. A. Zoll: Wcze śniej czy

póź niej – tak. Na si ab sol wen ci
ma ją naj lep sze wy ni ki w Pol sce
je śli cho dzi o zda wal ność
na apli ka cje za wo do we. A po zy -
tyw ny wy nik ta kie go eg za mi nu
da je im du że moż li wo ści. Kan ce -
la rie praw ne po trze bu ją wie lu lu -
dzi. Opie ka praw na w Pol sce jest
wciąż sła bo roz wi nię ta i fir my
cze ka ją na do brze przy go to wa -
nych praw ni ków zna ją cych ję zy -
ki ob ce i ma ją cych kon tak ty za -
gra nicz ne.

PAP: A kim dla pa na jest
stu dent?

Prof. A. Zoll: Za wsze part ne -
rem. Mło da oso ba ma świe że,
czę sto twór cze spoj rze nie na róż -
ne spra wy. Nie je den mój ar ty kuł
po wstał ja ko re zul tat np. prze -
pro wa dzo ne go eg za mi nu ust ne -
go. By wa ło, że ocze ki wa łem in -
nej od po wie dzi niż stu dent
udzie lił, a po chwi li za sta no wie -

Prof. Andrzej Zoll: nie kończę
działalności prawniczej
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nia za czy na łem jed nak do strze -
gać sens w tym, co po wie dział.

PAP: Jak pan wspo mi -
na swo je cza sy stu denc kie?

Prof. A. Zoll: To by ły zu peł nie
in ne cza sy. Roz po czą łem stu dia
w 1959 r. Po li tycz na at mos fe ra
by ła wów czas nie do bra.
Na szczę ście mia łem do brą
i moc ną ka drę pro fe sor ską.
Uczy li mnie wiel cy twór cy pol -
skiej na uki pra wa, m. in. mój
mistrz prof. Wła dy sław Wol ter,
u któ re go się dok to ry zo wa łem
i pra co wa łem ja ko asy stent.
W tym nie do brym okre sie PRL -
-u pro fe so ro wie pra wa UJ prze -
ka zy wa li nam na ukę nie ska żo -
ną ide olo gią so cja li stycz ną.

PAP: Jest pan z ro dzi ny
praw ni czej. Czy wy bór kie -
run ku stu diów wy ni kał z tra -
dy cji ro dzin nych?

Prof. A. Zoll: Tra dy cja praw ni -
cza w ro dzi nie jest moc na, ale
mój oj ciec nie był praw ni kiem.
Bli scy nie na ci ska li też, abym
szedł na pra wo. In te re so wa ła
mnie me dy cy na, zresz tą do dziś
in te re su je, bo sta ram się pi sać
też pra ce z za kre su pra wa me -
dycz ne go. Nie by łem naj lep szy
z ma te ma ty ki. W ogó le nie by -
łem naj lep szym uczniem. Zbyt
ma ło się przy go to wy wa łem, by
do stać się na me dy cy nę, na to -
miast do brze zda łem eg za mi ny

wstęp ne na pra wo. Ni gdy nie ża -
ło wa łem de cy zji o pra wie.

PAP: Z cze go dziś pan jest
naj bar dziej dum ny?

Prof. A. Zoll: Ucznio wie są mo -
im ty tu łem do du my. To zna ko -
mi ci spe cja li ści pra wa kar ne go.
Peł nią waż ne funk cje w kra ju.
Za wsze mia łem też szczę ście
do współ pra cow ni ków.

PAP: Cze goś pan ża łu je?

Prof. A. Zoll: Czło wiek ni gdy nie
czu je się do koń ca speł nio ny, za -
wsze ma wra że nie, że nie uda ło
mu się wszyst kie go zro bić. Ja np.
nie na pi sa łem wszyst kich prac,
któ re za mie rza łem na pi sać.

Nie do syt w ka rie rze praw ni -
czej czu ję tak że z in ne go po wo -

du. Kie dy roz po czy na łem ka rie rę
na uczel ni, pra cy uni wer sy tec -
kiej nie moż na by ło łą czyć
z prak ty ką. Ni gdy nie orze ka łem
w spra wach ja ko sę dzia, nie
skar ży łem ja ko pro ku ra tor, nie
bro ni łem ja ko obroń ca oskar żo -
ne go. Cie szę się, że młod si ko le -
dzy zdo by wa ją ta kie do świad -
cze nie.

PAP: Zdra dzi pan in ne pla -
ny na przy szłość oprócz pro -
jek tu no we li za cji pra wa kar -
ne go?

Prof. A. Zoll: Chciał bym w koń -
cu prze czy tać książ ki, któ re,
z bra ku cza su, od daw na le żą
nie tknię te na pół kach mo jej do -
mo wej bi blio tecz ki. Mo gę też po -
wie dzieć, że nie dłu go, na kła dem
wy daw nic twa Wol ters Klu wer
uka że się książ ka. Znaj dą się

w niej mo je prze my śle nia na te -
mat peł nie nia funk cji pu blicz -
nych.

ROZMAWIAŁA BEATA KOŁODZIEJ,

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

AN DRZEJ ZOLL (ur. 27 ma -
ja 1942 r.) jest pro fe so rem pra -
wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go. W ro ku 1968 uzy skał sto pień
dok to ra pra wa. W 1988 r. zo stał
pro fe so rem nad zwy czaj nym,
w 1991 r. zwy czaj nym. W roz mo -
wach Okrą głe go Sto łu uczest ni -
czył ja ko eks pert praw ny So li dar -
no ści. Przez czte ry la ta (1993-
1997) pia sto wał sta no wi sko pre -
ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Od 1998 do 2000 ro ku był prze -
wod ni czą cym Ra dy Le gi sla cyj nej
przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów.
W la tach 2000-2006 peł nił funk -
cję Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich IV ka den cji.

Jest au to rem po nad 250 prac
z za kre su pra wa kar ne go, pra wa
kon sty tu cyj ne go i fi lo zo fii pra wa,
współ au to rem pol skie go ko dek -
su kar ne go z 1997 r., człon kiem
czyn nym Wy dzia łu Hi sto rycz no -
-Fi lo zo ficz ne go PAU oraz Aka de -
mii Na uki i Sztu ki w Sal zbur gu.
Prze wod ni czy Ko mi sji Ko dy fi ka -
cyj nej Pra wa Kar ne go przy Mi ni -
ster stwie Spra wie dli wo ści oraz
Ko mi sji ds. Ety ki w Na uce.
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W nie dzie lę 24 lu te go
miej sco wa po li cja
w Ambt Del den (pro win -
cja Ove rijs sel) wy do by -
ła z tam tej sze go zbior -
ni ka wod ne go cia ło
męż czy zny. 

Naj praw do po dob niej
jest to Po lak, któ re go
wcze śniej po szu ki wa li zna -
jo mi, z któ ry mi wy brał się
te go wie czo ru na ry by. Je -
go za gi nię cie zgło szo no te -
go sa me go dnia. Po li cja
pro wa dzi do cho dze nie
w tej spra wie. 

MO NI KA SZREM SKA

Reklama

l OR DER PIC KER w Ve -
ghel. Obo wiąz ki: wpro wa dza -
nie za mó wień do sys te mu,
przy go to wy wa nie i zbie ra nie
za mó wień, pra ce ze ska ne -
rem, ob słu ga wóz ka EPT. Wy -
ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pra cy na min 6 mie się cy,
do bra zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go bądź
ho len der skie go. Za dzwoń: Til -
burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am -
ste lve en 0031 204701513,;
cv: jobs@ot to work for ce.eu.

l PRA COW NIK MA GA ZY -
NU w Ven lo. Obo wiąz ki: roz la -
du nek i przyj mo wa nie za mó -
wień, sor to wa nie ubrań, pra ce
ze ska ne rem. Wy ma ga nia:
dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, pra ca
w swie ta, do bra zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go, nie miec kie -
go bądź ho len der skie go. Za -
dzwoń: Til burg 0031
886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en
0031204701513,cv:jobs@ot -
to work for ce.eu.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO – ca la Ho lan dia.
Obo wiąz ki: zbie ra nie  to wa rów
za po mo cą wóz ka zgod nie
z za mó wie niem, za ła du nek
i roz ła du nek to wa rów, pra wi -
dło we ich prze wo że nie we
wska za ne miej sce; wy ma ga -
nia: zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go bądź ho -
len der skie go. Za dzwoń:   Ven -
ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am -
ste lve en 0031 204701513,
Til burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Szu kam pra cy w Ha dze
lub w oko li cach. Je stem oso -
bą sil na, umie ją cą cięż ko pra -
co wać, zna ją cą się na swo im

fa chu, z za wo du ślu sarz, po sia -
da ją cą VCA, miesz ka ją cą
w Ha dze, Pra co wa łem już
na róż nych bu do wach w Ha dze
i w Rot ter da mie. Po tra fię ocie -
plać bu dyn ki, ma lo wać, ukła -
dać płyt ki chod ni ko we i kost kę
bru ko wą. Je stem zło tą rącz ką
(ta pe to wa nie, gla zu ra i in ne
pra ce). Po sia dam upraw nie nia
na wóz ki wi dło we, wal ce dro -
go we, za gęsz czar ki. Po tra fię
usta wiać rusz to wa nia. Je stem
pra cow ni kiem punk tu al nym,
rze tel nym, su mien nym, ko mu -
ni ka tyw nym. Szu kam pra cy
naj chęt niej na dłu żej. Mo gę
pod jąć tez in ne za trud nie nie.
Po zdra wiam. Da rek. Tel.
+31686237043.

l Szu kam pra cy. Wi tam,
miesz kam w Ein dho ven i szu -
kam pra cy na pro duk cji
0613363341.

l Flow pack ma chi -
nist – PIL NE!!!! Dla jed ne go
z na szych klien tow zaj mu ja ce -
go sie pa ko wa niem wa rzyw
i owo cow pil nie po szu ku je my
oso by z mi ni mum 6 mie siecz -
nym do swiad cze niem przy ob -
slu dze ma szy ny ty pu flow pack.
Wy ma ga nia: min. 6 mie sie cy
do swiad cze nia na tym sta no -
wi sku, do bra zna jo mosc j. an -
giel skie go lub ho len der skie go,
dys po zy cyj nos, umie jet nosc
kie ro wa nia gru pa pra cow ni -
ków. Oso by spel nia ja ce po wyz -
sze wa run ki za pra sza my
na oso bi sta re je stra cje do jed -
ne go z na szych biur: Du ijn dam
Uit zend gro ep. Dla osob z Ha gi
i oko lic: Die ren se la an 71,
2573 KC Den Ha ag, tel: 070-
4274855. Dla osob z Rot ter -
da mu i oko lic: Hol landsch Diep
63 c, 2904 EP Ca pel le aan de
IJs sel, tel: 010-8700800.
Do re je stra cji ko niecz ne sa:
wa zny do ku ment toz sa mo sci,
so fi nu mer oraz oso bi sty nu -
mer kon ta ban ko we go.

PRACA

FOT. STOCK. XCHNG / JA MIE WO ODS

Topielec w Ambt Delden
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O wy jąt ko wym pe chu mo że
po wie dzieć wła ści ciel miesz -
ka nia w jed nej z dziel nic Ro -
er mond. Po li cjan ci po fa ty go -
wa li się do nie go z po wo du
nie ure gu lo wa nej wcze śniej
ka ry, jed nak nie spo dzie wa ne
oko licz no ści zmu si ły ich

do nie ocze ki wa nej in ter wen -
cji.. 

Jak in for mu je rzecz nik tam tej -
szej po li cji funk cjo na riu sze zde -
cy do wa li się na wej ście do lo ka -
lu ze wzglę du na sil ny swąd pa lo -
nej ma ri hu any. Na miej scu za -
bez pie czy li je de na ście sa dzo nek

ko no pi in dyj skich, oko ło czte ry
ki lo gra my wy su szo nej ma ri hu -
any w sa szet kach oraz war to -
ścio wy sa mo chód. Wraz z miesz -
kań cem bu dyn ku za trzy ma ny
zo stał tak że oby wa tel Buł ga rii,
któ ry spra wo wał pie czę nad ho -
dow lą.

MO NI KA SZREM SKA

Nielegalna plantacja
na pierwszym piętrze

FOT. STOCK. XCHNG / JU LIA EISEN BERG

Po szu ki wa ny od po nad 10 lat
mię dzy na ro do wy mi li sta mi
goń czy mi 46-let ni prze -
stęp ca zo stał aresz to -
wa ny. 

Sa mo za trzy ma nie
mia ło miej sce pod ko -
niec stycz nia, jed -
nak że pro ku ra tu ra
ujaw ni ła ten fakt
do pie ro po upły -
wie dwóch ty go -
dni. Za trzy ma ny
Po lak dzia łał
na te re nie kil ku
e u  r o  p e j  s k i c h
państw. Męż czy zna
ma na kon cie po waż -
ne za rzu ty oraz wy ro ki.
Oskar ża no go m. in.
o kie ro wa nie gru pą
prze stęp czą na te re nie
Rze czy po spo li tej oraz
prze myt znacz nej ilo -
ści ko ka iny na te ren
Nie miec. Tam też ska -
za no go na wy rok dzie -
się ciu lat po zba wie nia
wol no ści. Po od by ciu czę -
ści ka ry zo stał on prze ka -
za ny pol skie mu wy mia ro -
wi spra wie dli wo ści. W mo -
men cie uciecz ki pod czas wię -
zien nej prze pust ki męż czyź -
nie po zo sta ło jesz cze 7 lat
od siad ki.

Jak wy ni ka z usta leń ho len -
der skiej po li cji Po lak ukry wał się
już od dłuż sze go cza su na te re -

nie Ho lan dii. Sąd
w Am ster da -
mie zde cy du -

je kie dy i czy w ogó le zo sta nie
prze ka za ny pol skiej po li cji i pro -
ku ra tu rze. 

We dług opu bli ko wa nych już
na po cząt ku mie sią ca ra por -
tów war tość ho len der skiej
fir my Roy al Im tech spa dła. 

No to wa na na gieł dzie
w Am ster da mie spół ka
za swój zły stan wi ni re -
ali za cję bu do wy par ku
roz ryw ki pod War sza wą
oraz spa lar ni w oko li -
cach Gro dzi ska Ma zo -
wiec kie go. We dług Ho -
len drów war tość tych
pro jek tów oscy lu je wo -
kół 757 mln eu ro. Pu bli -
ka cje rocz nych ra por -
tów fi nan so wych fir my
od su nię to w cza sie, co
już kosz to wa ło Im tech
znacz ny spa dek war to -
ści ak cji. Ho len der skie
me dia roz pi su ją się
o afe rach go spo dar -
czych w Pol sce i nie pra -
wi dło wo ściach w fi nan -
so wa niu. W kon se -
kwen cji za wie szo no za -
rząd pol skiej spół ki za -
leż nej Im tech Pol ska,
a w je go miej sce po wo -
ła no spe cjal ny ze spół
ma ją cy zba dać sy tu ację
ho len der skiej fir my
w Pol sce. 

Co cie ka we fir ma od -
po wia da ła za in sta la cje

elek trycz ne i grzew cze oraz kli -
ma ty za cję przy bu do wie trzech
sta dio nów na EU RO 2012.

Sam po mysł na bu do wę par -
ku roz ryw ki – ogrom ne go jak

na ska le eu ro pej ską – wy szedł
od Pe te ra Mul de ra, pre ze sa
spół ki Ad ven tu re World War saw. 

MO NI KA SZREM SKA

Po lak -prze myt nik aresz to wa ny Park rozrywki pod znakiem zapytania

FOT. STOCK. XCHNG / AN DREA CHURCHFOT. MI CHAL ZA CHA RZEW SKI, SXC

MO NI KA SZREM SKA
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l Miesz ka nie/po kój – wy -
naj mę: Miesz ka nie z ogro dem
do wy na ję cia w schie dam, ce -
na 850 exl, tel 0633975887.

l Miesz ka nie/po kój – wy -
naj mę: Miesz ka nie do wy na ję -
cia w Ma as slu is, 4 po ko je, max.
4 oso by, ce na 875 exl. Tel
0633975887.

l Miesz ka nie/po kój – wy -
naj mę: Wol ne Po ko je Ha ar lem
(schal wijk). Po sia da my wol ne
po ko je w Ha ar lem (schal wijk).
Miesz ka nie po sia da trzy pie tra,
w tym par ter to kuch nia wraz
z du zym sa lo nem oraz to a le ta
a na po zo sta lych pie trach mie -
sci sie la zien ka wraz z 4 po ko ja -
mi. Je se smy Ho len der skim biu -
rem pra cy wiec w ra zie po trze by
mo ze my za mel do wac oso by te -
go po trze bu ja ce. W miesz ka niu
obec nie miesz ka na szych
dwoch pra cow ni kow a po zo sta -
le trzy po ko je sa wol ne. Ce -
na za jed na oso be to 250 eu ro
w przy pad ku dwoch osob
na jed nym po ko ju ce na to 400
eu ro plus 200 eu ro de po zy tu.
Chet ne oso by pro sze o kon takt
pod nr. tel. 0642726260 lub
na e -ma il in fo@biz z temp.nl.Oso -
by z te re nu Ha ar lem je ste smy
wsta nie ode brac i po ka zac dom
oso bi scie. Po zdra wiam Ra fal
Go le biew ski

l Zdro wie i uro da: Ko sme ty -
ka pro fe sjo nal na w Bre dzie. Za -
pra szam na za bie gi eks fo lia cji
kwa sa mi AHA, prze dłu ża nie
rzes, ma ni cu re i pe di cu re hy bry -
do wy, oczysz cza nie, mi kro der -
ma bra zję, pe eling ka wi ta cyj ny,
de pi la cję twa rzy i cia ła, ma saż
twa rzy i cia ła, pe eling cia ła, me -
zo te ra pię bez i gło wą, re ge ne ra -
cje i od no wa bio lo gicz na sko ry,
pie lę gna cja ce ry z trą dzi kiem,
za bie gi wzmac nia ją ce na czyn -
ka, zmiej sza ja ce cel lu lit, ujędr -
nia ja ce, wy bie la ja ce oraz hen -
na i re gu la cja brwi. Wie cej
na www.po go to wie ko sme tycz -
ne.nl tel. 0645 194 485, ema il
po go to wie -ko sme tycz ne@wp.pl.

l Zdro wie i uro da: Ser decz -
nie za pra szam wszyst kie Pa nie
na pro fe sjo nal ny za bieg prze -
dłu ża nia rzęs me to dą 1:1. Je że -
li chcesz aby Two je rzę sy by ły
dłuż sze na wet o 50% jest to do -
sko na ły spo sób. W me to dzie 1
do 1 każ da rzę sa jest pre cy zyj -
nie do kle jo na do na tu ral nej
na ca łej jej dłu go ści, co da je
gwa ran cję wy jąt ko wej trwa ło ści
(do mo men tu wy pad nię cia rzę -
sy na tu ral nej). Efekt uzy ska ny
po za bie gu jest na tu ral ny a sa -
ma me to da bez piecz na. Asia
tel.:0633246705

l Usłu gi – in ne: Wi tam

wszyst kie ko bie ty w cią ży! Ma -
my dla Was do za ofe ro wa nia
Kra am zorg w j. pol skim! Po sia -
da my du że do świad cze nie w po -
mo cy ma mie i dziec ku! Przez
pierw sze dni – te naj waż niej sze -
słu ży my po mo cą. Do jeż dża my
UWA GA DO 50km OD DEN HA -
AG!!!!!!!!! Tak że, bar dzo go rą co
za pra sza my wszyst kie Ma my!
Kon takt w j. pol skim
Eva – 0616-405-192

l Usłu gi – la we ty: Wi tam.
Ofe ru je uslu gi po mo cy dro go -
wej 24H oraz trans por tu po jaz -
dow i wszyst kie go co mo zna
prze trans por to wac na la we cie
sa mo cho do wej w UE. Co 2 ty go -
dnie w so bo te jez dze z NL do PLi
wra cam w nie dzie le. Wy sta -
wiam fak tu ry VAT. Po zdra wiam.
tel: 0031617348060.

l Uslu gi – me cha nik sa mo -
cho do wy: Pol ski warsz tat sa -
mo cho do wy S&M Au to re pa ra -
ties. Je ste śmy warsz ta tem sa -
mo cho do wym za pew nia ją cym
kom plek so wą na pra wę po jaz -
dów oso bo wych oraz do staw -
czych wszyst kich ma rek. U nas
mo gą Pań stwo li czyć na fa cho -
wą po moc i ob słu gę po jaz du.
Ofe ru je my sze reg usług i ni skie
ce ny: PRZE GLĄ DY: ogól ny
(przed sprze da żo wy), se zo no wy,
za wie sze nia z wjaz dem na ka -

nał, ukła du kli ma ty za cji, dia -
gno sty ka kom pu te ro wa. NA -
PRA WY BIE ŻĄ CE: wy mia na ole -
jów, fil trów, pły nów, świec i prze -
wo dów za pło no wych, roz rzą du;
test i ła do wa nie aku mu la to ra,
oczysz cza nie kle mów; usta wia -
nie zbież no ści kół; na pra wa
ukła du ha mul co we go, wy de -
cho we go, za wie sze nia, ukła du
kie row ni cze go i in nych; wy mia -
na i re mont sil ni ka; wy mia -
na skrzy ni bie gów i sprzę gła; na -
pra wa ele men tów elek trycz -
nych; na pra wa tur bo sprę ża rek
i pom pow try ski wa czy. Tak że
u Nas na warsz ta cie mo gą Pań -
stwo prze cho wy wać opo ny let -
nie i zi mo we. Je ste śmy dla Pań -
stwa od Po nie dział ku do So bo -
ty. Ta nio i So lid nie Wię cej in for -
ma cji pod nr tel   06-4496-
9362. AD RES WARSZ TA TU:
S&M AU TO RE PA RA TIES, S GRA -
VEN ZAND SE WEG 40, 2291 PE
WA TE RIN GEN (DEN HA AG). Re -
je stra cja w KvK (ad res ko re -
spon den cyj ny): S&M AU TO RE -
PA RA TIES, Den Ha ag. KvK -nr:
27307053.

l Sprze dam – róż ne: Wi tam
mam do sprze da nia ma te ra ce
No we z roz mia ru: 90x200x18
ce na 90 eur, 80x200x20 (ostat -
nia sztu ka) ce na 60 eur,
140x200x18 ce na 140 eur,
wszyst kie sa pro fi lo wa ne i z roz -
ne go ro dza ju gab ki. Mo zna row -
niez zlo zyc za mo wie nie, wszyst -
kie in for ma cje udzie lam te le fo -
nicz nie +31619327374. Ce ny
w skle pach za czy na ja sie
od 600 eu ro!!!!! Nie prze gap
oka zji mo zesz miec no wy po -
rzad ny ma te rac pro sto z fa bry -
ki!!

l Skle py: „HAR NAŚ” POL -
SKIE DE LI KA TE SY – TIL -
BURG. Ser decz nie za pra sza my
na za ku py no wo otwar te go skle -
pu z pol skim asor ty men tem
Har naś przy uli cy Ba ster dring
83 w Til burg. Co dzien nie świe że
pie czy wo, sze ro ki wy bór wę dlin,
na biał, pol skie ziem nia ki, sło dy -
cze, ko sme ty ki oraz wie le in -
nych pro du ków. Atrak cyj ne ce -

ny oraz mi ła ob słu ga! Go dzi ny
otwar cia: Pon. 13.00 – 21.00,
Wt – Sob. 9.00-21.00. Ży czy my
uda nych za ku pów!!!

l Trans port – ofe ru ję: Wi -
tam. PRZE PRO WADZ KI oraz
TRANS PORT TO WA RO WY w UE.
TEL 0617348060

l Trans port – ofe ru ję: Prze -
wóz osób BU SY Pol ska -Niem cy -
-Ho lan dia -Bel gia. Na sze usłu gi
świad czy my na naj wyż szym po -
zio mie. Za pew nia my trans port
z miej sca za miesz ka nia
pod wska za ny ad res. Prze wo zy
wy ko nu je my kom for to wy mi bu -
sa mi VW Ca ra vel la w wer sji 8-
oso bo wej wraz z kie row cą. Ob -
słu gu je my wo je wódz twa: Ma zo -
wiec kie, Łódz kie, Wiel ko pol -
skie, Lu bu skie. Tra sa: Sie dl ce ›
War sza wa › Łódź › Ko nin › Po -
znan. Re zer wa cji moż na do ko -
nać SMS 24H lub tel. +48 792-
475-308. W tre ści pro szę po -
dać: Imię i na zwi sko. Da tę wy -
jaz du. Nr kon tak to wy, Do kład ny
ad res z ko dem pocz to wym
w Pol sce lub za gra ni cą Kon -
takt: PL Tel.: +48 792-475-308;
e -ma il: ja strzeb ski.s8@wp.pl;
www.kew lys.pl

l Trans port – ofe ru ję: VI -
CO – TRANS PORT. COM PRO FE -
SJO NAL NIE, SZYB KO I TA NIE.
W KAŻ DY DZIEŃ TY GO DNIA
PRZE WÓZ OSÓB W KRA JU I ZA -
GRA NI CĄ. NR TEL 0048
604205109, NL   0031
650980444, B 0032
495147576.

l Usłu gi – in ne: WROZ KA
DO RAD CA ZY CIO WY Z POL SKI
Z DWU DZIE STO LET NIM DO -
SWIAD CZE NIEM ZA PRA SZA NA
SE AN SE KART KLA SYCZ NYCHZ
ZA KRE SU: SPRAW OSO BI -
STYCH, PART NER SKICH, RO -
DZIN NYCH, EMO CJO NAL NYCH,
ZA WO DO WYCH, FI NAN SO -
WYCH, BIZ NE SO WYCH, ZDRO -
WOT NYCH ORA ZRO ZWO JU DU -
CHO WE GO I IN NEW ZA LE ZNO -

SCI OD PO TRZEB PY TA JA CE GO
UDZIE LAM OD PO WIE DZI NA
PY TA NIA DO TY CZA CE PRZE -
SZLO SCI, TE RA ZNIEJ SZO SCI
I PRZY SZLO SCI. DO KAZ DE GO
SE AN SU ANA LI ZA ENER GE -
TYCZ NA GRA TIS. PRO FE SJO NA -
LIZM I DYS KRE CJA ZA PEW NIO -
NE.. DEN HA AG. TEL.
0685767003

l Zdro wie i uro da: WI TAM.
NO WO OTWAR TY SKLEP – SU -
PLE MEN TY DIE TY. PO SIA DAM
SU PLE MEN TY TA KICH FIRM
JAK BSN, MU SC LE TECH, CY TO -
SPORT, DY MA TI ZE ORAZ WIE LE
IN NYCH. GA INE RY, KRE ATY NY,
BIAŁ KA, AMI NO KWA SY, SPA LA -
CZE TŁUSZ CZU, WI TA MI NY. AB
NU TRI TION SHOP. ad res: DE LA
REY WEG 667, 2571ES DEN
HA AG, KVK 57188483

l Skle py: Za pra sza my do na -
sze go skle pu w Bo xtel. Ni skie
ce ny, we dli ny roz nych pro du cen -
tow, do mo we cia sta. Za pra sza -
my na nie dzie le 30/08/2012
od go dzi ny 11:00 na im pre -
ze – kiel ba sa z gril la, bi gos i pol -
skie pi wo. Po ol se Spe cia li te iten
Lu kul lus, Ooster hof 10, 5283
BV Bo xtel

l Zdro wie i uro da: Usłu gi
Fry zjer skie „U Ka mi li”. Pro fe sjo -
nal ne usłu gi fry zjer skie, strzy że -
nia dam sko -mę skie, fry zu ry
wie czo ro we, mo de lo wa nie, pro -
sto wa nie, far bo wa nie. Pra cu ję
na pro fe sjo nal nych na rzę -
dziach. Usłu gi wy ko nu ję wy łącz -
nie w mo im warsz ta cie (HEL -
MOND) pro win cja no ord bra -
bant. oko li ce Ein dho wen, Ve -
ghel, kon ku ren cuj ne ce ny TEL:
0649259586.

l Zdro wie i uro da: NO WY
LO OK. Na po cząt ku wejdz
na stron ke: www.chic lo ok.nl.
Po tem za po znaj sie z te ma tem
i zaj rzyj na Kle iweg 21a Rot ter -
dam. KO SME TY KA, kto rej moż -
li we, że jesz cze nie znasz.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Ho len der scy przed się bior cy i skle pi ka -
rze z oko ło 225 punk tów sprze da ży
w bra banc kim mie ście Til burg otwar li
w ubie głą nie dzie lę 24 lu te go swo je
skle py, jed nak że jak sie oka zu je mo gli
to uczy nić nie zgod nie z pra wem, ja kie
obec nie obo wią zu je. 

Wła ści cie le mo gą się spo dzie wać ostrze -
że nia od wło da rzy mia sta, al bo wiem nie -
daw no wpro wa dzo no za kaz han dlu w nie -
dzie lę. Wnio sek o zmia ny w pra wie zło ży ła
gru pa skle pi ka rzy z mniej szych lo ka li, któ rzy
pro te sto wa li w spra wie nie uczci wej kon ku -
ren cji. 

Przed się bior cy tłu ma czą zła ma nie za ka zu
bra kiem do sta tecz nej in for ma cji na fo rum
pu blicz nym oraz nie wie dzą. 

Spór po mię dzy dwie ma gru pa mi in te re su
od bi je się z pew no ścią na nie ko rzyść zwy -
kłych kon su men tów i miesz kań ców mia sta,
dla któ rych nie dzie la jest czę sto je dy nym
dniem ty go dnia, gdy mo gą spo koj nie udać
się na za ku py. War to do dać, że wła dze nie
prze pro wa dzi ły żad nych kon sul ta cji spo łecz -
nych przed wpro wa dze niem no wych prze pi -
sów w ży cie. 

MO NI KA SZREM SKA

Nie dziel ny han del bez praw ny?

FOT. STOCK. XCHNG / THO MAS PA TE
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W spe cjal nie przy go to wa nym
po miesz cze niu, do któ re go
prze cho dzi ło się przez dziu rę
w ścia nie spryt ny 21-la tek
zor ga ni zo wał upra wę ko no pi.

Spra wa mia ła swój po czą tek
po nad ty dzień te mu, gdy ino wro -
cław scy mun du ro wi uzy ska li in -
for ma cję o oso bie, któ ra mia ła
zaj mo wać się dys try bu cją nar ko -
ty ków. Do dzia łań przy stą pi li po -
li cjan ci zaj mu ją cy się zwal cza -
niem m. in. te go ty pu prze stęp -
cze go pro ce de ru. W mi nio ny po -
nie dzia łek wie czo rem we szli
do miesz ka nia 21-lat ka.

– Tam, pod czas prze szu ka nia,
za re ga łem, zna leź li po dej rza ny
otwór w ścia nie. Jak się oka za ło
pro wa dził on do ma łe go po -
miesz cze nia, o wy so ko ści pół to -
ra me tra, w któ rym męż czy zna

zor ga ni zo wał pro fe sjo nal ną
plan ta cję – in for mu je asp. Iza -
bel la Drob niec ka.

Po li cjan ci zna leź li i za bez pie -
czy li tam trzy do ni ce z krze wa mi
ko no pi w róż nej fa zie wzro stu,
a tak że spe cjal ne lam py oraz
urzą dze nia słu żą ce do upra wy.
Wła ści ciel miesz ka nia zo stał za -
trzy ma ny do wy ja śnie nia. Usły -
szał już za rzut nie le gal nej upra wy
ko no pi. Ze bra ne do wo dy wraz
z wnio skiem o tym cza so we
aresz to wa nie męż czy zny mun du -
ro wi przed sta wi li pro ku ra to ro wi.
Dal szy tok spra wie na dał sąd. Je -
go de cy zją 21-la tek zo stał dzi siaj
tym cza so wo aresz to wa ny na dwa
mie sią ce. Gro zi mu te raz ka ra
do 3 lat po zba wie nia wol no ści. 

(KI)

ŹRÓDŁO: EXTRA KURIER

INOWROCŁAWSKI
FOT. STOCK. XCHNG / A. CARLOS HERRERA FOT. STOCK. XCHNG / GAVIN MILLS

Plan ta cja za dziu rą w ścia nie

134 ra zy w 2012 ro ku – świa -
do me praw i obo wiąz ków wy -
ni ka ją cych z za ło że nia ro dzi -
ny – pa ry przy rze ka ły, że uczy -
nią wszyst ko, by ich mał żeń -
stwo by ło zgod ne, szczę śli we
i trwa łe. Tym sa mym ry piń ski
Urząd Sta nu Cy wil ne go za re -
je stro wał o 10 ślu bów mniej
niż w ro ku 2011. 

– W po przed nich la tach by ło
ich tro chę wię cej, np.
w 2009 – 176 – in for mu je Ane -
ta Fur man, kie row nik USC w Ry -
pi nie. Po wyż sze da ne do ty czą
za rów no ślu bów cy wil nych, jak
też związ ków za wie ra nych w pa -
ra fiach Ry pin i Sa dło wo, któ re
z ra cji obo wią zu ją cych ustaw są
re je stro wa ne w miej sco wym
urzę dzie. We dług kie row ni ka
USC, licz ba ślu bów cy wil nych nie
zmie nia się dra stycz nie, jest ich
od 50 do 60. 

Nie waż ny wiek, jed nak…

– Nup tu rien ci [oso by ma ją ce
za wrzeć zwią zek mał żeń -
ski – przyp. red.] są naj czę ściej
z róż ni cą wie ku do dwóch lat, lub
są rów no lat ka mi – mó wi Fur -
man. – Bar dzo rzad ko zda rza ją
się oso by z du żą róż ni cą wie ku.
W 2012 ro ku by ło tak tyl ko raz,
w tym przy pad ku pan mło dy był
20 lat star szy od swo jej wy bran -
ki. 

We dług sta ty styk z ry piń skie -
go Urzę du Sta nu Cy wil ne go, za -
rów no w przy pad ku ślu bów cy -
wil nych jak i wy zna nio wych, tra -
dy cyj nie pan ny wy cho dzą za ka -
wa le rów. Ta ka mał żeń ska kon fi -
gu ra cja jest nor mą, wy no si po -

nad 86 % wszyst kich za wie ra -
nych mał żeństw. 

A mia ło być tak pięk nie…

We dług da nych GUS ro śnie
licz ba par, któ re ła mią obiet ni cę
mał żeń ską za war tą pod czas ślu -
bu. W Pol sce, w 2000 ro ku, od -
no to wa no 43 tys. roz wo dów,
w 2006 – pra wie 72 tys. 61
tys. – to licz ba roz stań w 2010
ro ku. Roz pa dy związ ków nie
omi ja ją i na sze go mia sta. 

– Pra cu ję w Urzę dzie Sta nu
Cy wil ne go 9 lat i ze smut kiem
ob ser wu ję, że z ro ku na rok ad -
no ta cji o roz wo dach wpi su ję
w księ gi znacz nie wię cej – mó wi
Ane ta Fur man. – Naj czę ściej do -
ty czy to par z krót kim sta żem
mał żeń skim – do po wia da.

Świe cić przy kła dem

– W tym ro ku po że gna li śmy
nie ste ty ju bi la ta, pa na Ja na Wil -
ka now skie go, któ ry wraz z mał -
żon ką Wła dy sła wą ob cho dził
w 2012 ro ku 73 la ta po ży cia
mał żeń skie go – wspo mi na kie -
row nik. – Nie od no to wa li śmy
wcze śniej w na szym mie ście ta -
kie go ju bi le uszu. Wie lo krot nie
z bur mi strzem go ści li śmy u pań -
stwa Wil ka now skich, aby gra tu -
lo wać im tak wspa nia łe go i dłu -
gie go po ży cia mał żeń skie go.
Ma my też kil ka par dia men to -
wych na te re nie Ry pi na. 

We dług Ane ty Fur man wszyst -
kie za wie ra ne związ ki mał żeń -
skie są wy jąt ko we, bo to po pro -
stu nie co dzien na i nie po wta rzal -
na ce re mo nia. – Dla mnie każ dy
za war ty w na szym urzę dzie
zwią zek mał żeń ski jest nie zwy -

kły, je że li wi dzę, że dwie sto ją ce
przede mną oso by są w so bie za -
ko cha ne. 

Rzą dzą Le na i Kac per

Pi sząc o ślu bach nie moż -
na nie wspo mnieć rów nież
o na ro dzi nach. Nie ste ty,
choć w na szym mie ście ich
licz ba w ostat nich la tach

utrzy mu je się na po dob nym
po zio mie, ogól no pol ska ten -
den cja jest ma le ją ca.
W ubie głym ro ku w Urzę dzie
Mia sta za re je stro wa no 380
mło dych oby wa te li. A wśród
nich głów nie Le ny, Zu zan ny,
Ma je, Kac pro wie, Szy mo no -
wie, Ja ku bo wie. 

(AT)
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Sie dem na sto - i osiem na sto -
wiecz ne dzwo ny zo sta ły skra -
dzio ne w Sar to wi cach. Oso -
by, któ re po mo gą w ich od zy -
ska niu, mo gą zgar nąć na gro -
dę 5 tys. zł.

Pu stą dzwon ni cę za uwa żył
w nie dziel ny po ra nek ko ściel ny
od śnie ża ją cy doj ście do ko ścio -
ła. Za wia do mił księ dza. – No gi
się po de mną ugię ły, bo to
strasz na stra ta – mó wi ks. Ire ne -
usz Ma chut, ad mi ni stra tor pa ra -
fii w Sar to wi cach. – Naj gor sze,
że zło dzie je mo gą je po ciąć, po -
tłuc, że by ła twiej je sprze -
dać – do da je.

Skra dzio ne dzwo ny po cho dzi -
ły z XVII i XVIII wie ku. Oba by ły
za re je stro wa ne ja ko za byt ki. Za -
mon to wa ne by ły na drew nia nej
dzwon ni cy obok ko ścio ła. Ostat -
ni raz wi dzia no je w so bo tę (19
stycz nia) oko ło go dzi ny sie dem -
na stej. W no cy pa dał śnieg, wiał

wiatr. Ze sła bej wi docz no ści sko -
rzy sta li prze stęp cy. Mu sie li jed -
nak do brze się przy go to wać, za -
wie sić na kon struk cji li ny z ko ło -
wrot ka mi i blocz ka mi, że by cięż -
kie dzwo ny bez piecz nie opu ścić
na zie mię. – Tu taj w ostat nich la -
tach by ło spo ro kra dzie ży – mó -
wi ks. Ma chut. – Krad ną prze wo -
dy ener ge tycz ne, sta lo we ele -
men ty z na grob ków, a w daw -
niej szych cza sach by ło wła ma -
nie do ko ścio ła i znisz cze nie za -
byt ko wej mon stran cji – wy li -
cza. – Zło dziei nie wy kry to. Być
mo że to ich roz zu chwa li ło – do -
da je.

Po li cja moc no prze ję ła się
spra wą. Ko men dant Wo je wódz -
ki Po li cji wy zna czył na wet na gro -
dę w wy so ko ści 3 tys. zło tych
za po moc w od zy ska niu skra -
dzio ne go za byt ku. Do te go dwie
pry wat ne oso by chcą do rzu cić
po ty siącu, więc kto po mo że
w od zy ska niu mo że li czyć

na pięć ty się cy na gro dy. – Po li -
cjan ci pro szą oso by, któ re ma ją
ja kie kol wiek in for ma cje, któ re
po mo gły by po móc w od na le zie -
niu skra dzio nych dzwo nów
o kon takt, tak że ano ni mo wo,
z dy żur nym Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Świe ciu pod nr tel.
52 33 32 500 lub pod nr 112
z naj bliż szą jed nost ką po li -
cji – mó wi asp. Ma rek Ry dzew -
ski, rzecz nik pra so wy KPP
w Świe ciu.

Nie ofi cjal nie mun du ro wi przy -
zna ją, że szan sa na od na le zie nie
dzwo nów jest zni ko ma. Wy ko na -
ne ze spi żu przed sta wia ją zni ko -
mą war tość (oko ło 150 zł) gdy by
chcieć sprze dać je w sku pie zło -
mu. Naj praw do po dob niej by ła to
kra dzież na za mó wie nie, być
mo że dla ko goś z Eu ro py Za -
chod niej.

KRZYSZ TOF NO WIC KI
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Ukradli zabytkowe dzwony

FOT. STOCK. XCHNG / SI ME ON EICH MANN

Szok! Praw do po dob nie trut -
ka na szczu ry znaj do wa ła się
w mle ku mo dy fi ko wa nym,
z któ re go ełc ka fir ma pro du -
ko wa ła sło dy cze. Cho ciaż
ska żo ny to war znik nął już
z ryn ku, to le piej uwa żać
na to, ja ki mi sło dy cza mi się
ra czy my. 

Ta ma ło ape tycz na hi sto ria za -
czę ła się w Szcze ko ci nach
na Ślą sku. Tam tej sza Okrę go wa
Spół dziel nia Mle czar ska „Ro kit -
nian ka” wy pro du ko wa ła par tię
mle ka w prosz ku o nu me rze se -
ryj nym 202. Tech no lo dzy jed ne -
go z od bior ców te go mle ka za -

uwa ży li w nim dziw ny gra nu lat,
nie zi den ty fi ko wa ną sub stan cję,
o któ rej fir ma po in for mo wał
służ by sa ni tar ne. Po prze śle dze -
niu miejsc, w któ re do tar ło ska -
żo ne mle ko oka za ło się, iż tra fi ło
ono rów nież do Eł ku. Fir ma pro -
du ku ją ca u nas sło dy cze wy ko -
rzy sta ła je do pro duk cji wy ro bów
ciast kar skich.

– Pod czas prze pro wa dzo nej
kon tro li usta li li śmy, iż ełc ki za -
kład ciast kar ski ku pił 25 kg mle -
ka w prosz ku o nu me rze par tii
202 – mó wi Elż bie ta Ła baj,
rzecz nik Wo je wódz kiej Sta cji Sa -
ni tar no – Epi de mio lo gicz nej
w Olsz ty nie. – Z te go 7 kg zu żył
do pro duk cji i wpro wa dził do ob -

ro tu ja ko tzw. szysz kę o nu me rze
par tii 06.12.2012 oraz szysz -
kę – orzech o nu me rze par tii
13.12.2012. Ze wzglę du na po -
dej rze nia, co do ja ko ści mle ka
mo dy fi ko wa ne go, resz tę to wa ru,
czy li 18 kg pro du cent znisz czył.

Tru ją ce sło dy cze już nie są do -
stęp ne w ob ro cie han dlo wym,
gdyż się po pro stu prze ter mi no -
wa ły. Nie by ło też żad nych in for -
ma cji o za tru ciach. W ca łym kra -
ju fe ral ne mle ko mo dy fi ko wa ne
tra fi ło do sze ściu od bior ców. Je -
den z nich wy pro du ko wał z nie go
rur ki z kre mem i wa fle ka ka owe,
któ re już wy co fa no ze sprze da ży. 

(SOB)
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FOT. STOCK. XCHNG / HEN RIK PEL SEN

Nad Ro sją mógł roz paść się
kil ku me tro wy obiekt – np.
pla ne to ida – któ re go frag -
men ty do tar ły do Zie mi; zja -
wi sko to nie mia ło związ ku
z pla ne to idą 2012 DA 14,
któ ra w pią tek prze le ci w po -
bli żu Zie mi – wy ja śnia ją
w roz mo wie z PAP astro no -
mo wie. 

Deszcz me te ory tów, któ re mu
to wa rzy szy ły gło śne eks plo zje,
spadł w pią tek nad ob wo dem
cze la biń skim na Ura lu. Ran nych
mo gło być w je go wy ni ku po -
nad 500 osób.

Dr Mar cin Ki ra ga z Ob ser wa -
to rium Astro no micz ne go Uni -

wer sy te tu War szaw skie go,
a tak że dr hab. Jan Skład kow ski
z Za kła du Astro fi zy ki i Ko smo lo -
gii w In sty tu cie Fi zy ki Uni wer sy -
te tu Ślą skie go, przy pusz cza ją, że
przy czy ną te go zda rze nia mo gła
być kil ku me tro wej śred ni cy ko -
smicz na ska ła, któ ra w at mos fe -
rze roz pa dła się na ka wał ki.

Jak mó wi w roz mo wie z PAP
dr Ki ra ga, cia ło, któ re za ob ser -
wo wa no nad Ro sją, w mo men -
cie wej ścia w at mos fe rę mo gło
mieć ener gię po rów ny wal ną
z ener gią ma łej bom by ato mo -
wej, ale szyb ko wy tra ca ło tę
ener gię. „Na wy so ko ści 10 km
tar cie mo gło stać się tak du że,
że struk tu ra obiek tu mo gła nie
wy trzy mać i roz padł się

na mniej sze seg men ty” – mó wi
na uko wiec i za zna cza, że mógł
te mu to wa rzy szyć huk, któ ry sły -
sze li świad ko wie.

Obaj ba da cze uwa ża ją, że cia -
ło nie bie skie, któ re roz pa dło się
nad Ro sją nie ma związ ku z pla -
ne to idą 2012 DA 14. Pla ne to ida
ta ma w pią tek wie czo rem
przejść w od le gło ści 27 tys. km
od po wierzch ni Zie mi (34 tys.
km od środ ka Zie mi), a więc bę -
dzie po nad 10 ra zy bli żej nas niż
Księ życ. Cia ło to ma roz mia ry kil -
ku dzie się ciu me trów i jest jed -
nym z więk szych obiek tów, któ re
w cią gu ostat nich lat zna la zły się
w tak bli skiej od le gło ści od Zie -
mi.

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

Astronomowie: 
nad Rosją mogło się
rozpaść kilkumetrowe
ciało niebieskie FOT. STOCK. XCHNG 

/ ROBERT AICHINGER
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Zda niem Mar ci na Ki ra gi od -
le głość mię dzy pla ne to idą
2012 DA 14 a obiek tem, któ ry
za ob ser wo wa no w Ro sji, mu -
sia ła wy no sić wię cej niż od le -
głość mię dzy Zie mią a Księ ży -
cem, a obiek ty mia ły róż ne or -
bi ty. Jan Skład kow ski zwra ca
z ko lei uwa gę, że mię dzy do tar -
ciem obiek tów w po bli że Zie mi
jest je den dzień róż ni cy. To
na ty le du żo, że związ ku mię -
dzy obiek ta mi nie ma co upa -
try wać. Ba dacz z UŚ za pew nia,
że pla ne to ida 2012 DA 14
na pew no nie ude rzy w Zie mię.

„Jej or bi ta jest do kład nie wy -
zna czo na” – pod kre śla.

Je śli cho dzi o zja wi sko, któ re
mia ło miej sce w Ro sji, nie jest
ono czymś wy jąt ko wym. Jak za -
zna cza Ki ra ga, do po dob ne go
zda rze nia do cho dzi na Zie mi co
kil ka lat, choć nie za wsze ma to
miej sce nad te re na mi za miesz -
ka ły mi przez lu dzi. Jak przy zna je
ba dacz, kil ka lat te mu po dob ne
cia ło nie bie skie spa dło w Su da -
nie. Wte dy jed nak wy da rze nie
nie od bi ło się sze ro kim echem,
bo mia ło to miej sce nad Sa ha rą.
Nie by ło więc ani du żych szkód,
ani wie lu świad ków te go wy da -
rze nia.

Jak do da je dr hab. Jan Skład -
kow ski, rocz nie mi lio ny ton ko -
smicz ne go „gru zu” wcho dzą
w ziem ską at mos fe rę. Za zna cza
jed nak, że znacz na więk szość
tych obiek tów spa la się w at -
mos fe rze i nie do cie ra do po -
wierzch ni Zie mi. Me te ory ty,
a więc frag men ty, któ re ude rzą
w Zie mię mo gą mieć wiel kość
kil ku cm, a śla dy ich ude rze nia
zwy kle szyb ko się za cie ra ją.
Po ta kich obiek tach nie po zo sta -
ją więc tak wy raź ne śla dy (kra te -
ry) jak na Księ ży cu.

PAP – NAUKA W POLSCE
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Astronomowie: nad Rosją
mogło się rozpaść

kilkumetrowe ciało niebieskie

FOT. STOCK. XCHNG / BILLY ALEXANDER

Pol scy ba da cze wie dzą, ja kie
kom pu te ry miał pod kon tro lą
wi rus Vi rut – to naj czę ściej
ma szy ny z Egip tu, Pa ki sta nu
i In dii. Pol skie kom pu te ry
ata ko wa ne by ły du żo rza -
dziej – wy ni ka z ra por tu
po ak cji prze ję cia przez
NASK pol skich do men ste ru -
ją cych Vi ru tem. 

W stycz niu i lu tym eks per tom
z NASK (Na uko wej i Aka de mic -
kiej Sie ci Kom pu te ro wej) oraz
z dzia ła ją ce go w jej struk tu rach
CERT Pol ska uda ło się prze jąć
43 naj waż niej sze pol skie do me -

ny in ter ne to we, któ re słu ży ły
do kon tro li kom pu te rów za in fe -
ko wa ny mi przez wi rus Vi rut. Te -
raz kom pu te ry za ra żo ne zło śli -
wym opro gra mo wa niem, za -
miast z cen trum za rzą dza ją cym
wi ru sem, łą czą się z ser we rem
kon tro lo wa nym przez CERT Pol -
ska. Dla te go pol scy ba da cze
wie dzą, ja kie kom pu te ry za po -
śred nic twem pol skich do men
miał pod kon tro lą wi rus.

Z ra por tu, któ ry opu bli ko wa no
na stro nie CERT Pol ska, wy ni ka,
że co dzien nie z cen trum kon tro -
lu ją cym wi ru sa pró bu je łą czyć
się oko ło 270 tys. uni kal nych ad -
re sów IP, a pod czas 18 dni ba da -

nia, ta kich róż nych ad re sów IP
na li czo no aż 3,2 mln. Licz ba ad -
re sów IP nie ozna cza oczy wi ście
praw dzi wej licz by urzą dzeń za in -
fe ko wa nych wi ru sem, ale mo że
po ka zać ska lę zja wi ska.

Pra wie po ło wa (46 proc.) ad -
re sów IP, któ re w cią gu ca łe go
ba da nia łą czy ły się z ser we rem
po cho dzi ło z Egip tu, Pa ki sta nu
czy In dii. Z sa me go Egip tu za ob -
ser wo wa no aż 0,5 mln ad re sów.
Pol ska znaj du je się na 19. miej -
scu pod wzglę dem licz by za in fe -
ko wa nych IP – za ob ser wo wa no
21,5 tys. pol skich uni kal nych ad -
re sów.

Przez Vi rut ata ko wa ne by ły
kom pu te ry z sys te mem ope ra -
cyj nym z ro dzi ny Win dows. Aż
76 proc. za in fe ko wa nych kom -
pu te rów mia ło za in sta lo wa ny
sys tem Win dows XP, a 21
proc. – Win dows 7.

Za in fe ko wa ne wi ru sem Vi rut
kom pu te ry sta wa ły się „kom pu -
te ra mi -zom bie” – bez wie dzy
swo ich wła ści cie li łą czy ły się
w sie ci, tzw. bot ne ty, któ re mo gły
być wy ko rzy sty wa ne do dzia łań
nie zgod nych z pra wem. Wy naj -
mo wa no je np. do roz sy ła nia
spa mu, czy ata ków DDoS. Vi rut
wy ko rzy sty wa ny był też m. in.
do do kle ja nia re klam do wy -
świe tla nych przez użyt kow ni ka
tre ści.

Dzię ki dzia ła niom NASK
i CERT Pol ska uda ło się prze jąć
pol skie ser ce bot ne tu Vi rut, ale
część in fra struk tu ry bot ne tu Vi -

rut od po wie dzial na za ste ro wa -
nie sie cią kom pu te rów -zom bie
znaj du je się na do me nach z in -
nych kra jów. Pol ska ak cja prze -
ciw wi ru so wi mo że więc nie wy -
eli mi nu je cał ko wi cie pro ble mu
z Vi ru tem, ale z pew no ścią bot -
net osła bi.

Wi rus roz po wszech nia się m.
in. po przez lu ki w prze glą dar -
kach in ter ne to wych, a do za ra że -
nia mo że dojść w wy ni ku od wie -
dze nia stro ny www, na któ rej
prze stęp cy umie ści li Vi ru ta. Aby

nasz kom pu ter nie stał się kom -
pu te rem -zom bie, na le ży dbać
o to, by był chro nio ny przez pro -
gram an ty wi ru so wy, re gu lar nie
in sta lo wać ak tu ali za cje czy ła ty
do pro gra mów, a w nie zna ne lin -
ki kli kać z roz sąd kiem.

Czy nasz kom pu ter już jest
zom bie? Nie jest to ta kie pro ste
do usta le nia. Wi ru sy ca ły czas
się zmie nia ją i wy stę pu ją w róż -
nych wer sjach. „Pro gra my an ty -
wi ru so we nie za pew nia ją więc
w 100 proc. bez pie czeń -

stwa” – wy ja śnia ją eks per ci
z NASK. Ra dzą, by ko rzy stać ze
stron, któ re umoż li wia ją prze -
ska no wa nie na sze go urzą dze nia
przez wie le róż nych pro gra mów
an ty wi ru so wych – wte dy szan se
na wy kry cie za gro żeń znacz nie
ro sną.

Szcze gó ło wy ra port CERT Pol -
ska do stęp ny jest na stro nie in -
ter ne to wej. 
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W ostat nich la tach w Pol -
sce wy raź nie wi dać sy gna -
ły świad czą ce o ra dy ka li -
za cji mło dych lu dzi – po -
wie dział PAP so cjo log Jan
Po lesz czuk, ko men tu jąc
za kłó ce nia wy kła dów
na pol skich uczel niach.
„Ma my wręcz otwar tą fa lę
an ty sys te mo wą” – do da je
dr Łu kasz Jur czy szyn. 

W ostat nich dwóch ty go -
dniach do szło dwu krot nie do za -
kłó ce nia wy kła dów na uczel -
niach. We wto rek (19 lu te go)
gru pa ok. 50 za ma sko wa nych
osób wtar gnę ła do au li Uni wer -
sy te tu War szaw skie go, gdzie
miał się od być wy kład prof. Mag -
da le ny Śro dy. Po dob ny in cy dent
miał miej sce w so bo tę (23 lu te -
go) w Wyż szej Szko le Na uk Spo -
łecz nych i Tech nicz nych w Ra do -
miu, kie dy gru pa mło dych lu dzi
pró bo wa ła za kłó cić wy kład re -
dak to ra na czel ne go „Ga ze ty Wy -
bor czej” Ada ma Mich ni ka. Pa da -
ły ha sła: „Precz z ko mu ną”, „Na -
ro do wy Ra dom, Na ro do wy Ra -
dom”.

W związ ku z ty mi wy da rze nia -
mi or ga ni za to rzy (ale nie rek tor
uczel ni, co pod kre śli ła jej rzecz -
nicz ka) od wo ła li ko lej ną im pre -
zę, za pla no wa ną na po nie dzia -
łek (25 lu te go) na Uni wer sy te cie
Gdań skim de ba tę o związ kach
part ner skich. W spo tka niu miał
wziąć udział m. in. po seł Ro bert
Bie droń.

Ko men tu jąc te wy da rze nia dr
hab. Jan Po lesz czuk z Uni wer sy -
te tu w Bia łym sto ku za uwa żył, że
w ostat nim cza sie wi dać ra dy ka -
li za cję czę ści mło dych lu dzi.
Pod kre ślił, że stu den ci są gru pą
spe cy ficz ną, gdyż póź niej niż ich
pra cu ją cy ró wie śni cy wkra cza ją
w do ro słe ży cie, a jed no cze śnie
ma ją wy so kie aspi ra cje i wal czą
o wy so ki sta tus spo łecz ny. „Ich
ra dy ka lizm mo że ro snąć ze
wzglę du na trud no ści z wej -

ściem na ry nek pra cy, co ro dzi
fru stra cję. W ostat nich la tach
opóź nia się też mo ment wcho -
dze nia w związ ki mał żeń skie. Je -
go za war cie za wsze czy ni ło czło -
wie ka i czy ni mniej ra dy kal -
nym” – po wie dział w roz mo wie
z PAP.

Jed nak – zda niem na ukow -
ca – pro ble mem jest nie ty le ra -
dy ka li za cja stu den tów, co
przede wszyst kim mło dych męż -
czyzn. „Dziś mło dy męż czy zna
w ży ciu spo łecz nym czu je się za -
gu bio ny, znie chę co ny, sfru stro -
wa ny i agre syw ny” – po wie dział.
Pro fe sor do dał, że daw niej mło -
dych męż czyzn „pa cy fi ko wa ła
po wszech na służ ba woj sko wa”,
na to miast w cza sach PRL ist nia -
ły ta kie fe no me ny, jak Po ma rań -
czo wa Al ter na ty wa, w któ rych
mło dzi lu dzie wy ła do wy wa li swo -
ją nie chęć do sys te mu po przez
ośmie sze nie go. „Tam ten sys -
tem bał się ośmie sze nia, ten już
się go nie boi. Dla te go mło dzi
męż czyź ni mo gą my śleć: sko ro
po li ty cy nie bo ją się ośmie sze -
nia, to mo że w nich ude rzy -
my” – tłu ma czy so cjo log. – Te raz
nie ma już ko mi te tów, któ re
moż na pa lić. Nie ma jed ne go
wro ga od po wie dzial ne go za nie -
szczę ścia i fru stra cję”.

Zda niem dr. Po lesz czu ka dys -
ku sje or ga ni zo wa ne na uni wer -
sy te tach po win ny być star ciem
dwóch stron, a nie wie cem po li -
tycz nym. „Rek to rzy po win ni zga -
dzać się na de ba ty, bo są one
ele men tem ży cia in te lek tu al ne -
go spo łe czeń stwa. Jed nak de ba -
ta po win na być przy go to wa -
na tak, by moż na ją by ło od róż -
nić od wie cu po li tycz ne go” – po -
wie dział so cjo log. „Nie jest roz -
wią za niem nie wpusz cza nie
na te ren uni wer sy te tu osób, któ -
re chcą dys ku sji. Mu si my się
wszy scy na uczyć de ba to wać,
a to nie jest ta kie pro ste” – pod -
kre ślił.

„Kom plet ne wy ma za nie pew -
nych śro do wisk z de ba ty pu blicz -
nej mo że spo wo do wać ich zej -
ście do pod zie mia i w ogó le stra -

ci my nad ni mi kon tro lę” – za zna -
czył w roz mo wie z PAP so cjo log
dr Łu kasz Jur czy szyn, je den z za -
ło ży cie li Ze spo łu Ana li zy Ru -
chów Spo łecz nych.

Jed nak, jak mó wił, w nie któ -
rych sy tu acjach spo łe czeń stwo
ma pra wo bro nić się przed or ga -
ni za cja mi dzia ła ją cy mi nie zgod -
nie z pra wem i sta no wią cy mi za -
gro że nie dla de mo kra cji. „Przy -
kła dem mo że być de cy zja są du
o de le ga li za cji ONR -u w Brze gu
(woj. opol skie). Człon ko wie te go
sto wa rzy sze nia swo imi dzia ła -
nia mi po ka za li, że trze ba jed nak
uwa żać, ko go i na ile do pusz cza -
my do de ba ty pu blicz nej” – do -
dał.

„Uni wer sy tet jest ty po wym
ele men tem prze strze ni pu blicz -
nej, zaś wspo mnia ne zaj ścia są
do wo dem na pró bę za ist nie nia
w tej prze strze ni mło dych lu dzi
o ra dy kal nych po sta wach” – po -
wie dział dr Jur czy szyn.

W je go opi nii tyl ko i wy łącz -
nie na pod sta wie ul tra na cjo -
na li stycz nych ha seł i sym bo li -
ki (np. cel tyc kie go krzy ża)
trud no stwier dzić, kim fak tycz -
nie by li za ma sko wa ni ską di -
nąd lu dzie, któ rzy wtar gnę li
na uczel nie, i czy w ogó le mo -
gą mieć zwią zek ze śro do wi -
skiem stu denc kim. „Po ja wie -
nie się na wy kła dach by ło z ich
stro ny alar mu ją cym kro kiem
w stro nę ra dy ka li za cji i izo la cji
w spo łe czeń stwie, a mo że na -
wet za po wie dzią po waż niej -
szych ak tów prze mo cy w na -
szej prze strze ni miej -
skiej” – po wie dział.

So cjo log po twier dza, że
w ostat nich la tach w Pol sce mło -
dzi lu dzie co raz czę ściej chcą za -
zna czyć swo je ist nie nie, po sta wy
i ide olo gie, „rów nież te ra dy kal -
ne, co raz czę ściej pra wi co we,
ale nie tyl ko, cze go przy kła dem
by ła de wa sta cja bu ti ków pro jek -
tan ta Ma cie ja Zie nia w War sza -
wie. Naj czę ściej czy nią to na uli -
cach i sta dio nach. 
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Socjologowie: część młodych
Polaków wyraźnie się radykalizuje

FOT. STOCK. XCHNG / NICK WINCHESTER
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Wspól nym mia now ni kiem ta -
kich ak cji jest ra czej an ty sys te -
mo wość, niż kon kret na iden ty fi -
ka cja ide olo gicz na. Ma my
otwar tą fa lę an ty sys te mo -
wą” – oce nia dr Jur czy szyn.

Eks pert do da je, że od ja kie -
goś cza su bar dzo ak tyw ni

w prze strze ni pu blicz nej są
przed sta wi cie le no we go ru chu
na ro do we go. „W ich krę gach ak -
tyw ni są m. in. ide olo dzy, któ rym
od mó wio no moż li wo ści prze ma -
wia nia z try bu ny, np. ja ko pra -
cow ni kom uczel ni. Są też neo na -
zi ści, naj bar dziej nie bez piecz ni,
ale też na szczę ście naj mniej
licz ni. Ruch na ro do wy ma rów -

nież du że wspar cie w śro do wi -
skach ki bi cow skich. Jed no cze -
śnie jest gru pa mło dych Po la -
ków, czę sto na wet kil ku na sto let -
nich, dla któ rych ca łe to zja wi sko
za czy na być co raz bar dziej in te -
re su ją ce” – za uwa ża.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Socjologowie: część młodych
Polaków wyraźnie się radykalizuje

FOT. STOCK. XCHNG / MARC MASON

Stan zdro wia Po la ków po pra -
wił się w ostat nich la tach,
ale na tle in nych kra jów Unii
Eu ro pej skiej sy tu acja wciąż
nie jest za do wa la ją ca – wy -
ka zał naj now szy ra port Na ro -
do we go In sty tu tu Zdro wia
Pu blicz ne go -PZH ja ki przed -
sta wio no we wto rek w War -
sza wie. 

To szes na sty już ra port o sta -
nie zdro wia lud no ści Pol ski.
Pierw szy po wstał w po ło wie lat
osiem dzie sią tych XX w., a je go
au to ra mi by li pra cow ni Pań -
stwo we go Za kła du Hi gie ny. „Ra -
port ten wska zy wał na po gor sze -
nie sta nu zdro wia lud no ści, co
ów cze sne wła dze tak za nie po ko -
iło, że po sta no wio no go utaj -
nić” – po wie dział prof. Mi ro sław
J. Wy soc ki, dyr. NIZP -PZH.

Od te go cza su sy tu acja zdro -
wia lud no ści pol skiej po pra wi ła
się ra dy kal nie. Naj więk szy po -
stęp osią gnę li śmy w la tach 90.
XX wie ku. Po tem na dal zwięk -
sza ła się dłu gość ży cia i spa da ła
umie ral ność Po la ków, choć
po 2000 r. tem po tych zmian
jest już wol niej sze.

Głów ną przy czy ną zgo nów
na dal są cho ro by ukła du krą -
że nia, na któ re umie ra 46
proc. na szych ro da ków.
Na dru gim miej scu są no wo -
two ry po wo du ją ce 24,5 proc.
zgo nów. W in nych kra jach
Unii Eu ro pej skiej jest sto sun -
ko wo wię cej zgo nów z po wo -
du ra ka, któ re stop nio wo do -
ga nia ją te, któ re zwią za ne są
z cho ro ba mi ukła du krą że -
nia.

Prof. Bog dan Woj ty niak
z NIZP -PZH po wie dział, że
spa dek umie ral no ści z po wo -
du cho rób ser ca w znacz nym

stop niu przy czy nił się do wy dłu -
że nia ży cia Po la ków. Naj więk sze
efek ty uzy ska no w ra to wa niu
cho rych w ostrym za wa le ser ca,
nie do sta tecz ne jest na to miast
za po bie ga nie wtór nym za wa -
łom.

Za wa ły prze sta ją być głów -
nym za gro że niem ży cia Po la -
ków, co raz czę ściej za to cho ru -
je my na nie wy dol ność ser ca.
Wie le cier pią cych z te go po wo du
osób to za wa łow cy, któ rych ura -
to wa no przed śmier cią dzię ki
na tych mia sto we mu za bie go wi
kar dio lo gii in ter wen cyj nej.

Na cho ro by ukła du krą że nia
czę ściej umie ra ją ko bie ty, ale
wy ni ka to ze star szej struk tu ry
wie ku ko biet. W 2010 r. współ -
czyn nik zgo nów z te go po wo du,
eli mi nu ją cy róż ni cę wie ko wą
mię dzy płcia mi, był u męż czyzn
o 69 proc. wyż szy niż u ko biet.

Dr hab. Mag da le na Biel ska -
-La so ta z NIZP -PZH po wie dzia ła,
że w przy pad ku no wo two rów
ma my mniej szą za cho ro wal -
ność, na to miast wciąż utrzy mu -
je się dość wy so ka śmier tel ność.

„Jest to nie po ko ją ce, gdyż w Eu -
ro pie Za chod niej wy raź nie się
po pra wi ła sku tecz ność le cze nia,
na to miast w na szym kra ju jest
to le d wie za uwa żal ne” – do da ła.

W oce nie ra por tu, zmia ny
umie ral no ści Po la ków na cho ro -
by no wo two ro we w la tach 2000-
2011 są ogó łem ko rzyst ne, ale
zbyt wol ne w sto sun ku do po -
trzeb kra ju oraz je go moż li wo ści.
Po cie sza ją ce jest, że zmniej szył
się współ czyn nik umie ral no ści
wśród męż czyzn, co w znacz nym
stop niu zwią za ne jest z po zby -
ciem się na ło gu pa le nia pa pie ro -
sów.

Mniej szy spa dek umie ral no -
ści jest wśród ko biet. We dług
spe cja li stów NIZP -PZH są dwie
te go przy czy ny. Jed ną z nich jest
nie do sta tecz na pro fi lak ty ka,
a szcze gól nie nie wy ko rzy sta nie
po ten cja łu tzw. ba dań prze sie -
wo wych. „Z bez płat nych ba dań
cy to lo gicz nych, po zwa la ją cych
wy kryć we wcze snym eta pie roz -
wo ju ra ka szyj ki ma ci cy, ko rzy -
sta je dy nie oko ło 30 proc. ko -
biet. Nie wie le wię cej, bo po -

nad 40 proc. ko biet pod da je się
mam mo gra fii w ce lu wy kry cia
ra ka pier si” – po wie dzia ła dr
Biel ska -La so ta.

Dru gą przy czy ną nie do sta -
tecz ne go spad ku umie ral no ści
na no wo two ry wśród ko biet jest
wzrost pa le nia ty to niu. Z te go
po wo du ko bie ty czę ściej już
umie ra ją na ra ka płu ca niż
na ra ka pier si.

Wśród męż czyzn w Pol sce nie -
po ko ją co wy so ki jest na to miast
wskaź nik sa mo bójstw. „Z te go
po wo du tra cą oni wię cej po ten -
cjal nych lat ży cia ani że li na sku -
tek cho ro by nie do krwien nej ser -
ca, cho rób ukła du tra wien ne go,
a na wet wy pad ków ko mu ni ka -
cyj nych” – pod kre ślił prof. Woj ty -
niak. Do dał, że czę ściej od bie ra -
ją so bie ży cie miesz kań cy wsi
niż miast.

Umie ral ność pol skich męż -
czyzn z po wo du sa mo bójstw
i wy pad ków ko mu ni ka cyj nych
jest o dwie trze cia wyż sza niż
prze cięt na w UE.

W la tach 2000-2001 o 29
proc. zmniej szy ła się w Pol sce
licz ba ofiar śmier tel nych wy pad -
ków ko mu ni ka cyj nych (z 14,2
do 10,2 na 100 tys. miesz kań -
ców). W in nych kra jach EU spa -
dek ten był jesz cze więk szy.
Współ czyn nik ofiar śmier tel nych
śred nio zmniej szył się w tym sa -
mym okre sie o 45 proc. (z 11,2
do 6,2 na 100 tys. miesz kań -
ców).

„Na le ży przy tym nad mie nić,
że w 2011 r. po now nie wzro sła
licz ba zgo nów w wy ni ku wy pad -
ków dro go wych do 10,9 na 100
tys.” – do dał Ra fal Ha lik z NIZP -
-PZH.

PAP – NAUKA W POLSCE, 

ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Raport: stan zdrowia
Polaków się poprawił, 

ale nadal odbiegamy od UE

FOT. STOCK. XCHNG / ROBERT LINDERFOT. STOCK. XCHNG / MATEUSZ STACHOWSKI
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l Przy le cia ło dwóch ko smi tów na łą kę
i wi dzą zwie rzę w ła ty, spo glą da ją do atla -
su: Kro wa pi je wo dę da je mle ko. Wzię li ją
nad stru mień, je den wsa dził jej łeb do wo -
dy, a dru gi nad sta wia mi skę od ty łu.
Po chwi li wy la tu je kro wi pla cek wte dy ten
z mi ską mó wi:

– Pod nieś jej łeb wy żej, bo muł z dna bie -
rze.

l Ko bie ta roz ma wia ze swo im go spo -
da rzem do mu o lo ka to rach, miesz ka ją -
cych nad nią:

– Oni w no cy tu pią i gło śno się za cho wu -
ją aż do pół no cy – skar ży się ko bie ta.

– Czy to Pa ni prze szka dza? – py ta się go -
spo darz.

– Nie, ja i tak zwy kle o tej po rze ćwi czę
grę na skrzyp cach.

l Sie dzi Jan ko Mu zy kant na wzgór ku
nad Wi słą i wzdy cha:

– Echhh... Bach umarł.
Po chwi li:
– Echhh... Beetho ven nie ży je.
I jesz cze po chwi li:
– Kur cze i ja się coś źle czu ję. 

l Dwaj ja ski niow cy spo ty ka ją się na po -
lo wa niu. 

– Sły sza łem, że ku pi łeś na tar gu mło de -
go ma mu ta. 

– To praw da. 
– Ile wa ży? 

– Nie du żo, 500 ki lo. 
Po dwóch ty go dniach ja ski niow cy spo ty -

ka ją się znów. – Jak tam twój ma mut? 
– W po rząd ku. 
– A ile te raz wa ży? 
– 400 ki lo. 
– Prze cież dwa ty go dnie te mu wa żył

pięć set! 
– Tak, ale wczo raj mu sia łem go wy ka -

stro wać, bo do bie rał się do wszyst kich ma -
mu cic w oko li cy. 

l Straż Po żar na. Dzwo ni te le fon. 
Dy żur ny: – Słu cham? 
– W ze szłym ro ku po sa dzi łem so bie ko -

no pie in dyj skie. Wy ro sły ta kie ja kieś cher la -
we, żad ne go spe eda nie da ją... 

– Do kąd dzwo nisz, pa lan cie! – de ner wu -
je się dy żur ny. Dzwoń na po li cję do sek cji
nar ko ty ków – tam Ci po mo gą. 

I od kła da słu chaw kę. Po dzie się ciu mi nu -
tach zno wu roz le ga się dzwo nek te le fo nu: 

– A jak w tym ro ku po sa dzi łem, to wy ro -
sła ta ka do rod na i tak w łeb da je, że na wet
po ję cia nie masz! 

– Już Ci mó wi łem pa lan cie! Dzwoń
na po li cję! 

I zno wu rzu cił dy żur ny słu chaw kę na wi -
deł ki. Po pół go dzi nie zno wu te le fon: 

– Sam je steś pa lant! Nie od kła daj słu -
chaw ki... Dzwo nię... bo u są sia da cha łu pa
się pa li... A jak przy je dzie cie, za cznie cie bie -
gać z ty mi swo imi wę ża mi... pa trz cie
pod no gi... nie za depcz cie.. 
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Pre zen tu je my dziś wier sze, któ re na de słał nasz Czy tel nik Pan Le -
szek No wa czew ski. Au tor wier szy ma 56 lat. Uro dził się na Ma zu -
rach w Ostró dzie. Gdy miał nie ca łe 3 la ta je go ro dzi ce wy je cha li
za chle bem do Opo la na Śląsk. Tam też prze żył la ta dzie ciń stwa
i mło do ści. W wie ku oko ło 20 lat za czął pi sać. W Opo lu po znał po -
etę, Ja na Go czo ła, któ ry za chę cił go do dal sze go pi sa nia. Pan Le -
szek No wa czew ski nie ma na kon cie żad nych pu bli ka cji, nie star to -
wał w żad nych kon kur sach, pi sze tak po pro stu dla sie bie do szu fla -
dy. W 2007 ro ku z po wo dów eko no micz nych wy emi gro wał z Pol ski.
Obec nie miesz ka ra zem z żo ną w Niem czech w miej sco wo ści Kal -
den kir chen przy gra ni cy z Ho lan dią, a w Ho lan dii pra cu je.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła mach
ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

Za póź no
Gdzie je steś?
Od pły nę ły ob sza ry bez cza su
Wczo raj szy pej zaż
Wci śnię ty w szcze li ny ulic.
Oto,
w co dzien nym nur cie wie lo spoj rzeń
nie sły szysz już krzy ku tam tych my śli.
I tyl ko cza sem,
Pod błę ki tem gwiezd nych za po mnień
Zgłę biasz ta jem ni cę.
Cho ciaż na ból znie czu le nia
Za póź no

Gdy byś
Wio sną 
Za brał bym Cię na łą kę
Peł ną zie le ni Twej su kien ki.
I w oczy bym Ci spoj rzał.
Je zio ra wie czor ne.
I w za pach Two ich wło sów 
w pló tł bym rę kę.
A po tem, w noc je dy ną
co się w nas roz la ła
wchła niał bym i wchła niał 
je dwab Twe go cia ła.
Gdy byś … ist nia ła.

DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY

Ką cik po etyc ki
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