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Kraj

Samorządowcy
w katalogach IPN
IPN uzupełnił katalogi Biura
Lustracyjnego o członków
zarządów województw i prezy-
dentów miast. ► A4

Małopolska

Nauczyciele
poczekają
Jeszcze w tym miesiącu mają
się zakończyć negocjacje, jakie
z małopolskimi samorządami
toczą nauczycielskie związki za-
wodowe. ► A4

Małopolska

Informatycy 
pomogą lekarzom
Nowoczesne technologie
i leczenie na odległość coraz
śmielej wkraczają do przy-
chodni oraz szpitali. ► A5

Małopolska

Czy warto płacić
za przedszkola
W kilku miastach pobieranie
przez gminy tzw. opłaty stałej
za przedszkola zostało uznane
za niezgodne z prawem. Czy
tak będzie w Krakowie? ► A6

Opinie

Pieniądze 
to nie wszystko
Czy znajdą się sprawni
zarządzający, dla których sta-
bilna kariera będzie wystarcza-
jącą motywacją? ► A7

Sport

Po ratunek 
do Lepistoe
Adam Małysz dziś leci do Lahti.
Ma tam trenować pod okiem
fińskiego szkoleniowca, byłego
trenera kadry polskich
skoczków. ► A14

Kraków

Katastrofa
w żłobkach
W Krakowie brakuje ok. 500 miejsc
w żłobkach, najwięcej w centrum 
miasta. – Tak źle jeszcze nie było
– mówi Barbara Kwiecień, 
kierowniczka Żłobka nr 33. ► B1

Centrum 
bez samochodów
– Samym zamykaniem ulic nie
rozwiążemy problemów – rozmowa
z Pawłem Sularzem, szefem klubu
Platformy Obywatelskiej w Radzie
Miasta Krakowa. ► B2

Elektroniczna 
identyfikacja psów
Większość zwierząt w azylu poddaje
się sterylizacji, by nie powiększać
rzeszy bezdomnych; od kilku 
tygodni psy mają także wszczepiane
czipy. ► B3

Pozbawieni wody

Uszkodzony został rurociąg zaopa-
trujący wschodnie obrzeża
Krakowa. ► B3

Gdzie na łyżwy?

Strażacy pomogą stworzyć ślizgawki
przy szkołach i domach kultury. ► B4

Czytaj także – www.e–dp.plW  1    

Prezydent Ukrainy Wiktor Jusz-
czenko zawiadomił Unię Euro-
pejską i szefów jej państw
o znaczącym zredukowaniu przez
Gazprom dostaw gazu na Ukrai-
nę i ocenił, że koncern może
całkowicie wstrzymać prze-
syłanie tego paliwa tranzytem.

Dostawy surowca przez Ukrai-
nę zostały całkowicie wstrzyma-
ne m.in. także do Bułgarii, Grecji,
Macedonii i Chorwacji oraz na
Węgry. W związku z 70–proc.
spadkiem zaopatrzenia Słowacja
ogłosiła stan wyjątkowy. Mniej
paliwa dociera do Rumunii, Au-
strii, Republiki Czeskiej, Bośni
i Hercegowiny, a nawet Francji
i Niemiec.

Także w Polsce brak gazu
staje się coraz bardziej dotkliwy.
Problem wreszcie dostrzegł
rząd, który na wczorajszym po-
siedzeniu przyjął rozporządze-
nie dające możliwość wprowa-
dzenia czasowych ograniczeń
w poborze gazu ziemnego dla
niektórych dużych odbiorców
przemysłowych. Rząd zapewnia
jednocześnie, że ograniczenia
nie obejmą gospodarstw domo-
wych i małych przedsiębiorstw.

– Z uwagi na zmniejszenie
produkcji zakłady chemiczne
zmniejszyły zużycie gazu o ok.
50 proc. W tej chwili pozostali
odbiorcy, którzy zużywają duże
ilości gazu, prowadzą bezpośredni

dialog z PGNiG, żeby zmniejszyć
zużycie, jeżeli nie jest to nie-
zbędne dla utrzymania produkcji
i utrzymania w dobrym stanie
instalacji – powiedział po po-
siedzeniu rządu wicepremier,
minister gospodarki Waldemar
Pawlak.

Zakłady Azotowe w Tarnowie
nie odczuły jeszcze ograniczeń
dostaw. PKN Orlen zapowiedział,
że utrzyma produkcję nawet
przy zmniejszonych dostawach
gazu. Huty wykorzystują tylko
częściowo gaz z importu i rów-
nież nie powinny mieć proble-
mów z powodu ograniczeń.

– Suma dostaw gazu z obu
punktów odbiorczych – na gra-

nicy z Białorusią i Ukrainą – jest
niższa od polskiego zapotrzebo-
wania, więc pracują nasze ma-
gazyny – powiedział wiceminister
gospodarki Adam Szejnfeld. Po-
informował, że nie ma już możli-
wości dalszego zwiększania do-
staw gazociągiem docierającym
do Polski przez Białoruś.

– Jeżeli za dwa tygodnie
przesył gazu do Polski nie wróci
do normy, to dostawy tego su-
rowca dla gospodarstw domo-
wych mogą zostać zmniejszone
– powiedział z kolei Przemysław
Wipler z Instytutu Jagielloń-
skiego.

Więcej o kryzysie gazowym

► Kraj, A3

Samorządowcy Kalwarii i Wadowic
sprzeciwiają się budowie trasy beskidzkiej
INWESTYCJE . Czy kolejne wersje przebiegu drogi zadowolą radnych?

Wczoraj minęło 30 lat od przyjęcia sakry biskupiej przez kard.
Franciszka Macharskiego. Z tej okazji arcybiskup senior archi-
diecezji krakowskiej przewodniczył mszy św. w katedrze wa-
welskiej. Życzenia dostojnemu jubilatowi złożył metropolita
krakowski kard. Stanisław Dziwisz. – Razem z księżmi biskupa-
mi, kapłanami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świecki-
mi dziękujemy Bogu za Twoją osobę i posługę biskupią, którą
nadal służysz archidiecezji krakowskiej – mówił kard. Sta-
nisław Dziwisz. (G)

Kościół. Jubileusz kardynałaPolska gospodarka
zaczyna dramatycznie
odczuwać brak gazu
KRYZYS . Wczoraj niemal zupełnie ustał przepływ błękitnego surowca 
przez Ukrainę do Polski. Tą drogą otrzymujemy 15 proc. dostaw z Rosji.

Rady Miejskie Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Wadowic odrzuciły
wszystkie cztery warianty prze-
biegu Beskidzkiej Drogi Integra-
cyjnej. Może to oznaczać, że
Małopolska straci 2,5 mld zł prze-
znaczonych w budżecie państwa
na tę niezwykle ważną dla re-
gionu inwestycję.

Wojewoda małopolski nie chce
jednak do tego dopuścić. Dlatego
do połowy stycznia czeka na osta-
teczne decyzje gmin w sprawie
budowy BDI.

Tymczasem Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad
przygotowała dwa dodatkowe wa-
rianty przebiegu. Jednak szansa

na to, by gminy poznały je w naj-
bliższych dniach jest niewielka.
Magdalena Chacaga, rzeczniczka
GDDKiA, nie przewiduje, by do
połowy miesiąca zostały podjęte
istotne decyzje w tej sprawie.

Małgorzata Woźniak, rzecz-
niczka wojewody małopolskiego,
podkreśla, że Jerzy Miller wierzy,

iż w dyskusji o budowie strate-
gicznej trasy zwycięży wspólny
interes. – Wojewoda nie chce, by
doszło do sytuacji, w której albo
pieniądze trzeba będzie zwrócić,
albo przekazać na inną, lepiej
przygotowaną w Małopolsce in-
westycję – zaznacza Woźniak.

Więcej  ► Małopolska, A6
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Małopolskie Stowarzyszenie Po-

średników w Obrocie Nierucho-

mościami jest jedną z najwięk-

szych organizacji w Polsce zrze-

szających pośredników. 9 stycz-

nia stowarzyszenie będzie ob-

chodziło 15–lecie swojej działal-

ności. 

– Do Małopolskiego Stowa-

rzyszenia Pośredników w Obrocie

Nieruchomościami należy obecnie

20 – 30 proc. firm funkcjonujących

na naszym rynku – mówi Elżbieta

Prażmowska, prezes stowarzy-

szenia. – Myślę, że zarówno z pun-

ktu widzenia przedstawicieli na-

szego środowiska, jak i osób ko-

rzystających z usług pośredników,

byłoby lepiej, gdyby te liczby

uległy zwiększeniu. 
Nowa ustawa zobowiązuje po-

średników do stałego podnoszenia

kwalifikacji – obligatoryjny jest

udział w 24 godzinach szkolenia

rocznie. – Z myślą o osobach na-

leżących do MSPON organizuje-

my szkolenia raz w miesiącu,

a udział w nich jest nieodpłatny

– podkreśla prezes Prażmowska

i dodaje: – Zachęcamy osoby do-

konujące transakcji na rynku nie-

ruchomości do korzystania

z usług firm zrzeszonych

w MSPON.  Małopolskie Stowarzyszenie

Pośredników w Obrocie Nieru-

chomościami monitoruje wszelkie

zmiany prawne, przekazując in-

formacje o nich swoim członkom.

Posiada również własną stronę

internetową, gdzie znajduje się

dział poświęcony uczelniom zaj-

mującym się edukacją przyszłych

pośredników. 9 stycznia w Urzędzie Miasta

Krakowa odbędą się uroczyste

obchody Jubileuszu Piętnastolecia

Małopolskiego Stowarzyszenia

Pośredników w Obrocie Nieru-

chomościami. Do udziału w ob-

chodach zaproszeni zostali m.in.:

prezydent Krakowa, wojewoda

małopolski, prezydent Polskiej

Federacji Rynku Nieruchomości,

prezesi Stowarzyszeń Pośredni-

ków Zarządców i Rzeczoznawców

z całego kraju oraz liczne grono

zaproszonych gości z Polski i za-

granicy.

(DD)

Profesjonalni partnerzy i doradcy

15 lat działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników 

w Obrocie Nieruchomościami

REKLAMA

AKTUALNOŚCI | D2Lider rynkubiurowegoKraków należy do czołówki pol-

skich miast, w których powstaje

najwięcej biurowców. 

TEMAT TYGODNIA | D3W kierunkunormalnościDoszło do zdecydowanego pod-

wyższenia kryteriów, które  na-

leży spełnić, aby uzyskać środki

w drodze kredytowania. 
NOWE

988OFERT

DZISIAJ U NAS

szukaj z namimieszkania
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Sprzedaż nieruchomości » D4

Ciemiernik – kwiat zimy » D8

Redaguje Janusz Michalczak. e–mail: jmichalc@dziennik.krakow.pl
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Oskarżony
otępiony 

Po raz kolejny nie rozpoczął się
proces przeciwko Antoniemu J.,
byłemu rektorowi szkoły
wyższej w Jarosławiu.
Oskarżony przebywa w szpitalu
we Włoszczowie, a ordynator
szpitala poinformował sąd, że
pacjent znajduje się „w stanie
totalnego otępienia i nie może
funkcjonować bez pomocy osób
trzecich”. Antoni J. jest
oskarżony m.in. o wyłudzenie
230 tys. zł. (STRZ)

WARSZAWA

Więźniowie
strażakami

Kierowanie więźniów do prac
przy klęskach żywiołowych i
możliwość odbycia praktyk w
zakładach Służby Więziennej
przez słuchaczy szkół pożarni-
czych to niektóre punkty poro-
zumienia pomiędzy strażą
pożarną a Służbą Więzienną.
Przewiduje ono m.in. nieodpłat-
ne zatrudnianie skazanych
przy usuwaniu skutków klęsk
żywiołowych lub przy długotr-
wałych akcjach straży. (PAP)

Podrobiony
podpis
żony
Trzej pracownicy sieci handlo-
wej „Żabka” staną przed kra-
kowskim sądem za podżeganie
do sfałszowania weksla i wpro-
wadzenie go w obieg. Jeden z
nich dodatkowo odpowie za na-
ruszenie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Jak powiedział „Dzienniko-
wi Polskiemu” Piotr Kosmaty,
rzecznik krakowskiej Proku-
ratury Okręgowej, Oskarowi
F., dyrektorowi handlowemu
„Żabki”, Adamowi L., główne-
mu specjaliście ds. ekonomicz-
nych, oraz Wiesławowi K.,
głównemu menedżerowi ds.
sprzedaży, zarzucono nakłonie-
nie jednego z przyszłych ajen-
tów „Żabki” do podrobienia na
wekslu podpisu żony, a następ-
nie wprowadzenie tego weksla
do obiegu. Podpis na wekslu
był warunkiem przystąpienia
do sieci i miał zabezpieczyć
ewentualne roszczenia firmy.
Dodatkowo Oskarowi F. pro-
kuratura zarzuciła zakup od
pracownika konkurencyjnej
sieci dokumentacji z danymi
objętymi tajemnicą handlową. 

Oskarżeni nie przyznali się
do winy.

(STRZ)

Beskidzka Droga Integracyjna 
nie podoba się radnym
INWESTYCJE.Stanisław Ko-
tarba, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Wadowicach, twierdzi,
że warianty, które dotychczas
zostały przedstawione, trudno
w ogóle nazwać wariantami. 

– Zostały przygotowane w opar-
ciu o stare mapy, na złych
podkładach, gdzie ktoś popro-
wadził kreskę przez środek do-
mów – mówi Kotarba.

Wszystkie możliwe warianty
odrzuciła też Rada Miejska w
Kalwarii Zebrzydowskiej. – To
nie oznacza jednak, że jesteśmy
przeciwni, by trasa przebiegała
przez naszą gminę. Deklarujemy
naszą pomoc, ale przy nowych
projektach, które uwzględnią
wnioski mieszkańców – podkreś-
la Stanisława Koczur, inspektor
ds. drogownictwa UM w Kalwarii
Zebrzydowskiej.

Magdalena Chacaga, rzecz-
niczka krakowskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, przyznaje,
że nie rozumie decyzji samo-
rządów. – Początkowo były
one za poparciem któregoś z
wariantów, a teraz protestują
przeciwko wszystkim. Dobrze
by było, gdyby gminy, zgodnie
z wcześniejszymi deklaracja-
mi, współpracowały, a nie wy-

konywały woltę – komentuje
Chacaga.

Przyznaje jednak, że w
ostatnich dniach pojawiły się
dwie dodatkowe wersje prze-
biegu trasy. – Jesteśmy przy
opracowywaniu drugiego Stu-
dium Techniczno-Ekonomicz-
no-Środowiskowego. Zwykle
na tym etapie brane są pod
uwagę dwa warianty. W przy-
padku Beskidzkiej Drogi In-
tegracyjnej sytuacja jest
wyjątkowa, bo jest aż sześć
wariantów – wyjaśnia Magda-
lena Chacaga.

Nawet jeśli samorządy, na
etapie przewidzianych konsul-
tacji społecznych, oprotestują

kolejne projekty, to i tak Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska może wskazać jeden
konkretny wariant przebiegu
BDI. Jeśli pojawią się odwołania,
procedura związana z budową
trasy będzie się ciągnąć w nie-
skończoność. To z kolei może
oznaczać, że szanse powstania
trasy będą malały.

– Na razie nie zakładamy
czarnego scenariusza i nie bie-
rzemy pod uwagę żadnych de-
strukcyjnych rozwiązań. Jes-
teśmy nastawieni na dialog
– gwarantuje Magdalena Cha-
caga z GDDKiA.

MAGDALENA UCHTO
magdalena.uchto@dziennik.krakow.pl

Zima. Inni mają gorzej

Nie powinniśmy narzekać na niskie temperatury. Mieszkańcy
Polski północno-wschodniej mają gorzej. Oto, co pokazywał
wczoraj termometr w Łyskach (Podlaskie), na trasie Białystok 
– Warszawa. Najniższa temperatura odnotowana w Białymstoku
w nocy z 5 na 6 stycznia to -30 C. (PAP)

Czesne za przedszkola   
niezgodne z prawem?
W Y C H O WA N I E . Władze Krakowa i Tarnowa powinny zmienić przepisy

Według prawników czesne za
samorządowe przedszkola po-
winno zależeć od liczby godzin,
które dzieci spędzają w placówce
i oferty dodatkowych zajęć. W
Krakowie i Tarnowie opłata jest
jednak identyczna dla wszyst-
kich placówek. 

W kilku miastach pobieranie
przez gminy tzw. opłaty stałej
za korzystanie z przedszkoli zos-
tało uznane za niezgodne z pra-
wem. Podobnie może być w Kra-
kowie i Tarnowie. 

We Wrocławiu Wojewódzki
Sąd Administracyjny uchylił
uchwałę, która zezwalała na po-
bieranie co miesiąc ok. 150 zł
od jednego dziecka wpisanego
do przedszkola. Prawnicy argu-
mentowali, że taka opłata po-
winna być naliczana w zależnoś-
ci od liczby godzin, które dzieci
spędzają w placówce, oraz od
nadprogramowych propozycji
dla maluchów. Czesne zostało
także uchylone przez wojewodę
łódzkiego w Sieradzu, zakwes-
tionował je WSA w Lublinie i w
Gliwicach. – Orzecznictwo idzie
teraz w takim kierunku, aby
różnicować opłaty za przedszko-
la – mówi Mirosław Chrapusta,
dyrektor Wydziału Prawnego i
Nadzoru Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. 

W Krakowie stała opłata wy-
nosi ok. 150 zł miesięcznie. Do
tego dochodzą koszty wyżywie-
nia – miesięcznie ok. 100 zł. Eks-
trapłatne są dodatkowe zajęcia,
takie jak język angielski, rytmi-
ka, taniec. – Moje dziecko prawie
cały miesiąc nie chodzi do przed-
szkola, ponieważ choruje, a i
tak muszę płacić, i czesne, i za

dodatkowe zajęcia – mówi Pau-
lina, matka 3,5–rocznego Miłosza. 

Urzędnicy tłumaczą, że czes-
ne pokrywa opłaty stałe w przed-
szkolu: ogrzewanie, prąd, gaz.
– To także koszty wynikające z
tego, że przedszkole zatrudnia
pracowników obsługi, na
przykład przygotowujących po-
siłki – mówi Jan Żądło, dyrektor
Wydziału Edukacji w Krakowie.

Według Pawła Sularza, kra-
kowskiego radnego PO, czesne,
które Kraków pobiera za przed-
szkola, to właściwie podatek.
– Jego wysokość jest uzależniona
od minimalnego wynagrodzenia.
Nie zależy więc od kosztów ogrze-
wania czy prądu – mówi radny
Sularz. Jego zdaniem to tylko
kwestia czasu, aby czesne w
krakowskich przedszkolach zos-
tało uchylone. – To źle naliczana
opłata, rodzaj podatku, jaki po-
biera gmina – uważa radny Su-
larz.

Na razie nikt w Krakowie
nie zakwestionował zapisów
uchwały, na podstawie której
naliczana jest opłata stała za
przedszkola. – Jeśli pojawią się
jakieś wątpliwości, to się nad
tym pochylimy – mówi dyr. Jan
Żądło.

Na uchylenie przez wojewodę
przepisów jest już za późno.
– Uchwałę możemy unieważnić
w ciągu 30 dni od jej uchwalenia.
Nie zrobiliśmy tego, ponieważ
wtedy jeszcze nie było takiego
orzecznictwa – mówi dyr. Chra-
pusta. Jeśli jednak gminy
przyjmą nowe uchwały, które
powtórzą błąd, to mogą liczyć
się z ich unieważnieniem. Obo-
wiązujące przepisy może także

zakwestionować Wojewódzki
Sąd Administracyjny, gdyby ro-
dzice przedszkolaków złożyli
skargę na uchwałę.

Według radnego Sularza już
teraz władze miasta powinny
dostosować się do prawa, a nie
czekać na unieważnienie prze-
pisów przez WSA. Radny złożył
interpelację do prezydenta, w
której pyta, czy gmina dostosuje
obowiązującą uchwałę do prawa,
czy przeprowadzone zostaną
analizy prawne na temat legal-
ności czesnego, oraz czy władze

miasta nie obawiają się, że ro-
dzice nie będą płacili czesnego.

Jedna opłata za przedszkole,
bez względu na placówkę, obo-
wiązuje także w Tarnowie.
– Kiedy była uchwalana w 1991
roku, protestowali przeciwko
temu rodzice. Uważali, że czesne
powinno być zróżnicowane
– przypomina sobie Danuta
Więckowska z Urzędu Miasta
w Tarnowie.

Uchylenia przepisów nie boją
się w Nowym Sączu, gdzie

opłata w przedszkolach jest
zróżnicowana. Wynosi od 93 do
125 zł, w zależności od tego, ja-
kie są koszty utrzymania bu-
dynku. – Taniej jest w budyn-
kach, które nie są wolno stojące
(mniej się w nich płaci za ogrze-
wanie), i tam, gdzie obiady
przygotowuje ajent – mówi
Elżbieta Dutka z Urzędu Miasta
w Nowym Sączu. W nowosąde-
ckich przedszkolach w ramach
czesnego płaci się także za ryt-
mikę i język obcy.

Zróżnicowane opłaty w
przedszkolach obowiązują także
w Oświęcimiu: czesne wynosi
tu od 58 do 101 zł. – Przed 2005
rokiem obowiązywała jedna
opłata dla wszystkich placówek.
Potem jednak radni uznali, że
trzeba ją uzależnić od kosztów i
tego, jak długo dziecko przebywa
w przedszkolu – mówi Jadwiga
Hylaszek, dyrektor Przedszkola
nr 16 w Oświęcimiu. Dzieci,
które korzystają z jednego po-
siłku płacą 58 zł, z trzech – 101 zł.
W ten sposób ci, których dzieci
przebywają w przedszkolu
dłużej, pokrywają większą część
opłat za prąd czy gaz. 

Zdaniem Mirosława Chra-
pusty gminy powinny także
wprowadzić zasadę, że zwraca
się pieniądze z opłaty stałej za
te dni, kiedy dziecka nie było
w przedszkolu. Teraz w Kra-
kowie nie jest to możliwe.
– Koszty w przedszkolu mamy
takie same bez względu na to,
czy dziecko chodzi dwa tygodnie
czy miesiąc – uzasadnia Jan
Żądło.

AGNIESZKA MAJ
amaj@dziennik.krakow.pl

– To źle naliczana
opłata, rodzaj
podatku, jaki
pobiera gmina
– uważa krakowski
radny Paweł
Sularz.

Którędy pobiegnie droga?

Projekt Beskidzkiej Drogi Integracyjnej Bielsko-Biała – Głogoczów
zakłada budowę obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy z
miast. Planowane są: północna obwodnica Kalwarii Zebrzydow-
skiej, południowa obwodnica Wadowic, północna obwodnica An-
drychowa, południowa obwodnica Kęt i północna obwodnica Kóz.
Beskidzka Droga Integracyjna stanie się ważną osią łączącą drogę
ekspresową S7 (węzeł Głogoczów) z drogą ekspresową S1 (węzeł
Suchy Potok w rejonie Bielska-Białej). Dzięki temu połączeniu sieć
dróg krajowych w Polsce zostanie powiązana z siecią autostrad w
Czechach, co znacznie ułatwi dojazd na południe i południowy–za-
chód Europy. Budowa BDI została wpisana do Rządowego Progra-
mu Budowy Dróg i Autostrad 2008 – 2013.
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W całej Polsce poszukiwano po-
dejrzanego o oszustwa miesz-
kańca Piwnicznej. Mężczyzna
został zatrzymany w ponie-
działek przez Straż Graniczną 
na lotnisku w Balicach.

Za Piotrem C., poszukiwanym
przez 130 prokuratur, śledczy wy-
dali około 60 listów gończych, na-
kazów zatrzymania i doprowa-
dzenia. Mężczyzna jest podejrze-
wany o oszustwa na szkodę osób,
które zamierzały za jego pośred-

nictwem kupić samochód. Piotr
C. zamieszczał w prasie ogłosze-
nia o możliwości sprowadzenia
auta, a następnie pobierał zaliczki
(około 2 tys. zł). Nie udało mu się
sprowadzić żadnego samochodu.

Wczoraj trafił do aresztu przy
ul. Montelupich w Krakowie. Zgod-
nie z procedurą, jego kierownictwo
zawiadomi prokuratury o ujęciu
podejrzanego. Sprawy ze wszyst-
kich prokuratur trafią do jednej,
prawdopodobnie kieleckiej, która
poprowadzi śledztwo. (STRZ)

Poszukiwało go 
130 prokuratur 
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