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Ukazujemy się

w sieci gazet
bezpłatnych

W NUMERZE
Łomża: Czujnik uratował
rodzinę

Belgijska Wielkanoc pod znakiem

czekoladowych jajek

Strona 6 Wielkanoc w Belgii nie ma
głęboko religijnego wydźwięWłocławek: Awantura
ku, brakuje też charakteryo sześciolatki
stycznych świątecznych tradycji. W tym okresie Belgowie głównie kupują jajka
z uznanej na całym świecie
belgijskiej czekolady, od których uginają się sklepowe
Strona 8 półki.
Święta Wielkanocne
za granicą

Strona 13
Reklama

Belgia słynie ze swoich wyrobów czekoladowych i najwymyślniej zdobione słodkie jajka,
a także kurczaczki i zajączki
można tu kupić niemal wszędzie.
Czekoladowe jajka są też
głównym elementem świątecznej zabawy, jaka pozostała
w tym kraju z dawnych czasów.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES. COM / LOTUS HEAD
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Belgijska Wielkanoc pod znakiem czekoladowych jajek
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

FOT. FREEIMAGES. COM / GIANNI TESTORE
Reklama

W
niedzielny
poranek,
na dźwięk bijących kościelnych
dzwonów dzieci rozpoczynają
wielkie poszukiwanie ukrytych
wcześniej przez ich rodziców
w różnych zakamarkach domu
i ogródka czekoladowych niespodzianek.
Belgowie mówią, że obchodzą
święta wielkanocne „dyskretniej” niż w innych krajach.
Ksiądz rektor Ryszard Sztylka
z Polskiej Misji Katolickiej
na kraje Beneluksu tłumaczy, że

społeczeństwo w tym kraju jest
zlaicyzowane, ludzie nie są przywiązani do tradycji.
„Przed wojną obchodzili Wielkanoc bardziej uroczyście. Dziś
niewiele z tego pozostało” – podkreślił w rozmowie z PAP ksiądz
Sztylka.
Kościół katolicki w Belgii
oczywiście obchodzi liturgię
Wielkiego Tygodnia; w tym
czasie w kościołach można spotkać więcej wiernych
niż w zwykłe dni i niedziele.
Jednak według prezesa organizacji Zjednoczenie Polskie

w Belgii – Włodzimierza Dropińskiego, który od lat mieszka w tym kraju, Belgowie chodzą do kościoła, aby... spotkać
się ze znajomymi.
Zdaniem
Dropińskiego,
w Belgii już od dawna nie
praktykuje się np. przedświątecznej spowiedzi, choć ludzie
przystępują do komunii świętej. „Traktują komunię jako
wyraz łączenia się we wspólnocie, ale nie ma to już nic
wspólnego z wyznaniem grzechów i rachunkiem sumienia”
– podkreśla.

Bel go wie nie świę cą po kar mów, a w świą tecz ną
nie dzie lę nie za sta wia ją
sto łów spe cja ła mi. Te go
dnia idą na ro dzin ny obiad
do re stau ra cji, za któ ry naj czę ściej pła cą dziad ko wie
i te ścio wie.
Wielkanocny Poniedziałek to
dla Belgów już normalny dzień
pracy.
KATARZYNA RUMOWSKA
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

PRACA

l Konsultant/ka Avon.

Zostań konsultantem/ką
AVON w Holandii. Info tomasz.avon@gmail.com 0 626 855 94.
l PRACOWNIK BIUROWY W HADZE, APELDOORN, LELYSTADT. Kancela-

ria Podatkowa Anna Kłosowska poszukuje: PRACOWNIKA BIUROWEGO W TILBURGU. Od kandydatów oczekujemy: biegłej znajomości
jednego z języków obcych:
holenderskiego lub angielskiego, wykształcenie wyższe mile widziane ekonomiczne, wysokiej kultury
osobistej, sumienności i dokładności, dobrej organizacji
czasu i pracy, umiejętności
pracy w zespole i pod presją
czasu, dyspozycyjności, prawo jazdy kategorii B. W zamian oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się
firmie o ugruntowanej pozycji na rynku już od 1999 r.
i zatrudniającej kilkadziesiąt
osób, pracę w młodym i dynamicznym zespole, motywacyjny system wynagrodzeń (stała pensja + premia), mieszkanie służbowe,
laptop, telefon komórkowy,
stała umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą. CV
– proszę przesłać na maila:
cv@klosowska.com.
l Całoroczna Pieczarkarnia. Dla naszego klienta

w Wernhout poszukujemy
osób z doświadczeniem
przy zbiorze i hodowli pieczarek – minimum 3 miesiące
doświadczenia. Praca jest
od zaraz, z możliwością zakwaterowania i ubezpieczenia. Zapewniamy stałą prace,
zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekę koordynatora,
kontrakt w języku polskim-holenderskim. Wynagrodzenie
tygodniowe, stawka 8,70
brutto za godzinę +bonusy.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt pod nr tel. 0031-

10-243-0898 lub info@dddpersoneel.nl.

l Konsultantka Avon. Witam, szukam konsultantek
z AVON! Jeśli chcesz zarobić:

extra pieniądze, chcesz mieć
tańsze kosmetyki, jesteś
uwiązany i potrzebujesz nienormowanego wymiaru pracy!!! To jest praca właśnie dla
Ciebie!!! Avon to świetna perspektywa, gdy: nie masz dostępu do kosmetyków AVON,
chcesz mieć tańsze kosmetyki; chcesz trochę dorobić i nawiązać współpracę z tą firmą.
Co zyskujesz po zostaniu konsultantką? 1. Produkty tańsze
nawet do 40 % 2. Możliwość
kupowania z wyprzedaży
przeznaczonych tylko dla konsultantek (zniżki nawet
do 85%). Nie ma obowiązku
składania każdego zamówienia! Pomogę z dostawą!
W każdym katalogu produkt
dla konsultantki za 1 zł!! Jeżeli jesteś zainteresowana/y napisz a udzielę wszystkich niezbędnych informacji zapraszam do współpracy E-MAIL:
marzena.rog@poczta.pl lub
dzwon 619592946.
l PRACOWNIK BIUROWY W TILBURGU. Kancela-

ria Podatkowa Anna Kłosowska poszukuje: PRACOWNIKA
BIUROWEGO W TILBURGU.
Od kandydatów oczekujemy:
biegłej znajomości jednego
z języków obcych: holenderskiego lub angielskiego, wykształcenie wyższe mile widziane ekonomiczne, wysokiej kultury osobistej, sumienności i dokładności, dobrej organizacji czasu i pracy, umiejętności pracy w zespole
i pod presją czasu, dyspozycyjności, prawo jazdy kategorii B. W zamian oferujemy:
pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku już
od 1999 r. i zatrudniającej kilkadziesiąt osób, pracę w mło-

Nasza Holandia
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PRACA

dym i dynamicznym zespole,
motywacyjny system wynagrodzeń (stała pensja + premia), mieszkanie służbowe
w Tilburgu, samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, stała umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą. CV
– proszę przesłać na maila:
cv@klosowska.com.
l Avon-Zostań Konsultantką w Holandii. Serdecz-

nie zapraszam do współpracy
w branży kosmetycznej na te-

renie Holandii. Pracujemy
na polskich katalogach, a co
za tym idzie, wszystkie produkty są w polskich cenach.
Ceny zatem, w przeliczeniu
na EURO, są naprawdę niskie,
a to z kolei jest doskonały argument do zachęcenia klientek do wypróbowania dobrej
jakości kosmetyków. Avon
oferuje: -Upusty od 15%
do 40%, --Wpisowe 0 zł!!, -Nagrody i upusty w ofertach promocyjnych, -Dostęp do produktów przedpremierowych, Przywileje, konkursy, super

nagrody, -Prezenty i atrakcyjne oferty w ramach specjalnego programu dla nowej konsultantki. Poza tym ode mnie:
-pakiet startowy (w tym katalogi i próbki), -pewny kurier
z kosmetykami Polska –Holandia, -opieka i pomoc. Darmowa rejestracja Ty planujesz
ile godzin pracujesz. Zapraszam. Skontaktuj się ze mną:
Angelika, tel: 0617 800 383,
email:avonholandia@vp.pl.
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l Lekarze: POŁOŻNA w Kajtek
Polski Kraamzorg. Już od 22 lutego w naszym biurze będą przyjmować położne z Verloskundigen
Praktijk Den Haag. Na wizyty
można zapisywać się telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 16.00 pod numerem telefonu 070 307 7778.
Zapewniamy polski serwis. Nasz
Rijswijkseadres:
weg 107, 2516HA Den Haag. Zapraszamy serdecznie! www.polskikraamzorg.nl, www.verloskundigenpraktijk-denhaag.nl.

Reklama

l Transport – oferuję: EUROLANSER busy z Holandii do Polski. EUROLANSER – Licencjonowany
Przewóz
Osób
0048 600 357 059. Bus Polska
Niemcy Holandia. Bus Holandia
Niemcy Polska. W Polsce obsługujemy województwa: MAŁOPOLSKIE, ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE. W Holandii obsługujemy WSZYSTKIE regiony i miasta. Odbieramy Pasażerów spod adresu i dowozimy
pod wskazany adres, bez uciążliwych przesiadek! NASZE CAŁKIEM NOWE AUTA MARKI MER-

CEDES VITO, SĄ WYPOSAŻONE
W: Darmowy dostęp do Internetu
podczas całej podróży!; Najlepsze
systemy nawigacyjne; Systemy
bezpieczeństwa: ABS, ESP, System Parktronic (PTS); Podwójną
klimatyzację; osobna dla przestrzeni pasażerskiej; Komfortowe, rozkładane fotele, wyposażone w podłokietniki; Dużą ilość
miejsca dla każdego pasażera;
Automatycznie otwierane drzwi;
Uchwyty do napojów; Gniazdka
elektryczne 12V oraz zwykłe
gniazdka domowe 220V, umożliwiające pracę na komputerze lub

ładowanie telefonu w czasie podróży; Szyby w przestrzeni pasażerskiej z czarnego szkła. Każdy
pasażer objęty jest ubezpieczeniem! Posiadamy dodatkowe
ubezpieczenie w całej UE. Rezerwacja
EuroLanser: 0048 600 357 059, rezerwacja@eurolanser.com. Zapraszamy do odwiedzania działu PROMOCJE na naszej stronie
www.eurolanser.com.

l Zdrowie i uroda: Fizjoterapia. Doskwiera Ci ból karku lub

pleców??? Jesteś obolała (y),
przemęczona (y), bez sił, w stresie. Ja wiem jak temu zaradzić.
Mam wieloletnie doświadczenie
w rehabilitacji, masażu, rekonwalescencji powypadkowej. Masaże
wszelkiego rodzaju, dostosowane
do potrzeb klienta. Bardzo wysoka jakość przeprowadzanych zabiegów rehabilitacyjnych w przyjemnej atmosferze naszego salonu. Proponuje Ci: masaż rehabilitacyjny, masaż klasyczny, masaż
sportowy, masaż wzmacniający,
masaż ujędrniający, masaż punktowy, masaż antycellulitowy, masaż wyszczuplający, masaż
modelujący, likwidacja przykurczów mięśniowych, zwiększenie zakresu ruchomości
stawowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, likwidacja
stanów zapalnych i wiele……wiele więcej w zależności od stanu i wymagań Pacjenta.
Więcej
info: 0 654 900 892, Agnes, Veraartlaan 8, 4e etage, 2288
GM Rijswijk.

l Meble – kupię/sprzedam: Jeśli potrzebujesz mebli

do salonu, sypialni, jadalni,
do przedpokoju, a może dla
dziecka to trafiłeś pod dobry
adres. Nasza firma oferuje
szeroki wybór mebli od Polskich producentów, które
w ciągu dwóch tygodni dostarczymy prosto do Ciebie do domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Chciałbyś coś
zmienić w oferowanych przez
nas zestawach, nie ma problemu. Na zakupione meble
udzielamy 2-letniej gwarancji.
Wystawiamy również faktury
vat. Masz jakieś pytania? Możesz do nas zadzwonić, lub napisać. Meubelvooriedereen
Marek Tomasik, info@meubelvooriedereen.nl,
+31 683162004. Obsługujemy całą Holandię, Belgię, Luxemburg oraz część Niemiec.

l Transport – oferuję:

Przewóz osób do Polski i Holandii. Z adresu pod adres. WI-FI w busach! LICENCJONOWANY PRZEWÓZ OSÓB. TEL.
+48 600 357 059. BUS POLSKA HOLANDIA. BUS HOLANDIA POLSKA. Zapraszamy!
Jeździmy codziennie! Oferujemy: * PRZEJAZDY NA MIEJSCE Z ADRESU POD WSKAZANY ADRES * WYJAZDY Z POLSKI DO HOLANDII I NIEMIEC
CODZIENNIE * POWROTY
Z HOLANDII I NIEMIEC DO
POLSKI CODZIENNIE * INTERNET WiFi PRZEZ CAŁĄ DROGĘ
GRATIS * PRZYSTĘPNA CENA
ORAZ ZNIŻKI DLA GRUP I STAŁYCH KLIENTÓW * PRZEWÓZ
PACZEK (paczki zabieramy tylko przy okazji, jeśli jesteśmy
w okolicy) Kraków, Krzeszowice, Alwernia, Chrzanów, Trzebinia i okolice Katowice, Ty-

chy, Lędziny, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Siemianowice
Śląskie, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Bytom, Piekary Śląskie, Pyskowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Ruda Śląska, Knurów, Rybnik i okolice Opole, Strzelce Opolskie, Krapkowice, Niemodlin,
Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Grodków, Lewin Brzeski, Gogolin,
Ujazd, Zdzieszowice, Toszek i okolice Wrocław, Oleśnica, Syców,
Bierutów, Kępno, Kobyla Góra, Milicz, Międzybórz, Twardogóra, Oława, Strzelin, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty i okolice Legnica, Legnickie Pole,
Strzegom, Jawor, Chojnów, Złotoryja, Krzywa, Tomaszów Bolesławicki, Bolesławiec, Zgorzelec, Jędrzychowice i okolice Żary, Żagań, Olszyna, Iłowa i okolice. ZAINTERESOWANY INNĄ OKOLICĄ?
ZADZWOŃ! Z PEWNOŚCIĄ TEŻ
TAM JEDZIEMY! Obsługujemy całą Holandię!

l Transport – oferuję: Firma
Jupiter Transport oferuje Państwu
przeprowadzki, przewóz rzeczy
z Polski do Holandii, z Holandii
do Polski jak i na terenie całej Europy! Obszar naszej działalności
obejmuje takie miasta jak Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Haga, Haarlem, Groningen, Emmen, Ijssel,
Apeldoorn oraz inne miejscowości, miasteczka i wsie położone
na terenie Holandii. Odbieramy
ładunek z każdej miejscowości
w Polsce i za granicą. www.jupiter-transport.pl, www.transport-chlodniczy.com.pl, Tel. +48 696126-142. Tel., +48 506-525-960.

l Sklepy: Polski Sklep Centrum okien i drzwi Roosendaal.
Proponujemy Panstwu drzwi wewnetrzne o róznych wzorach, rozmiarach i kolorach oraz drzwi zewnetrzne drewniane i metalowe
do budynków mieszkalnych
i przemyslowych. W naszej ofercie znajdziecie takze oscieznice
regulowane i stale. Dobra Marka
Nasze produkty dostarczamy osobiscie, bez udzialu firm kurierskich, podnoszac jakosc swiadczonych uslug, dzieki czemu
drzwi docieraja na miejsce bez
uszkodzen i istnieje mozliwosc
obejrzenia ich przed odbiorem.
Jestesmy jedyna firma Polska
w Holandii ze znakiem jakości.
Keurmerk
Kwaliteits
Vakman, 4703jc Roosendaal.
Tel
0629016395,
tel.
0626244546,
kvk 56894554, piotr-lefik@handymen-pools.eu, www.handymen-pools.eu.

l Usługi – inne: Usługi krawieckie ROTTERDAM. Szeroki zakres usług krawieckich. Przerabianie odzieży- skracanie spodni,
sukienek, spodnic, bluzek, wszywanie zamków, podszywanie za-
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slon, firan i obrusów. Zapraszam 0644034097.

l Transport – oferuję: Codziennie bez limitu na bagaż.
+48 729 248 162 www.busydoholandii.org CODZIENNIE DO HOLANDII BEZ LIMITU NA BAGAŻ.
MOŻESZ ZABRAC ZE SOBA 10
WALIZEK PRALKĘ ORAZ TELEWIZOR!! I TAK ZAPŁACISZ NORMALNĄ KWOTĘ MAX 85E CZEKAMY
NA CIEBIE! DBAMY O TWOJE FINANSE:) Obsługujemy województwa: małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, śląskie, opolskie,
dolnośląskie. Jeździmy do: HOLANDII, NIEMIEC, BELGII, POLSKI. Więcej o nas: nowe komfortowe samochody, duża przestrzeń bagażowa, w wybranie dni brak limitu
na bagaż, bez przesiadek, z adresu
na adres, zawodowi kierowcy, CODZIENNIE do Polski-CODZIENNIE
do Holandii:) Zadzwoń do NAS:)
+48 729 248 162 lub wejdź
na www.busydoholandii.org.

l Sprzedam – różne: Pyszne
domowe Ciasta i Torty na każdą
okazję. Pyszne domowe ciasta
i torty na każdą okazję, nasze wypieki można zobaczyć na stronie:
www.facebook.com/ciastatortyholandia. Zapraszam do kontaktu: tel: 0649791022 lub email:
grajcar1986@gmail.com, odbiór
w Gouda lub dowozimy na terenie
całej Holandii: Rotterdam Den
Haag Utrecht itd.

l Transport – oferuję: WAALWIJK TILBURG BREDA DEN
BOSCH NAJTAŃSZY TRANSPORT
TAXI LOTNISKA IMPREZY LUNA
CAŁA HOLANDIA! Transport Taxi
tel. 0649318747. Waalwijk Tilburg Breda Den Bosch i okolice.
Cała Holandia, Niemcy i Belgia.
CENNIK! ZOBACZ CENY! NAJTANIEJ! CENA PODANA ZA PRZEJAZD – SAMOCHÓD, NIE ZA OSOBĘ! Mogę zabrać maks. do 4
osób! Przykładowe ceny: Waalwijk lokalnie zawsze 10 euro!!!
Waalwijk – Kaatsheuvel – Waspik – Sprang-Capelle – Loon op
Zand – Raamsdonk TYLKO 10
Euro!!! Waalwijk – Dyskoteka LUNA TYLKO 40 euro! (za przejazd
maks. 4 osób w jedną strone, czyli 10€ / osobe), Waalwijk – Eindhoven Airport 25 euro! Waalwijk
– Tilburg 15-20 euro, Waalwijk
– Den Bosch (s Hertogenbosch) 15 euro, Waalwijk – Breda 20 euro, Waalwijk – Dordrecht 25 euro, Waalwijk – Rotterdam 35 euro, Waalwijk
– Utrecht 35 euro, Waalwijk – Haga (Den Haag) 55 euro. Waalwijk
– Amsterdam Airport Schiphol 55 euro, Waalwijk – Dusseldorf Airport 80 euro. Obsługuję
imprezy, lotniska, zakup auta itp.
Dostępne foteliki dziecięce 0
– 18kg! Posiadam najnowszą nawigacje z bieżącą informacją
o korkach! Zawiozę gdzie chcesz!
Im dalej tym taniej za km! Za-

dzwoń! Napewno sie dogadamy!
Kontakt tel. 0649318747,
+31649318747. Dysponuję czasem: Poniedziałek – Piątek
po godz. 16.30, Weekendy – Sobota – Niedziela 24h! Można również wysłać smsa z informacją
skąd i dokąd chcesz jechać,
a skontaktuje się z Tobą! Pozdrawiam i zapraszam! Tomek.

l Zdrowie i uroda: Masaż medyczny. W pełni profesjonalne
masaże wszelkiego rodzaju, rehabilitacja, likwidacja przykurczów mięśniowych, likwidacja
stanów zapalnych, poprawa
s a m o p o c z u c i a .
0 626 621 486.

l Transport – oferuję: Busy do Holandii / Busy do Polski z WiFi i DVD od 60 Euro!!!
Przewóz osób Polska – Niemcy – Holandia. Przejazd już
od 60 EUR* (250 ZŁ*) Codzienne wyjazdy w obie strony!!! Busy z WiFi na całej trasie oraz z DVD. Firma LUXADA
oferuje Państwu: – licencjonowany przewóz osób, – jeździmy na trasie Polska – Niemcy
– Holandia, – codzienne wyjazdy, – odbiór z miejsca zamieszkania i dowóz pod wskazany adres, – wysoki komfort
oraz bezpieczeństwo, – atrakcyjne ceny i liczne promocje,
– busy wyposażone w klimatyzację, WiFi, oraz monitory LCD, lub tablety!, – wyjazdy
z województwa: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego. Nasza flota składa się
z nowych busów posiadających klimatyzację 3-strefową
oraz dodatkowe ogrzewanie
na tył. Busy LUXADA wyposażone są w tablety, lub zagłówki multimedialne (monitory
LCD), pozwalające oglądać filmy podczas przejazdu!!! Każdy pasażer ma do dyspozycji
słuchawki, dzięki czemu osoby oglądające film nie przeszkadzają pasażerom śpiącym podczas jazdy. Koszt
przejazdu od 60 EUR* (250
ZŁ*) *Cena uzależniona od trasy. Kontakt: www.LUXADA.pl,
Tel.:
+48 888 999 143, e-mail: luxada@luxada.pl, www.facebook.com/LUXADA.

l Usługi – remonty: Schody drewniane – FABER Przemysław Jania. Działamy na terenie Polski, Belgii i Holandii.
Oferujemy schody samonośne lub na beton. Z drewna bukowego, dębowego lub
jesionowego. Wykonamy projekt wraz z wyceną. Każdy projekt schodów omawiamy
z klientem indywidualnie. Ceny schodów ustalamy po dokładnym pomiarze i omówie-

niu technicznej specyfikacji. Wartość waha się w zależności od wysokości, szerokości, ilości zabiegów i materiału. Odpowiemy
na wszystkie Państwa pytania
związane z wykonaniem lub odnowieniem schodów. Istnieje również możliwość wykonania innych
usług stolarskich. Kontakt: e-mail: info.stolarnia@gmail.com, tel.
kom.: 0048 508 745 876.

l Transport – oferuję: Przewóz osób i paczek: NIEMCY, HO-

Reklama

LANDIA, BELGIA, LUKSEMBURG
– RafTrans Chojnice. RAFTRANS
Chojnice oferuje państwu licencjonowane: – Przewozy osób
i paczek do Niemiec; – Przewozy
osób i paczek do Holandii;
– Przewozy osób i paczek do Belgii; – Przewozy osób i paczek
do Luksemburga; – Przewozy
osób i paczek do Polski; – Przewozy pracownicze > grupowe
i indywidualne; – Przewozy turystyczne > okazjonalne; WYJAZDY POLSKA -> NIEMCY PÓŁNOCNE, HOLANDIA, BELGIA: w nie-

5

dziele (rano), poniedziałki (po południu), środa (rano) i czwartki
(po południu); WYJAZDY POLSKA -> POŁUDNIOWE NIEMCY,
LUKSEMBURG: w niedziele (rano) i środy (rano); POWROTY
NIEMCY PÓŁNOCNE, HOLANDIA,
BELGIA -> Polska: w poniedziałki (rano), wtorki (po południu),
czwartki (rano) i piątki (po południu); POWROTY POŁUDNIOWE
NIEMCY, LUKSEMBURG -> POLSKA: w poniedziałki (rano)
i czwartki (rano); Obsługujemy
województwa: – pomorskie

– zachodnio-pomorskie – część
województwa Kujawsko-Pomorskiego – część województwa
Wielkopolskiego – Lubuskie.
Z adresu pod adres bezpiecznie
i na czas. Pełna oferta na naszej
stronie internetowej: www.raftranschojnice.pl. ZAPRASZAMY!!! KONTAKT: e-mail: raftranschoj ni ce@pocz ta.onet.pl,
gg: 28050267, tel. kom.:
+48660580120, www.raftranschojnice.pl, www.przewozdoniemiec.pl, Adres: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53.
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Łomża: Czujnik
uratował rodzinę
Czujka tlenku węgla zapobiegła tragedii na osiedlu
domów jednorodzinnych
w Łomży. Czad zaczynał się
gromadzić w pomieszczeniach
mieszkalnych,
a przy piecu c. o. stężenie
przekraczało już dwukrotnie
bezpieczne wartości.
FOT. FREEIMAGES. COM / EARL ESTRERA

Wałcz: Kumulacja
pijanego kierowcy
Policjanci z Wałcza zatrzymali 22-letniego mężczyznę,
który nie posiadał prawa jazdy, prowadził samochód będąc w stanie nietrzeźwości,
nie zatrzymał się do kontroli
drogowej, a auto rozbił
na przydrożnej lampie. Samochód pożyczył od ojca,
ale… bez jego wiedzy.
– Po północy patrol pełniący
służbę w centrum miasta zauważył alfę romeo, której kierujący nie stosował się do znaku

„stop” oraz znaku „zakaz skrętu
w lewo” – relacjonuje sierż.
sztab. Beata Budzyń z Komendy
Powiatowej Policji w Wałczu.
– Policjanci ruszyli za autem, wysyłając jednocześnie sygnały
do zatrzymania się, na które kierowca nie reagował.
22-letni mieszkaniec powiatu wałeckiego jechał od strony
Urzędu Miasta i dalej ulicą Kilińszczaków. W pewnym momencie, podczas manewru
skrętu, stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w uliczną lampę. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ponadto mężczyzna nie posiada prawa jazdy, a samochód,
który prowadził należał do jego
ojca (wziął kluczyki bez jego
wiedzy).
Wobec 22-latka sąd wymierzył karę grzywny 200 stawek
dziennych po 10 złotych, 3-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
oraz 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Ponadto mężczyzna odpowie za popełnione wykroczenia w ruchu
drogowym.
ŹRÓDŁO: EXTRA WAŁCZ

już dobrze. Mieszkańcy będą
musieli jednak zaprosić fachowców do sprawdzenia instalacji
kominowej.
Nieszczelne przewody kominowe to najczęstsza przyczyna podobnych problemów
– mówi brygadier Grzegorz Wilczyński, zastępca komendanta
łomżyńskiej straży. – Mamy
całkiem sporo tego rodzaju
zdarzeń od początku okresu
grzewczego.

Instalowanie czujek tlenku
węgla to jeden z najlepszych
środków bezpieczeństwa. Dlatego strażacy bardzo wysoko oceniają inicjatywę Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
który w początkach zimy zakupił
dla swoich podopiecznych ponad 40 takich urządzeń.
– To bardzo cenna akcja
– podkreśla Grzegorz Wilczyński.

Alarm włączył się w nocy.
ŹRÓDŁO: NAREW EXTRA
Na szczęście, dźwięk był wystarczająco przenikliwy, a domownicy nie
zdążyli jeszcze
mocno zasnąć.
Wyszli z mieszkania i zawiadomili strażaków. Ich urządzenia pomiarowe wykazały,
że niebezpieczeństwo było
realne. Gdyby
nie
czujnik,
po kilku godzinach zbierania
się trującego
gazu mogłoby
naprawdę dojść
do tragedii.
W tym przypadku wystarczyło solidne
przewietrzenie
mieszkania
i kolejne poFOT. FREEIMAGES. COM / TIMI AZ EN VAOK HAT KI MAS LENNE XD
miary wypadły

Rzecznik dyscyplinarny MNiSW
za ukaraniem rektora
bydgoskiej uczelni
O wymierzenie kary nagany
rektorowi
Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i pozbawienie go prawa do pełnienia
funkcji
kierowniczych
na uczelniach przez 3 lata
wnosi rzecznik dyscyplinarny
resortu nauki – poinformowało MNiSW.

FOT. FREEIMAGES. COM / EKELZARTH

Wniosek rzecznika dyscyplinarnego ma związek z wypadkiem, który wydarzył się
na bydgoskiej uczelni w nocy

z 14 na 15 października podczas uczelnianych otrzęsin.
W łączniku pomiędzy dwoma
budynkami, w których odbywała się impreza i na schodach
prowadzących do łącznika skupiło się wiele osób i doszło
do ściśnięcia części z nich.
Spośród kilkunastu poszkodowanych trzy osoby zmarły:
dwie studentki (24-letnia i 20letnia) oraz 19-letni student.
Sekcje zwłok wykazały, że
przyczyną zgonów było niedotlenienie wskutek ucisku
na klatkę piersiową.

Na wniosek ówczesnej minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej
sprawą zajął się m.in. działający
w MNiSW rzecznik dyscyplinarny.
Jak poinformowało w środę
PAP biuro prasowe resortu nauki 23 lutego rzecznik dyscyplinarny złożył do Komisji dyscyplinarnej przy ministrze wniosek
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy

– prof. Antoniego Bukaluka.
„Przedstawiając
zarzuty,
rzecznik dyscyplinarny wniósł
o wymierzenie prof. dr hab. inż.
Antoniemu Bukalukowi kary
dyscyplinarnej nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia
funkcji kierowniczych w uczelniach na okres trzech lat” – poinformowało Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
„Rzecznik zarzucił rektorowi
UTP niedopełnienie obowiązku
przestrzegania prawa oraz zapewnienia
bezpieczeństwa
na terenie uczelni ‹ ‹ ‹

Polska
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‹ ‹ ‹ podczas imprezy studenckiej zorganizowanej z 14
na 15 października 2015 r., oraz
niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” – czytamy w komunikacie resortu nauki.
Zgodnie z przepisami – jak
wyjaśnia MNiSW – przewodniczący Komisji dyscyplinarnej
otrzyma wniosek w najbliższych
dniach.
Na początku listopada 2015
roku wniosek o odwołanie rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
ówczesna minister nauki skierowała również do senatu uczelni.
Według ustaleń ministerstwa
podczas organizacji imprezy
w Bydgoszczy nie wzięto

pod uwagę przepisów ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych. Kolarska-Bobińska mówiła, że resort ocenił negatywnie
„pracę rektora polegającą na zabezpieczeniu właściwego nadzoru i bezpieczeństwa studentom
i pracownikom uczelni”. Senat
opowiedział się wprawdzie
za odwołaniem rektora, ale inną
decyzję podjęło Kolegium Elektorów uczelni, które miało decydujący głos w tej sprawie.
W listopadzie 2015 roku
w związku z tragedią na otrzęsinach Prokuratura Rejonowa
Bydgoszcz-Północ przedstawiła
zarzuty przewodniczącej samorządu studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Ewie Ż. Stu-

dentce grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Przedstawiono jej
zarzuty nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla
zdrowia i życia wielu osób, którego skutkiem była śmierć trzech
osób, a także organizację imprezy masowej bez zezwolenia
i umożliwienie sprzedaży alkoholu bez pozwolenia. W lutym 2016 roku zarzut nieumyślnego przekroczenia obowiązków
prokuratura przedstawiła również byłemu prorektorowi uczelni prof. Januszowi P. Wcześniej
zrezygnował on z funkcji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich UTP.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / JASON MORRISON
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Włocławek: Awantura o sześciolatki
Rozpoczęła się rekrutacja
do szkół podstawowych
i przedszkoli. W tym roku towarzyszy jej pytanie: Ilu rodziców pośle swoje sześcioletnie dzieci do szkół? Od ich
decyzji zależy, jak w najbliższych latach będzie funkcjonować system edukacji
w Polsce.
Z ankiet przeprowadzonych
wśród rodziców dzieci sześcioletnich z Włocławka wynika,
że 476 z nich planuje we wrześniu posłać swoje pociechy
do przedszkola. 487 osób zadeklarowało, że ich dzieci pójdą
do klas „0” w szkołach.
Do klas I ma trafić 672 dzieci, co
pozwoli na utworzenie 30 nowych oddziałów w szkołach.
Trzeba jednak pamiętać, że
ok. 400 z przyszłych pierwszoklasistów to siedmiolatki, których pójście do szkoły odroczono
w zeszłym roku.
– Liczby nie są optymistyczne.
Możliwe, że na poziomie edukacji wczesnej na początku roku 2016/17 pracę straci dwudziestu nauczycieli. To w skali
naszego miasta bardzo duża
liczba – mówi Barbara Moraczewska, zastępca prezydenta
Włocławka ds. edukacji i spraw
społecznych.
Jeśli rodzice sześciolatków postąpią tak, jak zadeklarowali
w ankietach, pracę straci najprawdopodobniej dziewięciu nauczycieli klas „0” i jedenastu nauczania wczesnoszkolnego.
Od decyzji rodziców sześciolatków będzie zależał nie tylko
los nauczycieli. Jeśli do publicz-

nych przedszkoli trafi 476 sześciolatków, nie będzie w nich
zbyt wielu miejsc dla najmłodszych dzieci.
– Nie mamy obowiązku zapewnienia edukacji przedszkolnej dziecku trzyletniemu, więc
w pierwszej kolejności do placówek będą przyjmowane dzieci
sześcio-, pięcio- i czteroletnie
– wyjaśnia Moraczewska.
Z wyliczeń ratusza wynika, że
w przyszłym roku szkolnym
w publicznych przedszkolach będzie tylko 150 miejsc dla trzylatków.
Również mała liczba sześciolatków w szkołach wpłynie na organizację edukacji. Jeśli liczba

dzieci w klasie będzie mniejsza
niż 11 osób, miasto nie będzie
miało obowiązku utworzenia oddziału. W takich przypadkach
(a ze wstępnych analiz ratusza
wynika, że będą one miały miejsce) dzieci będą kierowane
do innej szkoły.
W dłuższej perspektywie mała ilość uczniów w klasach I szkół podstawowych wpłynie również na organizację pracy
w innych typach szkół. Kiedy
dzieci rozpoczynające edukację
w roku 2016/17 będą wchodzić
na kolejne szczeble edukacji,
z powodu niżu ograniczana będzie liczba klas w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych.

Oznacza to kolejne zwolnienia
nauczycieli.
Dla miasta mniejsza liczba
uczniów w szkołach oznacza
mniejszą subwencję oświatową.
Na razie trudno powiedzieć, o jakiej kwocie mowa, ponieważ wysokość subwencji co roku jest inna. Pewne jest jednak, że gdyby
sześciolatki miały obowiązek
nauki w szkołach, miasto dostałoby o ok. 50 proc. więcej pieniędzy na utrzymanie szkół.
Włocławski ratusz zdaje sobie
sprawę, że nie może nikogo zmusić do tego, by posłał swoją sześcioletnią pociechę do szkoły. Odwołuje się jednak do rodziców niezdecydowanych, by przemyśleli

swoją
decyzję.
Zapewnia
przy tym, że szkoły są w pełni przygotowane na przyjęcie maluchów.
– W każdej ze szkół podstawowych są atrakcyjne sale lekcyjne, które swoim wyposażeniem zaspokoją potrzeby sześciolatków. Są kolorowe, stoliki
i krzesła są przystosowane
do wzrostu dzieci sześcioletnich.
Sale są podzielone na część
edukacyjną i rekreacyjną – wylicza Agnieszka Białopiotrowicz,
dyrektor Wydziału Edukacji.
Tymczasem poseł Joanna Borowiak (PiS) przypomina rodzicom sześciolatków, że mają prawo decyzji. Poleca im poradnik
Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja
szkolna dziecka sześcioletniego
i siedmioletniego zamieszczony

na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poleca też telefoniczne konsultacje
prowadzone przez ministerstwo
oraz zaprasza rodziców i opiekunów dzieci sześcioletnich
do swojego biura, w którym dyżuruje wraz ze specjalistami
z zakresu edukacji.
Dyżury konsultacyjne dla rodziców sześciolatków prowadzi także włocławska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Przez cały marzec specjaliści będą udzielać niezdecydowanym rodzicom
wszelkich niezbędnych informacji. Szczegółowy harmonogram
dyżurów znajduje się na stronie
placówki: http://ppp.edukacja.wloclawek.pl.
ŹRÓDŁO: CZAS WŁOCŁAWKA EXTRA

FOT. FREEIMAGES. COM / VIVIANE STONOGA
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„Ksiądz narodowiec” opuścił Zakopane
Niecałe 3 dni trwała
posługa kapłańska ks.
Jacka Międlara w Zakopanem. Znany ze
swoich narodowo – patriotycznych poglądów,
dotychczasowy wikariusz wrocławskiej parafii św. Anny został
przeniesiony do Zakopanego. Jednak nie zagościł dłużej pod Giewontem.

FOT. FREEIMAGES. COM / ELVIS SANTANA

Ksiądz Międlar do Zakopanego przybył w sobotę wieczorem. Na drugi
dzień wziął udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Obóz Narodowo
– Radykalny Podhale obchodach 69. rocznicy
ostatniej walki i śmierci
mjr Józefa Kurasia
„Ognia”. W spotkaniu tym
przy pomniku „Ognia” i jego podkomendnych w Zakopanem,
duchowny
wziął udział prywatnie.
Sytuacja ta nie spodobała się jego przełożonym
ze Zgromadzenia Księży
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, którzy zdecydowali o ponownych prze-

nosinach duchownego.
Z decyzją tą nie zgadzali się
podhalańscy narodowcy. Maciej
Trebunia Tutka, jeden z liderów
ONR na Podhalu, stwierdza że
przenoszą go tylko za to, że nie
odmówił modlitwy wiernym, którzy go o to poprosili.
– Ksiądz Jacek w ogóle miał
nie brać czynnego udziału w uroczystościach, ponieważ takie
dyspozycje wydał mu proboszcz.
Jednak po namowach wielu
osób, którzy rozpoznali go w tłumie i bardzo prosili żeby się z nimi pomodlił, ugiął się i odmówił
modlitwę. Jakby to wyglądało,
gdyby jako ksiądz odmówił wiernym wspólnej modlitwy? Jaki
byłby z niego ksiądz? – pyta retorycznie Maciej Trebunia Tutka,
dodając, że przełożeni księdza
Jacka uginają się pod naporem
lewackiej propagandy.
Ksiądz Międlar znany jest ze
swoich poglądów, które wygłaszał podczas narodowych wieców m.in. z okazji 11 listopada 2015 r. w Warszawie lub podczas antyimigranckiej demonstracji we Wrocławiu. W mocnych słowach mówił, że islam
jest ogromnym zagrożeniem dla
chrześcijańskiej cywilizacji. Nawoływał, by nie wpuszczać
uchodźców do Polski. Oficjalnie
sprzeciwiał się także organizacji

FOT. FREEIMAGES. COM /
CREATIVE DAW

Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i manifestacji Komitetu
Obrony Demokracji.
Postawa księdza Międlara nie
spodobała się liberalnym mediom, które zarzucały duchownemu angażowanie się w politykę.
W wyniku nagonki władze zgromadzenia zakazały ks. Międlarowi publicznego głoszenia swoich
poglądów. Został on przeniesiony
do Zakopanego, które musiał
opuścić zaledwie po 3 dniach.

W obronie duchownego stanęło
środowisko prawicowe.
Ks. Jacek Międlar, który święcenia kapłańskie otrzymał w zeszłym roku należy do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo. Duchowni
z tego zgromadzenia w Zakopanem pracują w parafii na Olczy
pw. Matki Bożej Objawiający Cudowny Medalik.
ŹRÓDŁO: GÓRAL INFO EXTRA

10

WTOREK, 8 marca 2016

Polska

Opole/ Samorząd woj. wesprze finansowo
tworzenie kierunku lekarskiego
Milion złotych, który ma być
przeznaczony na wykonanie
dokumentacji i stanie się
częścią wkładu własnego
uczelni w utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, przekaże samorząd woj. opolskiego. Zapowiedziały to w poniedziałek władze regionu.

FOT. FREEIMAGES. COM / CIENPIES DESIGN

FOT. FREEIMAGES. COM / MARCIN KRAWCZYK
Reklama

Na zwołanej w tej sprawie
w poniedziałek w Opolu konferencji prasowej marszałek woj.
opolskiego Andrzej Buła gratulował władzom uczelni, że przygotowały i złożyły już wniosek
do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego ws. utworzenia
kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Poinformował, że w związku z tym na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu podjęta została uchwała
dotycząca przekazania z rezerwy
inwestycyjnej woj. opolskiego
miliona złotych.
„To ważne o tyle, że pieniądze
te mają być przeznaczone na dokumentację niezbędną do przeprowadzenia inwestycji potrzeb-

nych do uruchomienia kierunku
lekarskiego” – mówił Buła.
Pieniądze na utworzenie kierunku lekarskiego i niezbędne

w tym zakresie inwestycje samorząd regionu chce także zdobyć poprzez renegocjację Kontraktu Terytorialnego woj. opol-

skiego. „Będziemy walczyć o taki zapisy w Kontrakcie Terytorialnym” – mówił Buła.
‹‹‹

FOT. FREEIMAGES. COM / NORDWEST-KRANKENHAUS SANDERBUSCH

Polska
‹ ‹ ‹ Wicemarszałek woj.
opolskiego Roman Kolek zapewniał na konferencji, że zapowiedziana w poniedziałek przez
władze regionu kwota wsparcia
jest też ważna w kontekście rozmów o kierunku lekarskim
w Opolu z resortem zdrowia. Relacjonował, że w piątek podczas
Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
w Katowicach rozmawiał o tym
z wiceministrem Jarosławem
Pinkasem i zapowiedział, że
w najbliższych dniach ma z nim
rozmawiać raz jeszcze – wraz
z władzami opolskiej uczelni.
Kolek dodał, że „jest też wola
i zainteresowanie”, aby przekształcić Wojewódzkie Centrum
Medyczne w Opolu w szpital kliniczny. „W tym kierunku idziemy.
A, co nas bardzo cieszy, wywołuje to ze strony lekarzy zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji, wiedzy i umiejętności także
w zakresie rozwoju naukowego”
– mówił.
Przewodniczący sejmiku woj.
opolskiego Norbert Krajczy podkreślił, że utworzenie kierunku
lekarskiego na Uniwersytecie
Opolskim jest ważne m.in. dlatego, że w regionie coraz większą
grupę stanowią medycy w wieku
ponad 50 lat. „Zastrzyk tych, którzy tu będą studiowali i tu pozostaną jest nam potrzebny” – powiedział Krajczy.
Zaznaczył również, że w trwającym procesie negocjacji dotyczących utworzenia kierunku lekarskiego na UO ważne jest
wspólne poparcie dla tego projektu zarówno samorządu województwa, wojewody i wicewojewody, radnych sejmiku czy przewodniczącego opolskiej rady
miasta i władz Opola.
Rzecznik Uniwersytetu Opolskiego Marcin Miga w rozmowie
z PAP wyjaśnił, że milion zł, który uczelni przekaże samorząd
woj. opolskiego, da uniwersyteReklama
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Zduńska Wola: Szpital
poważnie chory…
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towi możliwość wykazania wkładu własnego, który jest podstawą do tego, aby ubiegać się
o środki ministerstwa nauki
i szkolnictwa wyższego na inwestycje potrzebne do uruchomienia kierunku. Pieniądze te mają
być wykorzystane np. właśnie
na dokumentację przebudowy
Collegium Medicum i program
funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli rozpocząć inwestycję.
Collegium Medicum ma powstać przy ul. Oleskiej w Opolu.
Miga podał, że koszt inwestycji
obejmującej przebudowę i rozbudowę istniejącego tam obiektu oraz jego wyposażenie
to 41,5 mln zł. Zaznaczył, że
uczelnia chce rozpocząć tę inwe-

stycję jak najszybciej, jeszcze
w tym roku.
Kierunek lekarski na UO miałby być uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Miga
poinformował, że wniosek w tej
sprawie został złożony w piątek.
Zapewnił, że UO ma zapewnioną
kadrę, która miałaby wykładać
na tym kierunku – w sumie 44
osoby, w tym 6 profesorów, 7
doktorów habilitowanych i 31
doktorów nauk medycznych.
Według założeń na pierwszy rok
studiów na tym kierunki uniwersytet w Opolu mógłby przyjąć 60
studentów.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / GRISZKA NIEWIADOMSKI

Nie dzieje się dobrze w zduńskowolskim szpitalu, i zdaje
się, że nawet znaczne środki
pozyskane na jego rozbudowę nie zmienią tego faktu.
Nadzwyczajna sesja radnych
miejskich, zwołana w zeszłym tygodniu w tej sprawie,
również nie przyniosła konkretnych rozwiązań tej trudnej sytuacji.
Przypomnijmy, że sześciu
z ośmiu lekarzy z oddziału wewnętrznego złożyło wypowiedzenia z pracy. A to znaczy, że w maju (wtedy kończą im się okresy
wypowiedzenia) pacjenci mogą
zostać bez opieki. Choć prezes
szpitala, Barbara Kałużewska
uspokaja, że do takiej sytuacji
nie dojdzie, nie jest to takie proste. W całej Polsce brakuje lekarzy internistów, dlatego znalezienie nowych pracowników nie będzie łatwe. Pod dużym znakiem
zapytania stanęła także budowa
SOR.
Zlekceważony problem

Na Internie przebywa teraz
około 40 pacjentów, wielu nie
ukrywa, że w Szpitalu dzieje się
źle.
– Oddział jest zaniedbany, łóżka, pościel w stanie naprawdę
okropnym – mówi córka pacjentki, która przebywa na oddziale wewnętrznym. – Czuć nieprzyjemną atmosferę, ciężko porozmawiać z lekarzem.
Radni, na których prośbę została zwołana sesja pytali
wprost, co z pacjentami, jeśli

na oddziale zabraknie lekarzy?
Sześciu pracowników szpitala, którzy złożyli wypowiedzenia,
jako przyczynę podali przepracowanie. Okazuje się, że prawie
każdy z nich miał średnio po 11
dyżurów w miesiącu, co przekłada się na spędzanie co drugiej,
trzeciej doby w szpitalu.
Decyzja lekarzy o odejściu nie
powinna być zaskoczeniem ani
dla prezes Kałużewskiej, ani dla
Wojciecha Rychlika, starosty,
pod którego podlega Szpital Powiatowy. Pracownicy Szpitala
zgłaszali już w zeszłym roku co
się dzieje i prosili o interwencję.
Niestety, bezskutecznie. Ich
prośby nie zostały potraktowane
poważnie.
Internistów…
jak na lekarstwo

Prezes Kałużewska zadeklarowała podczas sesji, że zależy
jej, aby zespół pozostał w tym
samym składzie, dlatego będzie
się starać, aby zatrudnić nowe
osoby, przez co ma zniknąć problem z tak częstymi dyżurami.
Jaka będzie decyzja lekarzy, nie
wiadomo, może się okazać, że
jest już za późno na ratowanie
tego „tonącego okrętu”. Przypomnijmy, że Kałużewska taką deklarację złożyła dopiero podczas
sesji, wcześniej mówiła, że nie
zna powodu, dla którego jej pracownicy złożyli grupowe wypowiedzenia.
Zaproszony na sesję, wojewódzki konsultant ds. chorób
wewnętrznych, profesor Dariusz
Moczulski stwierdził, że sytuacja
z internistami jest bardzo trud-

na, nie jest ich wielu. – Kto będzie skuteczny w ściągnięciu lekarzy do siebie przetrwa na rynku, kto będzie mniej skuteczny
nie przetrwa – mówił Dariusz
Moczulski. – Spodziewam się takiego problemu w innych miejscowościach. Przychodnie dobrze płacą lekarzom, więc w momencie przeciążenia, gdy lekarze nie dają rady, mówią pas
i odchodzą, do łatwiejszej i spokojniejszej pracy.
Ofiara pomyłki

To nie koniec problemów zduńskowolskiego szpitala. Budowa
oddziału ratunkowego, który był
obiecany już w zeszłym roku, stoi
pod dużym znakiem zapytania.
Przypomnijmy, że w 2015 roku
został sporządzony projekt SOR
za prawie 700 tys. zł. Tymczasem
został on wykluczony z listy planowanych inwestycji.
Jak tłumaczył Wojciech Rychlik, jest to spowodowane decyzją jednego z dyrektorów urzędu
wojewódzkiego, który poza wiedzą wojewody poinformował, że
w województwie łódzkim powinno być mniej SOR-ów, ten zduńskowolski został więc wykreślony. Wyglądać by mogło, że Szpital stał się ofiarą nieskonsultowanej decyzji jednej osoby. Warto jednak pamiętać, że o sprawy
szpitala powinna na bieżąco
dbać i reagować prezes tej placówki zdrowia i starosta, któremu szpital podlega. Bo ta ofiara
nie jest sierotą…
ŹRÓDŁO: EXTRA ZDUŃSKA WOLA,
SIERADZ, ŁASK
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Święta Wielkanocne

za granicą
W ich tradycji nie ma malowania pisanek, szykowania
palmy wielkanocnej czy Śmigusa Dyngusa. Zamiast tego
szukają czekoladowych przysmaków
schowanych
w ogródku, zdobią gałązki
brzozy kolorowym pierzem
i przebierają się za wiedźmy.
Jak Święta Wielkanocne
za granicą obchodzą mieszkańcy innych państw?
Włochy, czyli migdałowe
gołębie i fajerwerki

W myśl popularnego przysłowia „Boże Narodzenie spędzaj
z rodziną, Wielkanoc – z kim
chcesz”, dla Włochów święta to
przede wszystkim okazja
do krótkich wyjazdów w gronie
znajomych. Zanim jednak skierują się w stronę egzotycznych
wysp, Wielki Tydzień upływa im
pod znakiem Passos – widowiskowych procesji z figurami Matki Bożej i Chrystusa. Włoskie tradycje wielkanocne, sięgające
jeszcze czasów średniowiecznych, przyjmują różną formę
w zależności od regionu kraju.
Efektownym i cieszącym się popularnością wśród turystów obrzędem jest wielkosobotnia
„scoppio del carro” – „eksplozja
wozu”, organizowana co roku
we Florencji. Podpalenie rydwanu wypełnionego kolorowymi fajerwerkami symbolizuje wskrzeszenie nowego życia i zwiastuje
pomyślność na cały rok. Włosi,
znani ze swojej kuchni, dużą wagę w wielkanocnych przygotowaniach przykładają również
do tradycyjnych potraw. Na świątecznym stole nie zabraknie jagnięciny oraz Colomba – migdałowej babki z bakaliami i czekoladą w kształcie gołębia.
Wielka Brytania, czyli jajko
na pierwszym planie

Dla Brytyjczyków Wielkanoc
to czas świętowania narodzin
wiosny i nowego życia. Najważniejszym motywem, łączącym
tradycje i zwyczaje są więc jajka.
Kiedyś farbowane i przyozdabia-

ne, dziś w formie czekoladowych
przysmaków, rozdawane są rodzinie i przyjaciołom. – Popularnym zwyczajem, a jednocześnie
frajdą dla najmłodszych jest Egg
Rolling, czyli turlanie ugotowanych na twardo jaj. Wygrywa to,
które spuszczone z górki dotoczy
się na dół bez pęknięcia – tłumaczy Agnieszka Godlewska-Wawrzyniak, ekspert Helen Doron English.
– Tradycyjne urządza się również Egg Hunt – polowanie
na jajka. W Wielkanocną Niedzielę rodzice chowają czekoladowe słodkości w przydomowym ogródku, a zadaniem dzieci jest ich odnalezienie. Taki brytyjski akcent wielkanocny, w postaci rozrywki dla całej rodziny,
może również urozmaicić nasze
polskie tradycje – podpowiada
ekspert. Wśród świątecznych
zwyczajów dużą rolę odgrywają
również narodowe przysmaki.
Do najpopularniejszych należy
Easter pudding – ciasto budyniowe z rodzynkami oraz Hot Cross
Buns, czyli bułeczki drożdżowe
z marmoladą, ozdobione lukrowym krzyżem.
Szwecja, czyli śledzie
i wielkanocne wiedźmy

Kraje skandynawskie charakteryzują się jednymi z najbardziej nietypowych zwyczajów
wielkanocnych. Ciekawą tradycją, przypominającą nieco Halloween jest przebieranie się
za Påskkärringar – „wielkanocne wiedźmy”. W Wielką Sobotę
szwedzkie dzieci odwiedzają
swoich sąsiadów, wręczając im
własnoręcznie wykonane kartki
oraz laurki, otrzymując w zamian słodycze. Tego dnia przygotowywany jest również tradycyjny, świąteczny posiłek, składający się ze śledzi, solonego łososia
oraz cynamonowych lub kminkowych bułeczek. Nieco znajomym dla nas zwyczajem może
być natomiast robienie Påskkris, czyli przyozdabianie kolorowym pierzem brzozowych gałązek. Podobne do polskich palm
wielkanocnych, dla Szwedów
stanowią symbol ludzkich starań, mających na celu przyspieszenie przybycia wiosny.

Stany Zjednoczone, czyli
turlanie jajek z Prezydentem

Amerykańskie tradycje wielkanocne ograniczają się
do świętowania Wielkiej Niedzieli. Przybierają one głównie
formę rozrywki i zabaw, angażujących całą rodzinę. Głównym
bohaterem w tym dniu jest zajączek wielkanocny. Przynoszone
przez niego podarunki i słodycze
stanowią cel poszukiwań, określanych mianem Easter Egg
Hunt. Najsłynniejsze polowanie
na jajka odbywa się co roku
w Białym Domu, gdzie para prezydencka zaprasza do zabawy
amerykańskie rodziny. W trakcie wspólnej rozrywki odbywają
się również zawody w turlaniu jajek. Popularnym motywem jest
również tworzenie symbolizujących odrodzenie i nowy początek
kapeluszy, tzw. Easter Bonnet.
– Tradycja nawiązuje do praktykowanego dawniej kupowania
na Wielkanoc nowej garderoby
– tłumaczy Agnieszka Godlewska-Wawrzyniak. – Dziś ozdabianie wymyślnych nakryć głowy to
przede wszystkim okazja do kreatywnego spędzania wolnego
czasu. Sięgamy po niego na lekcjach jako urozmaicenie przedświątecznych zajęć – dodaje nauczyciel Helen Doron English.
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Liban, czyli wizyta w siedmiu kościołach

Odległy od Polski Liban wiąże
z naszymi zwyczajami tradycja
malowania pisanek. Dużą wagę
przywiązuje się tam jednak
przede wszystkim do obrządków
kościelnych. Wedle obyczaju,
każdy z Libańczyków aby właściwie przygotować się do Świąt
Wielkanocnych, musi otrzymać
błogosławieństwo w siedmiu kościołach. Ważne także, aby udając się na mszę, założyć nowe
ubrania i buty. Ciekawym zwyczajem jest również podtrzymywanie dobrych relacji z przyjaciółmi i znajomymi. W myśl tradycji, w Wielkanoc należy odwiedzić jak największą liczbę osób,
aby razem z nimi spędzić ten wyjątkowy czas.
ŹRÓDŁO: EXTRA PODKARPACIE

FOT. FREEIMAGES. COM / ADRIAN , CANADA
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Rozmaitości

Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele listów
dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy kolejne
z nich. Na pytania Czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej
Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania
do naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

l l l

Witam,
Czy w czasie trwania zasiłku
jest jakaś kwota, którą mogę legalnie zarobić w zamian za jakieś drobne usługi, jak mycie
okna, itp.? Chodzi o zasiłek dla
bezrobotnych, który w moim wieku zostaje przyznawany na dłuższy okres, ale też systematycznie
jest zmniejszania kwota zasiłku.
Pracę w moim wieku już niestety
nie tak łatwo znajdę, więc interesuje mnie czy jest jakaś kwota
do której mogę dorobić, np. myciem okien, pomoc przy robieniu
zakupów, itp.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Osoby na zasiłku dla bezrobotnych, które podejmą pracę
i zarobią mniej niż 87,5 procent otrzymywanego zasiłku,
mogą zatrzymać dla siebie 30
procent wynagrodzenia. Osoby,
które zarobią więcej niż 87,5
procent otrzymywanego zasiłku, będą miały zatrzymany zasiłek. Przykład: Wynagrodzenie
przed zasiłkiem wynosiło 2000
euro na miesiąc. Zasiłku będzie się więc należało 70 procent z 2000, więc to będzie 1400 euro. Podejmujemy
pracę i dostajemy 1000 euro
na miesiąc wynagrodzenia.
Urząd odejmie tą kwotę
od 2000 euro, więc zostaje
nam 1000 euro i 70 procent
z tego, to 700 euro zasiłku. 1000 euro wynagrodzenia
za pracę i 700 euro należnego
jeszcze zasiłku daje nam 1700
euro, a więc 300 euro więcej.

l l l

Witam Państwa serdecznie,
Piszę z zapytaniem… Pracowałam w Holandii, ale mam tylko
jarograf i numer sofi. Nic poza tym… W jaki sposób i gdzie
mogłabym uzyskać jakieś świadectwa pracy???
Pozdrawiam serdecznie
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Jeżeli już zakończyła Pani pracę w Holandii, to może Pani
wnioskować o wydanie druku
PD U1 (dawniej E301), który ma
za zadanie wykazanie okresów
zatrudnienia, m.in. w celu ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w innym kraju, np. w Polsce. O druk ten należy wnioskować w holenderskim odpowiedniku urzędu pracy – UWV.

l l l

nu zasiłek rodzinny z Niemiec
za ten okres. Wniosek może Pan
złożyć już teraz.
l l l

Witam,
Zwracam się z uprzejmą prośbą (o ile to możliwe) o wyjaśnienie sprawy odnośnie Zorgtoeslag. Otrzymuję od jakiegoś
czasu pisma z dużymi kwotami
do zwrotu właśnie z tego tytułu.
Oczywiście pracowałem kilka
miesięcy w Holandii 2007 roku
i pobierałem jakiś tam dodatek,
ale zastopowałem i spłaciłem
kwotę. Teraz otrzymałem ponad 1200 euro do zwrotu
za 2010 rok, z tym że nie wiem
skąd taka kwota i na jakie konto
było to przelane, bo nie otrzymałem takich pieniędzy. Proszę
podpowiedzieć mi, jak mam to
wszystko wyjaśnić, bo już nie
wiem, co robić.
Pozdrawiam i z góry dziękuję
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Witam,
Podjąłem pracę w Niemczech
od 7 lipca 2015 roku, umowę
mam do 31 grudnia, chcę ją
przedłużyć do końca lutego i 1
marca zjechać do Polski na stałe. Czy uzyskam rodzinne za ten
okres pracy czy nie? I kiedy mogę złożyć papiery? Inne warunki
do uzyskania rodzinnego spełniam.
Pozdrawiam

Sprawa jest faktycznie trudna, ale nie jest nie do rozwiązania. Wyjść jest kilka i należy
obrać odpowiednie w zależności
od sytuacji. Jest szansa odwołania się i nawet umorzenia długu,
np. jeśli będzie Pan w stanie
udowodnić, że konto na które
wpłynęły pieniądze nie należało
do Pana i nie podał go Pan dobrowolnie. Ale by ocenić czy jest
taka bądź inna możliwość, należy dokładnie zbadać sprawę. Radzimy powierzyć ją specjalistom.

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

l l l

Odpowiedź:

Jak najbardziej należy się Pa-

działem się, że osoba mieszkająca w Holandii, ale pracująca
w Belgii, musi ubezpieczyć się
w Belgii. Moja żona chce zameldować się w niedawno kupionym
mieszkaniu w Holandii, lecz
chciałaby zachować polskie
ubezpieczenie
(dobrowolne
w NFZ). Żona nie pracuje w Holandii ani w Polsce. Z racji posiadania mieszkania będzie pewnie
musiała rozliczać się w holenderskim Belastingu oraz ponosić
opłaty na rzecz gminy. Czy w takim przypadku jest obowiązek
ubezpieczenia
zdrowotnego
w Holandii? Jeżeli nie, to na jaki
przepis się powołać?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Zameldowanie się pod adresem holenderskim, automatycznie wiąże się z obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
na terenie Holandii.
l l l

Witam,
Witam czytałem Wasz artykuł
o ubezpieczeniu na terenie Holandii i miałbym do Was pytanie
odnośnie mojego przypadku. Jestem w Holandii od prawie półtorej roku, zameldowany jestem
prywatnie, pracuję i ubezpieczony jestem przez agencję pracy,
ale przez ten czas tutaj nabyłem
doświadczenia i mam okazję
przejść na kontrakt holenderski
(w innej firmie, niż pracuję przez
agencję). I tu pojawia się problem, bo to jest trzecia agencja
dla której pracuję, a raz w tym roku miałem zmienioną firmę
ubezpieczeniową (również przez
agencję), czyli limit w Holandii
wykorzystałem. I oto moje pytanie: czy jest możliwość, bym teraz mógł przejść na ubezpieczenie prywatne nie ponosząc konsekwencji? Dziękuję za czas poświęcony mojej wiadomości.
Z poważaniem
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Witam,
Z artykułu w GońcuPolskim. nl
z dnia 20.10.2015 roku dowie-

Jeśli planuje Pan zatrudnić się
w innej firmie na kontrakcie, to
ma Pan możliwość zawniosko-

wania prywatnie o ubezpieczenie zdrowotne w wybranej przez
Pana ubezpieczalni. Równie dobrze może Pan zrezygnować
z ubezpieczenia kolektywnego
i ubezpieczyć się samodzielnie
(w tej lub innej ubezpieczalni).
O szczegóły zawsze najlepiej zapytać w konkretnej ubezpieczalni, w której ma Pan zamiar się
ubezpieczyć.
l l l

Witam,,
Dostałam pismo z holenderskiego urzędu o złożeniu dodatkowej informacji o dochodach
za 2013 rok. W piśmie jest napisane: uw reactie, ik verzoek u mij
uw schriftelijke reactie voor xxxx
toe te sturen. U dient uw reactie te
sturen naar: tu podany jest Adres:
Belastingdienst/ Limburg/ Kantoor P. G. F. Bruls Int Antwoordnummer C. C. R. I Numero 4242 6400WC Heerlen. Czy to
na ten adres mam odesłać odpowiedź czy na adres który widnieje
w piśmie na marginesie Belastingdienst kantoor Buitenland,
Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen.
Proszę o odpowiedź

fazy b? W tym momencie zostałam bez pracy i jest też za późno,
aby załatwić zasiłek. Jutro będę
jeszcze w pracy i pokażę im tego
smsa, że umowa kończy się 11 listopada. Jak to w tym momencie
wygląda? Będę miała więcej, niż
półtora roku, bo przerwy miałam
tylko 2 tygodnie wakacji.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Co do sprzeczności w umowie
o pracę, to niewiele możemy pomóc, ale może Pani skonsultować sprawę z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy
w Holandii. Jeżeli chodzi o drugą
kwestię, to może nie jest jeszcze
za późno na staranie się o zasiłek
dla bezrobotnych. Urząd w niektórych przypadkach daje możliwość starania się o niego nawet
do kilku (2-3) miesięcy od zakończenia pracy, więc radzimy w tej
sprawie skontaktować się ze specjalistami, którzy dokładnie przyjrzą się Pani sytuacji.
l l l

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Odpowiedź należy odesłać
na adres: Belastingdienst/ Limburg/ Kantoor P. G. F. Bruls Int
Antwoordnummer C. C. R. I Numero 4242 6400WC Heerlen.
l l l

Witam,
Od 28 marca 2014 roku pracuję przez jedną agencję. Jeśli
faza A trwa półtora roku, to powinna się skończyć 28 września
tego roku, a mimo to nadal pracuję i w marcu dostałam smsa,
że moja umowa kończy się 11 listopada 2015 roku. Wiec dwa tygodnie temu zapytałam, co wpłynęło na to, że ten czas się przedłużył. Powiedzieli mi, że mam,,
extra ruimte” i dlatego pracuję
dłużej. Ale dziś nie dostałam
swojego planu na przyszły tydzień, wiec zadzwoniłam do biura, a oni twierdzą, że mój kontrakt się skończył! Czy mogą tak
z dnia na dzień mnie zwolnić bez
żadnego uprzedzenia? I czy przypadkiem przez ich pomyłkę nie
powinnam mieć automatycznie

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Witam,
W tym roku wyjeżdżam
z dziećmi na stałe do Niemiec.
Jestem samotną matką wychowującą dwójkę małych dzieci,
w Polsce nie przysługuje im renta rodzinna, a ojciec dzieci nigdy
w Niemczech nie pracował. Dzieci posiadają po ojcu tylko pochodzenie niemieckie. Czy w Niemczech mogę się starać o jakieś
dodatkowe pieniążki na dzieci
oprócz Kindergeld?
Z góry dziękuję za odpowiedź
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Oprócz Kindergeld być może
będzie miała Pani prawo do tzw.
Elterngeld dla dzieci do 12 miesiąca życia. W zależności od tego, w jakim Bundeslandzie będzie Pani mieszkać, być może
jest szansa, że dany Bundesland
przywróci prawo do Betreuungsgeld (dla dzieci między 12 a 36
miesiącem życia). Owe świadczenie zostało zniesione w lipcu 2015 roku i niektóre Bundeslandy zastanawiają się jeszcze
nad wznowieniem wypłat.

Rozmaitości
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l – Nie ma pan prawa jazdy,
koła są nienapompowane, niezapięte pasy, w ręku puszka piwa.

– Do jutra!
– Co to ma znaczyć?
– Moment, panie władzo, przez
telefon rozmawiam.
l Sędzia pyta oskarżonego
w sądzie:

– Co zrobiłeś z tą cysterną wódki?
– Sprzedałem – odpowiada
oskarżony.
– A co zrobiłeś z pieniędzmi?
– Przepiłem.

DOWCIPY

– Dzień dobry, pan mnie zna?
– Tak, pracowałem kiedyś u pana w banku, ale mnie pan zwolnił.
Prezes idzie dalej, widzi kolejnego
żebraka.
– Dzień dobry, panie prezesie.
– Dzień dobry, pan też mnie
zna?
– Tak, pracowałem kiedyś u pana, ale mnie pan zwolnił.
Idzie prezes dalej, widzi kolejnego żebraka szperającego w śmietniku.
– Dzień dobry, panie prezesie.
– Pana też zwolniłem?
– Nie, ja jeszcze u pana pracuję,
tylko mam teraz przerwę na lunch.

l Nauczyciel na lekcji polskie-

go pyta się Jasia:

– Jaki to czas? Ja się kąpię, ty
się kąpiesz, on się kąpie...
– Sobota wieczór, panie profesorze.
l Przychodzi Szkot do sklepu,
długo się zastanawia, przelicza
drobne, wreszcie, ciężko wzdychając, decyduje się i kupuje
czerwone wino. Chowa je za pazuchę i wychodzi. Potyka się
i upada, uderzając się prosto
w klatkę piersiową. Kiedy wkłada
rękę za pazuchę, czuje wilgoć.
W myślach:

– O Boże, spraw, żeby to była
krew...
l Idzie

sobie prezes banku
ulicą, stoi żebrak i mówi:
– Dzień dobry, panie prezesie.

l Idzie facet do księgarni i py-

ta:

– Czy dostanę książkę pt. „Mężczyzna – pan domu”?
– Nie. Niestety, bardzo mi przykro, ale nie sprzedajemy bajek.
l Do znakomitego lekarza specjalisty przychodzą rodzice pewnego młodego człowieka i biadolą:

– Panie doktorze, nie możemy
odciągnąć syna od komputera.
– No cóż – wyrokuje lekarz
– trzeba będzie go leczyć.
– Ale czym?!
– Normalnie! Dziewczętami, papierosami, piwem.
l Matka beszta syna, który wy-

brał się do klubu ze striptizem.

– Jak mogłeś! To obrzydliwe!
Pewnie widziałeś tam rzeczy, których nie powinieneś zobaczyć!
– Tak – odpowiada syn – Widziałem tam ojca.
l Małżeństwo ogląda romans:

– Jak myślisz – pyta zapłakana żona. Czy oni w końcu się pobiorą?
– Na pewno. Takie filmy zawsze
kończą się tragicznie.
l Chłopak przygląda się swojej

dziewczynie uważnie, a w końcu
zwraca się do niej z wyrzutem:

– Patrycja, czemu nie nosisz
prezentu ode mnie?!
– Dziewięć miesięcy nosiłam.
Teraz już sam chodzi.
l W piaskownicy:

– Czy może pani powiedzieć sy-

DOWCIPY

nowi, żeby mnie nie udawał?
– Jasiu, przestań robić z siebie
idiotę.
l Małżeństwo z czterdziestoletnim stażem leży sobie w łóżku
tyłem do siebie i nagle odzywa
się żona:

– Janek, a pamiętasz, jak
za młodu to mnie przed snem
za rękę trzymałeś?
Wkurzony Janek się odwraca
i chwyta żonę za rękę. Potrzymał
chwilkę i się odwrócił, na co żona znowu:
– A pamiętasz, jak mnie
przed snem w policzek całowałeś?
Janek już porządnie zdenerwowany odwraca się, cmoka żonę
w policzek i z powrotem na drugi
boczek.
– Jaśku, a pamiętasz, jak mnie
na dobranoc zawsze w uszko kąsałeś?
Jan wkurzony na maksa wstaje
z łóżka...
– Jaśku, a ty gdzie się wybierasz?!
Jasiek warczy:
– Po zęby!
l Ewa w raju nie usłuchała zakazu Stwórcy i za namową węża
zerwała jabłko z drzewa. Za ten
czyn została wraz z Adamem wyrzucona za bramę raju. Na odchodne Ewa usłyszała głos z góry:

– Za ten czyn zapłacisz krwią!
Po kilku dniach Ewa natknęła
się na tego samego węża, który ją
namówił do zerwania jabłka i mówi:
– Przez Ciebie teraz będę musiała płacić krwią!
– Oj, nie marudź! – mówi wąż.
– Wynegocjowałem Ci to w dogodnych miesięcznych ratach.
l Starszy facet miał poważne
problemy ze słuchem już od dłuższego czasu. Poszedł więc do lekarza a ten przepisał mu aparat
słuchowy, który wrócił choremu
słuch w 100 procentach. Po około miesiącu facet wrócił do lekarza na wizytę kontrolną a ten:

– Pański słuch jest doskonały,
a Pańska rodzina musi być zachwycona.
– Och, nic im nie mówiłem, tylko siedziałem sobie cicho jak zwy-
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kle i słuchałem rozmów. Ale nie
jest dobrze, bo już trzy razy zmieniłem testament.
l Brunetka wyjmuje torebkę
z cukierkami i pyta blondynkę:

– Chcesz krówkę?
– Nie, dziękuje jestem wegetarianką!
l – Jaka jest różnica między
dwulatkiem a dorosłym facetem?

– Dwulatka można zostawić samego z nianią.
l Baca stanął przed sądem.

Sędzia pyta:
– Czy to wy zabiliście swojego
sąsiada?
– Tak
– A czym zabiliście?
– Gazetą
– A co było w tej gazecie?
– Nie wiem nie czytałem.
l Młoda nauczycielka zaraz
po studiach po raz pierwszy przyszła do nowej pracy. Na jej lekcję
pokazowa przyszedł dyrektor
i usiadł w ostatniej ławce za Jasiem. Młoda nauczycielka odwróciła się i napisała na tablicy zdanie „Ala ma kota”

– Dzieci, proszę przeczytać zdanie które napisałam.
– Tylko Jasio się zgłasza
– Tak Jasiu?
– Ale ma tyłek!
Nauczycielka zaczerwieniona:
– Jasiu, dostajesz uwagę!
A Jasiu zdenerwowany odwraca
się do tyłu i mówi:
– A ty jak nie wiesz, to nie podpowiadaj!!!
– Dlaczego ściany nie toczą ze
sobą wojen?
– Bo pomiędzy nimi jest pokój.
l Dyrektor przyjmuje do pracy
nową sekretarkę:

– I twierdzi pani, że nie odstraszyła pani informacja w ogłoszeniu, że mam długi?
– Prawdę mówiąc – odpowiada
lekko się rumieniąc – właściwie
mnie to zachęciło.

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego – utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie
przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie
aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy
Zespół Kameralny „Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem – jest m.in. kawalerem Brązowego Krzyża
Zasługi oraz został odznaczony Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

3xP
/czyli polska pieśń pokoju/
1. w nas gniewny obłok pozostanie
pierwszy szał buntu
łut hardości
gdyśmy wstąpili tu na szaniec
tej
darowanej nam młodości
od przedświcia
od przebicia
w nurt ofiary
wystarczy wszystkim życia
2. w nas radość będzie pierwszą falą
która poniesie los w nieznane
i zapał serc
co nie zna granic
z polskiego domu pewne wiano
3. w nas obłok chmurny
w charakterze
i szczypta wad
śmiertelnych ludzi
każą w nadzieję dobra wierzyć
dopóki los nas nie utrudzi
nim poniesiemy plon
NIEŚMIERTELNEMU
w blask obłoków
spróbujmy czynić świat wspaniałym
niech wokół będzie
trwały pokój

Wrocław, 1.10.1978 r.
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Informacja telefoniczna
Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy
Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat

Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
0318-482728,
kom.
tel.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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