
Wiel ka noc w Bel gii nie ma
głę bo ko re li gij ne go wy dźwię -
ku, bra ku je też cha rak te ry -
stycz nych świą tecz nych tra -
dy cji. W tym okre sie Bel go -
wie głów nie ku pu ją jaj ka
z uzna nej na ca łym świe cie
bel gij skiej cze ko la dy, od któ -
rych ugi na ją się skle po we
pół ki. 

Bel gia sły nie ze swo ich wy ro -
bów cze ko la do wych i naj wy -
myśl niej zdo bio ne słod kie jaj ka,
a tak że kur czacz ki i za jącz ki
moż na tu ku pić nie mal wszę -
dzie. 

Cze ko la do we jaj ka są też
głów nym ele men tem świą tecz -
nej za ba wy, ja ka po zo sta ła
w tym kra ju z daw nych cza sów.
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Łomża: Czujnik uratował
rodzinę

Święta Wielkanocne
za granicą

Włocławek: Awantura
o sześciolatki
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Belgijska Wielkanoc pod znakiem
czekoladowych jajek



l Kon sul tant/ka Avon.
Zo stań kon sul tan tem/ką
AVON w Ho lan dii. In fo to -
m a s z . a v o n @ g m a  -
il.com 0 626 855 94.

l PRA COW NIK BIU RO -
WY W HA DZE, APEL DO -
ORN, LE LY STADT. Kan ce la -
ria Po dat ko wa An na Kło sow -
ska po szu ku je: PRA COW NI -
KA BIU RO WE GO W TIL BUR -
GU. Od kan dy da tów ocze ku -
je my: bie głej zna jo mo ści
jed ne go z ję zy ków ob cych:
ho len der skie go lub an giel -
skie go, wy kształ ce nie wyż -
sze mi le wi dzia ne eko no -
micz ne, wy so kiej kul tu ry
oso bi stej, su mien no ści i do -
kład no ści, do brej or ga ni za cji
cza su i pra cy, umie jęt no ści
pra cy w ze spo le i pod pre sją
cza su, dys po zy cyj no ści, pra -
wo jaz dy ka te go rii B. W za -
mian ofe ru je my: pra cę w dy -
na micz nie roz wi ja ją cej się
fir mie o ugrun to wa nej po zy -
cji na ryn ku już od 1999 r.
i za trud nia ją cej kil ka dzie siąt
osób, pra cę w mło dym i dy -
na micz nym ze spo le, mo ty -
wa cyj ny sys tem wy na gro -
dzeń (sta ła pen sja + pre -
mia), miesz ka nie służ bo we,
lap top, te le fon ko mór ko wy,
sta ła umo wa o pra cę bez po -
śred nio z pra co daw cą. CV
– pro szę prze słać na ma ila:
cv@klo sow ska.com. 

l Ca ło rocz na Pie czar -
kar nia. Dla na sze go klien ta
w Wer n ho ut po szu ku je my
osób z do świad cze niem
przy zbio rze i ho dow li pie cza -
rek – mi ni mum 3 mie sią ce
do świad cze nia. Pra ca jest
od za raz, z moż li wo ścią za -
kwa te ro wa nia i ubez pie cze -
nia. Za pew nia my sta łą pra ce,
za kwa te ro wa nie, ubez pie cze -
nie, opie kę ko or dy na to ra,
kon trakt w ję zy ku pol skim -ho -
len der skim. Wy na gro dze nie
ty go dnio we, staw ka 8,70
brut to za go dzi nę +bo nu sy.
Za in te re so wa nych pro si my
o kon takt pod nr tel. 0031-

10-243-0898 lub in fo@ddd -
per so ne el.nl.

l Kon sul tant ka Avon. Wi -
tam, szu kam kon sul tan tek
z AVON! Je śli chcesz za ro bić:
extra pie nią dze, chcesz mieć
tań sze ko sme ty ki, je steś
uwią za ny i po trze bu jesz nie -
nor mo wa ne go wy mia ru pra -
cy!!! To jest pra ca wła śnie dla
Cie bie!!! Avon to świet na per -
spek ty wa, gdy: nie masz do -
stę pu do ko sme ty ków AVON,
chcesz mieć tań sze ko sme ty -
ki; chcesz tro chę do ro bić i na -
wią zać współ pra cę z tą fir mą.
Co zy sku jesz po zo sta niu kon -
sul tant ką? 1. Pro duk ty tań sze
na wet do 40 % 2. Moż li wość
ku po wa nia z wy prze da ży
prze zna czo nych tyl ko dla kon -
sul tan tek (zniż ki na wet
do 85%). Nie ma obo wiąz ku
skła da nia każ de go za mó wie -
nia! Po mo gę z do sta wą!
W każ dym ka ta lo gu pro dukt
dla kon sul tant ki za 1 zł!! Je że -
li je steś za in te re so wa na/y na -
pisz a udzie lę wszyst kich nie -
zbęd nych in for ma cji za pra -
szam do współ pra cy E -MA IL:
ma rze na.rog@pocz ta.pl lub
dzwon 619592946.

l PRA COW NIK BIU RO -
WY W TIL BUR GU. Kan ce la -
ria Po dat ko wa An na Kło sow -
ska po szu ku je: PRA COW NI KA
BIU RO WE GO W TIL BUR GU.
Od kan dy da tów ocze ku je my:
bie głej zna jo mo ści jed ne go
z ję zy ków ob cych: ho len der -
skie go lub an giel skie go, wy -
kształ ce nie wyż sze mi le wi -
dzia ne eko no micz ne, wy so -
kiej kul tu ry oso bi stej, su mien -
no ści i do kład no ści, do brej or -
ga ni za cji cza su i pra cy, umie -
jęt no ści pra cy w ze spo le
i pod pre sją cza su, dys po zy -
cyj no ści, pra wo jaz dy ka te go -
rii B. W za mian ofe ru je my:
pra cę w dy na micz nie roz wi ja -
ją cej się fir mie o ugrun to wa -
nej po zy cji na ryn ku już
od 1999 r. i za trud nia ją cej kil -
ka dzie siąt osób, pra cę w mło -
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Belgijska Wielkanoc pod znakiem czekoladowych jajek
W nie dziel ny po ra nek,
na dźwięk bi ją cych ko ściel nych
dzwo nów dzie ci roz po czy na ją
wiel kie po szu ki wa nie ukry tych
wcze śniej przez ich ro dzi ców
w róż nych za ka mar kach do mu
i ogród ka cze ko la do wych nie -
spo dzia nek.   

Bel go wie mó wią, że ob cho dzą
świę ta wiel ka noc ne „dys kret -
niej” niż w in nych kra jach.
Ksiądz rek tor Ry szard Sztyl ka
z Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej
na kra je Be ne luk su tłu ma czy, że

spo łe czeń stwo w tym kra ju jest
zla icy zo wa ne, lu dzie nie są przy -
wią za ni do tra dy cji. 

„Przed woj ną ob cho dzi li Wiel -
ka noc bar dziej uro czy ście. Dziś
nie wie le z te go po zo sta ło” – pod -
kre ślił w roz mo wie z PAP ksiądz
Sztyl ka. 

Ko ściół ka to lic ki w Bel gii
oczy wi ście ob cho dzi li tur gię
Wiel kie go Ty go dnia; w tym
cza sie w ko ścio łach moż -
na spo tkać wię cej wier nych
niż w zwy kłe dni i nie dzie le.
Jed nak we dług pre ze sa or ga -
ni za cji Zjed no cze nie Pol skie

w Bel gii – Wło dzi mie rza Dro -
piń skie go, któ ry od lat miesz -
ka w tym kra ju, Bel go wie cho -
dzą do ko ścio ła, aby... spo tkać
się ze zna jo my mi. 

Zda niem Dro piń skie go,
w Bel gii już od daw na nie
prak ty ku je się np. przed świą -
tecz nej spo wie dzi, choć lu dzie
przy stę pu ją do ko mu nii świę -
tej. „Trak tu ją ko mu nię ja ko
wy raz łą cze nia się we wspól -
no cie, ale nie ma to już nic
wspól ne go z wy zna niem grze -
chów i ra chun kiem su mie nia”
– pod kre śla. 

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. 

Wiel ka noc ny Po nie dzia łek to
dla Bel gów już nor mal ny dzień
pra cy.

KATARZYNA RUMOWSKA 

PAP – NAUKA W POLSCE 

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PLFOT. FRE EIMA GES. COM / GIAN NI TE STO RE
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dym i dy na micz nym ze spo le,
mo ty wa cyj ny sys tem wy na -
gro dzeń (sta ła pen sja + pre -
mia), miesz ka nie służ bo we
w Til bur gu, sa mo chód służ bo -
wy, lap top, te le fon ko mór ko -
wy, sta ła umo wa o pra cę bez -
po śred nio z pra co daw cą. CV
– pro szę prze słać na ma ila:
cv@klo sow ska.com.

l Avon -Zo stań Kon sul -
tant ką w Ho lan dii. Ser decz -
nie za pra szam do współ pra cy
w bran ży ko sme tycz nej na te -

re nie Ho lan dii. Pra cu je my
na pol skich ka ta lo gach, a co
za tym idzie, wszyst kie pro -
duk ty są w pol skich ce nach.
Ce ny za tem, w prze li cze niu
na EU RO, są na praw dę ni skie,
a to z ko lei jest do sko na ły ar -
gu ment do za chę ce nia klien -
tek do wy pró bo wa nia do brej
ja ko ści ko sme ty ków. Avon
ofe ru je: -Upu sty od 15%
do 40%, --Wpi so we 0 zł!!, -Na -
gro dy i upu sty w ofer tach pro -
mo cyj nych, -Do stęp do pro -
duk tów przed pre mie ro wych, -
Przy wi le je, kon kur sy, su per

na gro dy, -Pre zen ty i atrak cyj -
ne ofer ty w ra mach spe cjal ne -
go pro gra mu dla no wej kon -
sul tant ki. Po za tym ode mnie:
-pa kiet star to wy (w tym ka ta -
lo gi i prób ki), -pew ny ku rier
z ko sme ty ka mi Pol ska –Ho -
lan dia, -opie ka i po moc. Dar -
mo wa re je stra cja Ty pla nu jesz
ile go dzin pra cu jesz. Za pra -
szam. Skon tak tuj się ze mną:
An ge li ka, tel: 0617 800 383,
ema il:avon ho lan dia@vp.pl.
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l Le ka rze: PO ŁOŻ NA w Kaj tek
Pol ski Kra am zorg. Już od 22 lu te -
go w na szym biu rze bę dą przyj -
mo wać po łoż ne z Ver lo skun di gen
Prak tijk Den Ha ag. Na wi zy ty
moż na za pi sy wać się te le fo nicz -
nie od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10.00 – 16.00 pod nu -
me rem te le fo nu 070 307 7778.
Za pew nia my pol ski ser wis. Nasz
ad res: Rij swijk se -
weg 107, 2516HA Den Ha ag. Za -
pra sza my ser decz nie! www.pol -
ski kra am zorg.nl, www.ver lo skun -
di gen prak tijk -den ha ag.nl.

l Trans port – ofe ru ję: EU RO -
LAN SER bu sy z Ho lan dii do Pol -
ski. EU RO LAN SER – Li cen cjo no -
wa ny Prze wóz Osób
0048 600 357 059. Bus Pol ska
Niem cy Ho lan dia. Bus Ho lan dia
Niem cy Pol ska. W Pol sce ob słu -
gu je my wo je wódz twa: MA ŁO POL -
SKIE, ŚLĄ SKIE, OPOL SKIE, DOL -
NO ŚLĄ SKIE, LU BU SKIE. W Ho lan -
dii ob słu gu je my WSZYST KIE re -
gio ny i mia sta. Od bie ra my Pa sa -
że rów spod ad re su i do wo zi my
pod wska za ny ad res, bez uciąż li -
wych prze sia dek! NA SZE CAŁ -
KIEM NO WE AU TA MAR KI MER -

CE DES VI TO, SĄ WY PO SA ŻO NE
W: Dar mo wy do stęp do In ter ne tu
pod czas ca łej po dró ży!; Naj lep sze
sys te my na wi ga cyj ne; Sys te my
bez pie czeń stwa: ABS, ESP, Sys -
tem Park tro nic (PTS); Po dwój ną
kli ma ty za cję; osob na dla prze -
strze ni pa sa żer skiej; Kom for to -
we, roz kła da ne fo te le, wy po sa żo -
ne w pod ło kiet ni ki; Du żą ilość
miej sca dla każ de go pa sa że ra;
Au to ma tycz nie otwie ra ne drzwi;
Uchwy ty do na po jów; Gniazd ka
elek trycz ne 12V oraz zwy kłe
gniazd ka do mo we 220V, umoż li -
wia ją ce pra cę na kom pu te rze lub

ła do wa nie te le fo nu w cza sie po -
dró ży; Szy by w prze strze ni pa sa -
żer skiej z czar ne go szkła. Każ dy
pa sa żer ob ję ty jest ubez pie cze -
niem! Po sia da my do dat ko we
ubez pie cze nie w ca łej UE. Re zer -
wa cja Eu ro Lan -
ser: 0048 600 357 059, re zer wa -
cja@eu ro lan ser.com. Za pra sza -
my do od wie dza nia dzia łu ��PRO -
MO CJE�� na na szej stro nie
www.eu ro lan ser.com.

l Zdro wie i uro da: Fi zjo te ra -
pia. Do skwie ra Ci ból kar ku lub

ple ców??? Je steś obo la ła (y),
prze mę czo na (y), bez sił, w stre -
sie. Ja wiem jak te mu za ra dzić.
Mam wie lo let nie do świad cze nie
w re ha bi li ta cji, ma sa żu, re kon wa -
le scen cji po wy pad ko wej. Ma sa że
wszel kie go ro dza ju, do sto so wa ne
do po trzeb klien ta. Bar dzo wy so -
ka ja kość prze pro wa dza nych za -
bie gów re ha bi li ta cyj nych w przy -
jem nej at mos fe rze na sze go sa lo -
nu. Pro po nu je Ci: ma saż re ha bi li -
ta cyj ny, ma saż kla sycz ny, ma saż
spor to wy, ma saż wzmac nia ją cy,
ma saż ujędr nia ją cy, ma saż punk -
to wy, ma saż an ty cel lu li to wy, ma -

saż wy szczu pla ją cy, ma saż
mo de lu ją cy, li kwi da cja przy -
kur czów mię śnio wych, zwięk -
sze nie za kre su ru cho mo ści
sta wo wej, zmniej sze nie do le -
gli wo ści bó lo wych, li kwi da cja
sta nów za pal nych i wie -
le……wie le wię cej w za leż no -
ści od sta nu i wy ma gań Pa -
cjen ta. Wię cej in -
fo: 0 654 900 892, Agnes, Ve -
ra ar tla an 8, 4e eta ge, 2288
GM Rij swijk.

l Me ble – ku pię/sprze -
dam: Je śli po trze bu jesz me bli
do sa lo nu, sy pial ni, ja dal ni,
do przed po ko ju, a mo że dla
dziec ka to tra fi łeś pod do bry
ad res. Na sza fir ma ofe ru je
sze ro ki wy bór me bli od Pol -
skich pro du cen tów, któ re
w cią gu dwóch ty go dni do star -
czy my pro sto do Cie bie do do -
mu, bez po no sze nia do dat ko -
wych kosz tów. Chciał byś coś
zmie nić w ofe ro wa nych przez
nas ze sta wach, nie ma pro ble -
mu. Na za ku pio ne me ble
udzie la my 2-let niej gwa ran cji.
Wy sta wia my rów nież fak tu ry
vat. Masz ja kieś py ta nia? Mo -
żesz do nas za dzwo nić, lub na -
pi sać. Meu be lvo orie de re en
Ma rek To ma sik, in fo@meu be -
l v o  o r i e  d e  r e  e n . n l ,
+31 683162004. Ob słu gu je -
my ca łą Ho lan dię, Bel gię, Lu -
xem burg oraz część Nie miec.

l Trans port – ofe ru ję:
Prze wóz osób do Pol ski i Ho -
lan dii. Z ad re su pod ad res. WI -
-FI w bu sach! LI CEN CJO NO -
WA NY PRZE WÓZ OSÓB. TEL.
+48 600 357 059. BUS POL -
SKA HO LAN DIA. BUS HO LAN -
DIA POL SKA. Za pra sza my!
Jeź dzi my co dzien nie! Ofe ru je -
my: * PRZE JAZ DY NA MIEJ -
SCE Z AD RE SU POD WSKA ZA -
NY AD RES * WY JAZ DY Z POL -
SKI DO HO LAN DII I NIE MIEC
CO DZIEN NIE * PO WRO TY
Z HO LAN DII I NIE MIEC DO
POL SKI CO DZIEN NIE * IN TER -
NET Wi Fi PRZEZ CA ŁĄ DRO GĘ
GRA TIS * PRZY STĘP NA CE NA
ORAZ ZNIŻ KI DLA GRUP I STA -
ŁYCH KLIEN TÓW * PRZE WÓZ
PA CZEK (pacz ki za bie ra my tyl -
ko przy oka zji, je śli je ste śmy
w oko li cy) Kra ków, Krze szo wi -
ce, Al wer nia, Chrza nów, Trze -
bi nia i oko li ce Ka to wi ce, Ty -

chy, Lę dzi ny, My sło wi ce, Ja worz -
no, So sno wiec, Sie mia no wi ce
Ślą skie, Bę dzin, Cze ladź, Dą bro -
wa Gór ni cza, Ol kusz, By tom, Pie -
ka ry Ślą skie, Py sko wi ce, Cho -
rzów, Gli wi ce, Za brze, Świę to chło -
wi ce, Ru da Ślą ska, Knu rów, Ryb -
nik i oko li ce Opo le, Strzel ce Opol -
skie, Krap ko wi ce, Nie mo dlin,
Brzeg, Kę dzie rzyn -Koź le, Grod -
ków, Le win Brze ski, Go go lin,
Ujazd, Zdzie szo wi ce, To szek i oko -
li ce Wro cław, Ole śni ca, Sy ców,
Bie ru tów, Kęp no, Ko by la Gó ra, Mi -
licz, Mię dzy bórz, Twar do gó ra, Oła -
wa, Strze lin, Jelcz -La sko wi ce, Ką -
ty Wro cław skie, Ko stom ło ty i oko -
li ce Le gni ca, Le gnic kie Po le,
Strze gom, Ja wor, Choj nów, Zło to -
ry ja, Krzy wa, To ma szów Bo le sła -
wic ki, Bo le sła wiec, Zgo rze lec, Ję -
drzy cho wi ce i oko li ce Ża ry, Ża -
gań, Ol szy na, Iło wa i oko li ce. ZA -
IN TE RE SO WA NY IN NĄ OKO LI CĄ?
ZA DZWOŃ! Z PEW NO ŚCIĄ TEŻ
TAM JE DZIE MY! Ob słu gu je my ca -
łą Ho lan dię!

l Trans port – ofe ru ję: Fir ma
Ju pi ter Trans port ofe ru je Pań stwu
prze pro wadz ki, prze wóz rze czy
z Pol ski do Ho lan dii, z Ho lan dii
do Pol ski jak i na te re nie ca łej Eu -
ro py! Ob szar na szej dzia łal no ści
obej mu je ta kie mia sta jak Am -
ster dam, Utrecht, Til burg, Ein dho -
ven, Bre da, Rot ter dam, Ha ga, Ha -
ar lem, Gro nin gen, Em men, Ijs sel,
Apel do orn oraz in ne miej sco wo -
ści, mia stecz ka i wsie po ło żo ne
na te re nie Ho lan dii. Od bie ra my
ła du nek z każ dej miej sco wo ści
w Pol sce i za gra ni cą. www.ju pi -
ter -trans port.pl, www.trans port -
-chlod ni czy.com.pl, Tel. +48 696-
126-142. Tel., +48 506-525-960.

l Skle py: Pol ski Sklep Cen -
trum okien i drzwi Ro osen da al.
Pro po nu je my Pan stwu drzwi we -
wnetrz ne o ró znych wzo rach, roz -
mia rach i ko lo rach oraz drzwi ze -
wnetrz ne drew nia ne i me ta lo we
do bu dyn ków miesz kal nych
i prze my slo wych. W na szej ofer -
cie znaj dzie cie tak ze oscie zni ce
re gu lo wa ne i sta le. Do bra Mar ka
Na sze pro duk ty do star cza my oso -
bi scie, bez udzia lu firm ku rier -
skich, pod no szac ja kosc swiad -
czo nych uslug, dzie ki cze mu
drzwi do cie ra ja na miej sce bez
uszko dzen i ist nie je mo zli wosc
obej rze nia ich przed od bio rem.
Je ste smy je dy na fir ma Pol ska
w Ho lan dii ze zna kiem ja ko ści.
Keur merk Kwa li te its Vak -
man, 4703jc Ro osen da al.
Tel 0629016395,
tel. 0626244546,
kvk 56894554, piotr -le fik@han -
dy men -po ols.eu, www.han dy -
men -po ols.eu.

l Usłu gi – in ne: Usłu gi kra -
wiec kie ROT TER DAM. Sze ro ki za -
kres usług kra wiec kich. Prze ra -
bia nie odzie ży - skra ca nie spodni,
su kie nek, spodnic, blu zek, wszy -
wa nie zam ków, pod szy wa nie za -
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slon, fi ran i ob ru sów. Za pra -
szam 0644034097.

l Trans port – ofe ru ję: Co dzien -
nie bez li mi tu na ba gaż.
+48 729 248 162 www.bu sy do -
ho lan dii.org CO DZIEN NIE DO HO -
LAN DII BEZ LI MI TU NA BA GAŻ.
MO ŻESZ ZA BRAC ZE SO BA 10
WA LI ZEK PRAL KĘ ORAZ TE LE WI -
ZOR!! I TAK ZA PŁA CISZ NOR MAL -
NĄ KWO TĘ MAX 85E CZE KA MY
NA CIE BIE! DBA MY O TWO JE FI -
NAN SE:) Ob słu gu je my wo je wódz -
twa: ma ło pol skie, pod kar pac kie,
świę to krzy skie, ślą skie, opol skie,
dol no ślą skie. Jeź dzi my do: HO LAN -
DII, NIE MIEC, BEL GII, POL SKI. Wię -
cej o nas: no we kom for to we sa -
mo cho dy, du ża prze strzeń ba ga żo -
wa, w wy bra nie dni brak li mi tu
na ba gaż, bez prze sia dek, z ad re su
na ad res, za wo do wi kie row cy, CO -
DZIEN NIE do Pol ski -CO DZIEN NIE
do Ho lan dii:) Za dzwoń do NAS:)
+48 729 248 162 lub wejdź
na www.bu sy do ho lan dii.org. 

l Sprze dam – róż ne: Pysz ne
do mo we Cia sta i Tor ty na każ dą
oka zję. Pysz ne do mo we cia sta
i tor ty na każ dą oka zję, na sze wy -
pie ki moż na zo ba czyć na stro nie:
www.fa ce bo ok.com/cia sta tor ty -
ho lan dia. Za pra szam do kon tak -
tu: tel: 0649791022 lub ema il:
graj ca r1986@gma il.com, od biór
w Gou da lub do wo zi my na te re nie
ca łej Ho lan dii: Rot ter dam Den
Ha ag Utrecht itd.

l Trans port – ofe ru ję: WA AL -
WIJK TIL BURG BRE DA DEN
BOSCH NAJ TAŃ SZY TRANS PORT
TA XI LOT NI SKA IM PRE ZY LU NA
CA ŁA HO LAN DIA! Trans port Ta xi
tel. 0649318747. Wa al wijk Til -
burg Bre da Den Bosch i oko li ce.
Ca ła Ho lan dia, Niem cy i Bel gia.
CEN NIK! ZO BACZ CE NY! NAJ TA -
NIEJ! CE NA PO DA NA ZA PRZE -
JAZD – SA MO CHÓD, NIE ZA OSO -
BĘ! Mo gę za brać maks. do 4
osób! Przy kła do we ce ny: Wa al -
wijk lo kal nie za wsze 10 eu ro!!!
Wa al wijk – Ka at sheu vel – Wa -
spik – Sprang -Ca pel le – Lo on op
Zand – Ra ams donk TYL KO 10
Eu ro!!! Wa al wijk – Dys ko te ka LU -
NA TYL KO 40 eu ro! (za prze jazd
maks. 4 osób w jed ną stro ne, czy -
li 10€ / oso be), Wa al wijk – Ein -
dho ven Air port 25 eu ro! Wa al wijk
– Til burg 15-20 eu ro, Wa al wijk
– Den Bosch (s Her to gen -
bosch) 15 eu ro, Wa al wijk – Bre -
da 20 eu ro, Wa al wijk – Do -
rdrecht 25 eu ro, Wa al wijk – Rot -
ter dam 35 eu ro, Wa al wijk
– Utrecht 35 eu ro, Wa al wijk – Ha -
ga (Den Ha ag) 55 eu ro. Wa al wijk
– Am ster dam Air port Schi -
phol 55 eu ro, Wa al wijk – Dus sel -
dorf Air port 80 eu ro. Ob słu gu ję
im pre zy, lot ni ska, za kup au ta itp.
Do stęp ne fo te li ki dzie cię ce 0
– 18kg! Po sia dam naj now szą na -
wi ga cje z bie żą cą in for ma cją
o kor kach! Za wio zę gdzie chcesz!
Im da lej tym ta niej za km! Za -

dzwoń! Na pew no sie do ga da my!
Kon takt tel. 0649318747,
+31649318747. Dys po nu ję cza -
sem: Po nie dzia łek – Pią tek
po godz. 16.30, Week en dy – So -
bo ta – Nie dzie la 24h! Moż na rów -
nież wy słać smsa z in for ma cją
skąd i do kąd chcesz je chać,
a skon tak tu je się z To bą! Po zdra -
wiam i za pra szam! To mek.

l Zdro wie i uro da: Ma saż me -
dycz ny. W peł ni pro fe sjo nal ne
ma sa że wszel kie go ro dza ju, re ha -
bi li ta cja, li kwi da cja przy kur -
czów mię śnio wych, li kwi da cja
sta nów za pal nych, po pra wa
s a  m o  p o  c z u  c i a .
0 626 621 486.

l Trans port – ofe ru ję: Bu -
sy do Ho lan dii / Bu sy do Pol -
ski z Wi Fi i DVD od 60 Eu ro!!!
Prze wóz osób Pol ska – Niem -
cy – Ho lan dia. Prze jazd już
od 60 EUR* (250 ZŁ*) Co -
dzien ne wy jaz dy w obie stro -
ny!!! Bu sy z Wi Fi na ca łej tra -
sie oraz z DVD. Fir ma LU XA DA
ofe ru je Pań stwu: – li cen cjo no -
wa ny prze wóz osób, – jeź dzi -
my na tra sie Pol ska – Niem cy
– Ho lan dia, – co dzien ne wy -
jaz dy, – od biór z miej sca za -
miesz ka nia i do wóz pod wska -
za ny ad res, – wy so ki kom fort
oraz bez pie czeń stwo, – atrak -
cyj ne ce ny i licz ne pro mo cje,
– bu sy wy po sa żo ne w kli ma -
ty za cję, Wi Fi, oraz mo ni to -
ry LCD, lub ta ble ty!, – wy jaz dy
z wo je wódz twa: pod kar pac -
kie go, ma ło pol skie go, ślą skie -
go, opol skie go, dol no ślą skie -
go, ma ło pol skie go, lu bu skie -
go. Na sza flo ta skła da się
z no wych bu sów po sia da ją -
cych kli ma ty za cję 3-stre fo wą
oraz do dat ko we ogrze wa nie
na tył. Bu sy LU XA DA wy po sa -
żo ne są w ta ble ty, lub za głów -
ki mul ti me dial ne (mo ni to ry
LCD), po zwa la ją ce oglą dać fil -
my pod czas prze jaz du!!! Każ -
dy pa sa żer ma do dys po zy cji
słu chaw ki, dzię ki cze mu oso -
by oglą da ją ce film nie prze -
szka dza ją pa sa że rom śpią -
cym pod czas jaz dy. Koszt
prze jaz du od 60 EUR* (250
ZŁ*) *Ce na uza leż nio -
na od tra sy. Kon takt: www.LU -
XA DA.pl, Tel.:
+48 888 999 143, e -ma il: lu -
xa da@lu xa da.pl, www.fa ce bo -
ok.com/LU XA DA.

l Usłu gi – re mon ty: Scho -
dy drew nia ne – FA BER Prze -
my sław Ja nia. Dzia ła my na te -
re nie Pol ski, Bel gii i Ho lan dii.
Ofe ru je my scho dy sa mo no -
śne lub na be ton. Z drew -
na bu ko we go, dę bo we go lub
je sio no we go. Wy ko na my pro -
jekt wraz z wy ce ną. Każ dy pro -
jekt scho dów oma wia my
z klien tem in dy wi du al nie. Ce -
ny scho dów usta la my po do -
kład nym po mia rze i omó wie -

niu tech nicz nej spe cy fi ka cji. War -
tość wa ha się w za leż no ści od wy -
so ko ści, sze ro ko ści, ilo ści za bie -
gów i ma te ria łu. Od po wie my
na wszyst kie Pań stwa py ta nia
zwią za ne z wy ko na niem lub od -
no wie niem scho dów. Ist nie je rów -
nież moż li wość wy ko na nia in nych
usług sto lar skich. Kon takt: e -ma -
il: in fo.sto lar nia@gma il.com, tel.
kom.: 0048 508 745 876.

l Trans port – ofe ru ję: Prze -
wóz osób i pa czek: NIEM CY, HO -

LAN DIA, BEL GIA, LUK SEM BURG
– Ra fTrans Choj ni ce. RA FTRANS
Choj ni ce ofe ru je pań stwu li cen -
cjo no wa ne: – Prze wo zy osób
i pa czek do Nie miec; – Prze wo zy
osób i pa czek do Ho lan dii;
– Prze wo zy osób i pa czek do Bel -
gii; – Prze wo zy osób i pa czek
do Luk sem bur ga; – Prze wo zy
osób i pa czek do Pol ski; – Prze -
wo zy pra cow ni cze > gru po we
i in dy wi du al ne; – Prze wo zy tu ry -
stycz ne > oka zjo nal ne; WY JAZ -
DY POL SKA -> NIEM CY PÓŁ NOC -
NE, HO LAN DIA, BEL GIA: w nie -

dzie le (ra no), po nie dział ki (po po -
łu dniu), śro da (ra no) i czwart ki
(po po łu dniu); WY JAZ DY POL -
SKA -> PO ŁU DNIO WE NIEM CY,
LUK SEM BURG: w nie dzie le (ra -
no) i śro dy (ra no); PO WRO TY
NIEM CY PÓŁ NOC NE, HO LAN DIA,
BEL GIA -> Pol ska: w po nie dział -
ki (ra no), wtor ki (po po łu dniu),
czwart ki (ra no) i piąt ki (po po łu -
dniu); PO WRO TY PO ŁU DNIO WE
NIEM CY, LUK SEM BURG -> POL -
SKA: w po nie dział ki (ra no)
i czwart ki (ra no); Ob słu gu je my
wo je wódz twa: – po mor skie

– za chod nio -po mor skie – część
wo je wódz twa Ku jaw sko -Po mor -
skie go – część wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go – Lu bu skie.
Z ad re su pod ad res bez piecz nie
i na czas. Peł na ofer ta na na szej
stro nie in ter ne to wej: www.ra -
ftran schoj ni ce.pl. ZA PRA SZA -
MY!!! KON TAKT: e -ma il: ra ftran -
schoj  n i  ce@pocz  ta .onet .p l ,
gg: 28050267, tel. kom.:
+48660580120, www.ra ftran -
schoj ni ce.pl, www.prze woz do -
nie miec.pl, Ad res: 89-600 Choj -
ni ce, ul. An go wic ka 53.
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O wy mie rze nie ka ry na ga ny
rek to ro wi Uni wer sy te tu
Tech no lo gicz no -Przy rod ni -
cze go w Byd gosz czy i po zba -
wie nie go pra wa do peł nie nia
funk cji kie row ni czych
na uczel niach przez 3 la ta
wno si rzecz nik dys cy pli nar ny
re sor tu na uki – po in for mo -
wa ło MNiSW. 

Wnio sek rzecz ni ka dys cy pli -
nar ne go ma zwią zek z wy pad -
kiem, któ ry wy da rzył się
na byd go skiej uczel ni w no cy

z 14 na 15 paź dzier ni ka pod -
czas uczel nia nych otrzę sin.
W łącz ni ku po mię dzy dwo ma
bu dyn ka mi, w któ rych od by wa -
ła się im pre za i na scho dach
pro wa dzą cych do łącz ni ka sku -
pi ło się wie le osób i do szło
do ści śnię cia czę ści z nich.
Spo śród kil ku na stu po szko do -
wa nych trzy oso by zmar ły:
dwie stu dent ki (24-let nia i 20-
let nia) oraz 19-let ni stu dent.
Sek cje zwłok wy ka za ły, że
przy czy ną zgo nów by ło nie do -
tle nie nie wsku tek uci sku
na klat kę pier sio wą.

Na wnio sek ów cze snej mi ni -
ster na uki i szkol nic twa wyż sze -
go Le ny Ko lar skiej -Bo biń skiej
spra wą za jął się m.in. dzia ła ją cy
w MNiSW rzecz nik dys cy pli nar -
ny.

Jak po in for mo wa ło w śro dę
PAP biu ro pra so we re sor tu na -
uki 23 lu te go rzecz nik dys cy pli -
nar ny zło żył do Ko mi sji dys cy pli -
nar nej przy mi ni strze wnio sek
o wsz czę cie po stę po wa nia dys -
cy pli nar ne go wo bec rek to ra Uni -
wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy -
rod ni cze go im. Ja na i Ję drze ja
Śnia dec kich w Byd gosz czy

– prof. An to nie go Bu ka lu ka.
„Przed sta wia jąc za rzu ty,

rzecz nik dys cy pli nar ny wniósł
o wy mie rze nie prof. dr hab. inż.
An to nie mu Bu ka lu ko wi ka ry
dys cy pli nar nej na ga ny z po zba -
wie niem pra wa do peł nie nia
funk cji kie row ni czych w uczel -
niach na okres trzech lat” – po in -
for mo wa ło Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go.

„Rzecz nik za rzu cił rek to ro wi
UTP nie do peł nie nie obo wiąz ku
prze strze ga nia pra wa oraz za -
pew nie nia bez pie czeń stwa
na te re nie uczel ni ‹ ‹ ‹

Po li cjan ci z Wał cza za trzy -
ma li 22-let nie go męż czy znę,
któ ry nie po sia dał pra wa jaz -
dy, pro wa dził sa mo chód bę -
dąc w sta nie nie trzeź wo ści,
nie za trzy mał się do kon tro li
dro go wej, a au to roz bił
na przy droż nej lam pie. Sa -
mo chód po ży czył od oj ca,
ale… bez je go wie dzy.

– Po pół no cy pa trol peł nią cy
służ bę w cen trum mia sta za -
uwa żył al fę ro meo, któ rej kie ru -
ją cy nie sto so wał się do zna ku

„stop” oraz zna ku „za kaz skrę tu
w le wo” – re la cjo nu je sierż.
sztab. Be ata Bu dzyń z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Wał czu.
– Po li cjan ci ru szy li za au tem, wy -
sy ła jąc jed no cze śnie sy gna ły
do za trzy ma nia się, na któ re kie -
row ca nie re ago wał.

22-let ni miesz ka niec po wia -
tu wa łec kie go je chał od stro ny
Urzę du Mia sta i da lej uli cą Ki -
lińsz cza ków. W pew nym mo -
men cie, pod czas ma new ru
skrę tu, stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem i ude rzył w ulicz -
ną lam pę. Miał 2 pro mi le al ko -
ho lu w wy dy cha nym po wie trzu.

Po nad to męż czy zna nie po sia -
da pra wa jaz dy, a sa mo chód,
któ ry pro wa dził na le żał do je go
oj ca (wziął klu czy ki bez je go
wie dzy).

Wo bec 22-lat ka sąd wy mie -
rzył ka rę grzyw ny 200 sta wek
dzien nych po 10 zło tych, 3-let -
ni za kaz pro wa dze nia wszel -
kich po jaz dów me cha nicz nych
oraz 5 tys. zł na Fun dusz Po -
mo cy Po krzyw dzo nym i Po mo -
cy Post pe ni ten cjar nej. Po nad -
to męż czy zna od po wie za po -
peł nio ne wy kro cze nia w ru chu
dro go wym.

ŹRÓ DŁO: EXTRA WAŁCZ

Czuj ka tlen ku wę gla za po -
bie gła tra ge dii na osie dlu
do mów jed no ro dzin nych
w Łom ży. Czad za czy nał się
gro ma dzić w po miesz cze -
niach miesz kal nych,
a przy pie cu c. o. stę że nie
prze kra cza ło już dwu krot nie
bez piecz ne war to ści.

Alarm włą czył się w no cy.
Na szczę ście, dźwięk był wy star -
cza ją co prze ni -
kli wy, a do -
mow ni cy nie
zdą ży li jesz cze
moc no za snąć.
Wy szli z miesz -
ka nia i za wia -
do mi li stra ża -
ków. Ich urzą -
dze nia po mia -
ro we wy ka za ły,
że nie bez pie -
czeń stwo by ło
re al ne. Gdy by
nie czuj nik,
po kil ku go dzi -
nach zbie ra nia
się tru ją ce go
ga zu mo gło by
na praw dę dojść
do tra ge dii.

W tym przy -
pad ku wy star -
czy ło so lid ne
prze wie trze nie
m i e s z  k a  n i a
i ko lej ne po -
mia ry wy pa dły

już do brze. Miesz kań cy bę dą
mu sie li jed nak za pro sić fa chow -
ców do spraw dze nia in sta la cji
ko mi no wej.

Nie szczel ne prze wo dy ko mi -
no we to naj częst sza przy czy -
na po dob nych pro ble mów
– mó wi bry ga dier Grze gorz Wil -
czyń ski, za stęp ca ko men dan ta
łom żyń skiej stra ży. – Ma my
cał kiem spo ro te go ro dza ju
zda rzeń od po cząt ku okre su
grzew cze go.

In sta lo wa nie czu jek tlen ku
wę gla to je den z naj lep szych
środ ków bez pie czeń stwa. Dla te -
go stra ża cy bar dzo wy so ko oce -
nia ją ini cja ty wę Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej,
któ ry w po cząt kach zi my za ku pił
dla swo ich pod opiecz nych po -
nad 40 ta kich urzą dzeń.

– To bar dzo cen na ak cja
– pod kre śla Grze gorz Wil czyń -
ski.

ŹRÓ DŁO: NA REW EXTRA

Wałcz: Kumulacja
pijanego kierowcy

FOT. FRE EIMA GES. COM / EARL ES TRE RA

Łomża: Czujnik
uratował rodzinę

FOT. FRE EIMA GES. COM / TI MI AZ EN VA OK HAT KI MAS LEN NE XD

Rzecznik dyscyplinarny MNiSW
za ukaraniem rektora 

bydgoskiej uczelni

FOT. FRE EIMA GES. COM / EKEL ZARTH
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‹ ‹ ‹ pod czas im pre zy stu -
denc kiej zor ga ni zo wa nej z 14
na 15 paź dzier ni ka 2015 r., oraz
nie do peł nie nie obo wiąz ków wy ni -
ka ją cych z usta wy o bez pie czeń -
stwie im prez ma so wych” – czy ta -
my w ko mu ni ka cie re sor tu na uki.

Zgod nie z prze pi sa mi – jak
wy ja śnia MNiSW – prze wod ni -
czą cy Ko mi sji dys cy pli nar nej
otrzy ma wnio sek w naj bliż szych
dniach.

Na po cząt ku li sto pa da 2015
ro ku wnio sek o od wo ła nie rek to -
ra Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -
-Przy rod ni cze go w Byd gosz czy
ów cze sna mi ni ster na uki skie ro -
wa ła rów nież do se na tu uczel ni.
We dług usta leń mi ni ster stwa
pod czas or ga ni za cji im pre zy
w Byd gosz czy nie wzię to

pod uwa gę prze pi sów usta wy
o bez pie czeń stwie im prez ma so -
wych. Ko lar ska -Bo biń ska mó wi -
ła, że re sort oce nił ne ga tyw nie
„pra cę rek to ra po le ga ją cą na za -
bez pie cze niu wła ści we go nad zo -
ru i bez pie czeń stwa stu den tom
i pra cow ni kom uczel ni”. Se nat
opo wie dział się wpraw dzie
za od wo ła niem rek to ra, ale in ną
de cy zję pod ję ło Ko le gium Elek -
to rów uczel ni, któ re mia ło de cy -
du ją cy głos w tej spra wie.

W li sto pa dzie 2015 ro ku
w związ ku z tra ge dią na otrzę si -
nach Pro ku ra tu ra Re jo no wa
Byd goszcz -Pół noc przed sta wi ła
za rzu ty prze wod ni czą cej sa mo -
rzą du stu denc kie go Uni wer sy te -
tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze -
go w Byd gosz czy Ewie Ż. Stu -

dent ce gro zi do 8 lat po zba wie -
nia wol no ści. Przed sta wio no jej
za rzu ty nie umyśl ne go spro wa -
dze nia nie bez pie czeń stwa dla
zdro wia i ży cia wie lu osób, któ re -
go skut kiem by ła śmierć trzech
osób, a tak że or ga ni za cję im pre -
zy ma so wej bez ze zwo le nia
i umoż li wie nie sprze da ży al ko -
ho lu bez po zwo le nia.  W lu -
tym 2016 ro ku za rzut nie umyśl -
ne go prze kro cze nia obo wiąz ków
pro ku ra tu ra przed sta wi ła rów -
nież by łe mu pro rek to ro wi uczel -
ni prof. Ja nu szo wi P. Wcze śniej
zre zy gno wał on z funk cji pro rek -
to ra ds. dy dak tycz nych i stu -
denc kich UTP.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL FOT. FRE EIMA GES. COM / JA SON MOR RI SON



Roz po czę ła się re kru ta cja
do szkół pod sta wo wych
i przed szko li. W tym ro ku to -
wa rzy szy jej py ta nie: Ilu ro -
dzi ców po śle swo je sze ścio -
let nie dzie ci do szkół? Od ich
de cy zji za le ży, jak w naj bliż -
szych la tach bę dzie funk cjo -
no wać sys tem edu ka cji
w Pol sce.

Z an kiet prze pro wa dzo nych
wśród ro dzi ców dzie ci sze ścio let -
nich z Wło cław ka wy ni ka,
że 476 z nich pla nu je we wrze -
śniu po słać swo je po cie chy
do przed szko la. 487 osób za de -
kla ro wa ło, że ich dzie ci pój dą
do klas „0” w szko łach.
Do klas I ma tra fić 672 dzie ci, co
po zwo li na utwo rze nie 30 no -
wych od dzia łów w szko łach.
Trze ba jed nak pa mię tać, że
ok. 400 z przy szłych pierw szo -
kla si stów to sied mio lat ki, któ -
rych pój ście do szko ły od ro czo no
w ze szłym ro ku.

– Licz by nie są opty mi stycz ne.
Moż li we, że na po zio mie edu ka -
cji wcze snej na po cząt ku ro -
ku 2016/17 pra cę stra ci dwu -
dzie stu na uczy cie li. To w ska li
na sze go mia sta bar dzo du ża
licz ba – mó wi Bar ba ra Mo ra -
czew ska, za stęp ca pre zy den ta
Wło cław ka ds. edu ka cji i spraw
spo łecz nych.

Je śli ro dzi ce sze ścio lat ków po -
stą pią tak, jak za de kla ro wa li
w an kie tach, pra cę stra ci naj -
praw do po dob niej dzie wię ciu na -
uczy cie li klas „0” i je de na stu na -
ucza nia wcze snosz kol ne go.

Od de cy zji ro dzi ców sze ścio -
lat ków bę dzie za le żał nie tyl ko
los na uczy cie li. Je śli do pu blicz -

nych przed szko li tra fi 476 sze -
ścio lat ków, nie bę dzie w nich
zbyt wie lu miejsc dla naj młod -
szych dzie ci.

– Nie ma my obo wiąz ku za -
pew nie nia edu ka cji przed szkol -
nej dziec ku trzy let nie mu, więc
w pierw szej ko lej no ści do pla có -
wek bę dą przyj mo wa ne dzie ci
sze ścio -, pię cio - i czte ro let nie
– wy ja śnia Mo ra czew ska.

Z wy li czeń ra tu sza wy ni ka, że
w przy szłym ro ku szkol nym
w pu blicz nych przed szko lach bę -
dzie tyl ko 150 miejsc dla trzy lat -
ków.

Rów nież ma ła licz ba sze ścio -
lat ków w szko łach wpły nie na or -
ga ni za cję edu ka cji. Je śli licz ba

dzie ci w kla sie bę dzie mniej sza
niż 11 osób, mia sto nie bę dzie
mia ło obo wiąz ku utwo rze nia od -
dzia łu. W ta kich przy pad kach
(a ze wstęp nych ana liz ra tu sza
wy ni ka, że bę dą one mia ły miej -
sce) dzie ci bę dą kie ro wa ne
do in nej szko ły.

W dłuż szej per spek ty wie ma -
ła ilość uczniów w kla -
sach I szkół pod sta wo wych wpły -
nie rów nież na or ga ni za cję pra cy
w in nych ty pach szkół. Kie dy
dzie ci roz po czy na ją ce edu ka cję
w ro ku 2016/17 bę dą wcho dzić
na ko lej ne szcze ble edu ka cji,
z po wo du ni żu ogra ni cza na bę -
dzie licz ba klas w gim na zjach
i szko łach po nad gim na zjal nych.

Ozna cza to ko lej ne zwol nie nia
na uczy cie li.

Dla mia sta mniej sza licz ba
uczniów w szko łach ozna cza
mniej szą sub wen cję oświa to wą.
Na ra zie trud no po wie dzieć, o ja -
kiej kwo cie mo wa, po nie waż wy -
so kość sub wen cji co ro ku jest in -
na. Pew ne jest jed nak, że gdy by
sze ścio lat ki mia ły obo wią zek
na uki w szko łach, mia sto do sta -
ło by o ok. 50 proc. wię cej pie nię -
dzy na utrzy ma nie szkół.

Wło cław ski ra tusz zda je so bie
spra wę, że nie mo że ni ko go zmu -
sić do te go, by po słał swo ją sze -
ścio let nią po cie chę do szko ły. Od -
wo łu je się jed nak do ro dzi ców nie -
zde cy do wa nych, by prze my śle li

swo ją de cy zję. Za pew nia
przy tym, że szko ły są w peł ni przy -
go to wa ne na przy ję cie ma lu chów.

– W każ dej ze szkół pod sta -
wo wych są atrak cyj ne sa le lek -
cyj ne, któ re swo im wy po sa że -
niem za spo ko ją po trze by sze -
ścio lat ków. Są ko lo ro we, sto li ki
i krze sła są przy sto so wa ne
do wzro stu dzie ci sze ścio let nich.
Sa le są po dzie lo ne na część
edu ka cyj ną i re kre acyj ną – wy li -
cza Agniesz ka Bia ło pio tro wicz,
dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji.

Tym cza sem po seł Jo an na Bo -
ro wiak (PiS) przy po mi na ro dzi -
com sze ścio lat ków, że ma ją pra -
wo de cy zji. Po le ca im po rad nik
Ro dzi ce, ma cie wy bór! Wy cho -
wa nie przed szkol ne i edu ka cja
szkol na dziec ka sze ścio let nie go
i sied mio let nie go za miesz czo ny

na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster -
stwa Edu ka cji Na ro do wej. Po le -
ca też te le fo nicz ne kon sul ta cje
pro wa dzo ne przez mi ni ster stwo
oraz za pra sza ro dzi ców i opie ku -
nów dzie ci sze ścio let nich
do swo je go biu ra, w któ rym dy -
żu ru je wraz ze spe cja li sta mi
z za kre su edu ka cji.

Dy żu ry kon sul ta cyj ne dla ro dzi -
ców sze ścio lat ków pro wa dzi tak -
że wło cław ska Po rad nia Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz na. Przez ca -
ły ma rzec spe cja li ści bę dą udzie -
lać nie zde cy do wa nym ro dzi com
wszel kich nie zbęd nych in for ma -
cji. Szcze gó ło wy har mo no gram
dy żu rów znaj du je się na stro nie
pla ców ki: http://ppp.edu ka -
cja.wloc la wek.pl.

ŹRÓ DŁO: CZAS WŁO CŁAW KA EXTRA
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Włocławek: Awantura o sześciolatki

FOT. FRE EIMA GES. COM / VI VIA NE STO NO GA

FOT. FRE EIMA GES. COM / FLA VIO TA KE MO TO
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Nie ca łe 3 dni trwa ła
po słu ga ka płań ska ks.
Jac ka Mię dla ra w Za -
ko pa nem. Zna ny ze
swo ich na ro do wo – pa -
trio tycz nych po glą dów,
do tych cza so wy wi ka -
riusz wro cław skiej pa -
ra fii św. An ny zo stał
prze nie sio ny do Za ko -
pa ne go. Jed nak nie za -
go ścił dłu żej pod Gie -
won tem.

Ksiądz Mię dlar do Za -
ko pa ne go przy był w so bo -
tę wie czo rem. Na dru gi
dzień wziął udział w or ga -
ni zo wa nych przez Sto wa -
rzy sze nie Obóz Na ro do wo
– Ra dy kal ny Pod ha le ob -
cho dach 69. rocz ni cy
ostat niej wal ki i śmier ci
mjr Jó ze fa Ku ra sia
„Ognia”. W spo tka niu tym
przy po mni ku „Ognia” i je -
go pod ko mend nych w Za -
ko pa nem, du chow ny
wziął udział pry wat nie.

Sy tu acja ta nie spodo -
ba ła się je go prze ło żo nym
ze Zgro ma dze nia Księ ży
Mi sjo na rzy św. Win cen te -
go a Pau lo, któ rzy zde cy -
do wa li o po now nych prze -

no si nach du chow ne go.
Z de cy zją tą nie zga dza li się

pod ha lań scy na ro dow cy. Ma ciej
Tre bu nia Tut ka, je den z li de rów
ONR na Pod ha lu, stwier dza że
prze no szą go tyl ko za to, że nie
od mó wił mo dli twy wier nym, któ -
rzy go o to po pro si li.

– Ksiądz Ja cek w ogó le miał
nie brać czyn ne go udzia łu w uro -
czy sto ściach, po nie waż ta kie
dys po zy cje wy dał mu pro boszcz.
Jed nak po na mo wach wie lu
osób, któ rzy roz po zna li go w tłu -
mie i bar dzo pro si li że by się z ni -
mi po mo dlił, ugiął się i od mó wił
mo dli twę. Jak by to wy glą da ło,
gdy by ja ko ksiądz od mó wił wier -
nym wspól nej mo dli twy? Ja ki
był by z nie go ksiądz? – py ta re to -
rycz nie Ma ciej Tre bu nia Tut ka,
do da jąc, że prze ło że ni księ dza
Jac ka ugi na ją się pod na po rem
le wac kiej pro pa gan dy.

Ksiądz Mię dlar zna ny jest ze
swo ich po glą dów, któ re wy gła -
szał pod czas na ro do wych wie -
ców m.in. z oka zji 11  li sto pa -
da 2015 r. w War sza wie lub pod -
czas an ty imi granc kiej de mon -
stra cji we Wro cła wiu. W moc -
nych sło wach mó wił, że is lam
jest ogrom nym za gro że niem dla
chrze ści jań skiej cy wi li za cji. Na -
wo ły wał, by nie wpusz czać
uchodź ców do Pol ski. Ofi cjal nie
sprze ci wiał się tak że or ga ni za cji

Wiel kiej Or kie stry  Świą tecz nej
Po mo cy i ma ni fe sta cji Ko mi te tu
Obro ny De mo kra cji.

Po sta wa księ dza Mię dla ra nie
spodo ba ła się li be ral nym me -
diom, któ re za rzu ca ły du chow ne -
mu an ga żo wa nie się w po li ty kę.
W wy ni ku na gon ki wła dze zgro -
ma dze nia za ka za ły ks. Mię dla ro -
wi pu blicz ne go gło sze nia swo ich
po glą dów. Zo stał on prze nie sio ny
do Za ko pa ne go, któ re mu siał
opu ścić za le d wie po 3 dniach.

W obro nie du chow ne go sta nę ło
śro do wi sko pra wi co we.

Ks. Ja cek Mię dlar, któ ry świę -
ce nia ka płań skie otrzy mał w ze -
szłym ro ku na le ży do Zgro ma -
dze nia Księ ży Mi sjo na rzy św.
Win cen te go a Pau lo. Du chow ni
z te go zgro ma dze nia w Za ko pa -
nem pra cu ją w pa ra fii na Ol czy
pw. Mat ki Bo żej Ob ja wia ją cy Cu -
dow ny Me da lik.

ŹRÓ DŁO: GÓ RAL IN FO EXTRA

„Ksiądz na ro do wiec” opu ścił Za ko pa ne

FOT. FRE EIMA GES. COM /
CRE ATI VE DAW

FOT. FRE EIMA GES. COM / ELVIS SAN TA NA
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Mi lion zło tych, któ ry ma być
prze zna czo ny na wy ko na nie
do ku men ta cji i sta nie się
czę ścią wkła du wła sne go
uczel ni w utwo rze nie kie run -
ku le kar skie go na Uni wer sy -
te cie Opol skim, prze ka że sa -
mo rząd woj. opol skie go. Za -
po wie dzia ły to w po nie dzia -
łek wła dze re gio nu. 

Na zwo ła nej w tej spra wie
w po nie dzia łek w Opo lu kon fe -
ren cji pra so wej mar sza łek woj.
opol skie go An drzej Bu ła gra tu lo -
wał wła dzom uczel ni, że przy go -
to wa ły i zło ży ły już wnio sek
do mi ni ster stwa na uki i szkol nic -
twa wyż sze go ws. utwo rze nia
kie run ku le kar skie go na Uni wer -
sy te cie Opol skim. Po in for mo -
wał, że w związ ku z tym na po -
nie dział ko wym po sie dze niu za -
rzą du pod ję ta zo sta ła uchwa ła
do ty czą ca prze ka za nia z re zer wy
in we sty cyj nej woj. opol skie go
mi lio na zło tych.

„To waż ne o ty le, że pie nią dze
te ma ją być prze zna czo ne na do -
ku men ta cję nie zbęd ną do prze -
pro wa dze nia in we sty cji po trzeb -

nych do uru cho mie nia kie run ku
le kar skie go” – mó wił Bu ła.

Pie nią dze na utwo rze nie kie -
run ku le kar skie go i nie zbęd ne

w tym za kre sie in we sty cje sa -
mo rząd re gio nu chce tak że zdo -
być po przez re ne go cja cję Kon -
trak tu Te ry to rial ne go woj. opol -

skie go. „Bę dzie my wal czyć o ta -
ki za pi sy w Kontr ak cie Te ry to rial -
nym” – mó wił Bu ła.

‹ ‹ ‹

FOT. FRE EIMA GES. COM / MAR CIN KRAW CZYK

FOT. FRE EIMA GES. COM / CIEN PIES DE SIGN

FOT. FRE EIMA GES. COM / NOR DWEST -KRAN KEN HAUS SAN DER BUSCH

Opole/ Samorząd woj. wesprze finansowo
tworzenie kierunku lekarskiego



‹ ‹ ‹ Wi ce mar sza łek woj.
opol skie go Ro man Ko lek za -
pew niał na kon fe ren cji, że za po -
wie dzia na w po nie dzia łek przez
wła dze re gio nu kwo ta wspar cia
jest też waż na w kon tek ście roz -
mów o kie run ku le kar skim
w Opo lu z re sor tem zdro wia. Re -
la cjo no wał, że w pią tek pod czas
Kon gre su Wy zwań Zdro wot nych
w Ka to wi cach roz ma wiał o tym
z wi ce mi ni strem Ja ro sła wem
Pin ka sem i za po wie dział, że
w naj bliż szych dniach ma z nim
roz ma wiać raz jesz cze – wraz
z wła dza mi opol skiej uczel ni.

Ko lek do dał, że „jest też wo la
i za in te re so wa nie”, aby prze -
kształ cić Wo je wódz kie Cen trum
Me dycz ne w Opo lu w szpi tal kli -
nicz ny. „W tym kie run ku idzie my.
A, co nas bar dzo cie szy, wy wo łu -
je to ze stro ny le ka rzy za in te re so -
wa nie pod no sze niem kwa li fi ka -
cji, wie dzy i umie jęt no ści tak że
w za kre sie roz wo ju na uko we go”
– mó wił.

Prze wod ni czą cy sej mi ku woj.
opol skie go Nor bert Kraj czy pod -
kre ślił, że utwo rze nie kie run ku
le kar skie go na Uni wer sy te cie
Opol skim jest waż ne m.in. dla te -
go, że w re gio nie co raz więk szą
gru pę sta no wią me dy cy w wie ku
po nad 50 lat. „Za strzyk tych, któ -
rzy tu bę dą stu dio wa li i tu po zo -
sta ną jest nam po trzeb ny” – po -
wie dział Kraj czy.

Za zna czył rów nież, że w trwa -
ją cym pro ce sie ne go cja cji do ty -
czą cych utwo rze nia kie run ku le -
kar skie go na UO waż ne jest
wspól ne po par cie dla te go pro -
jek tu za rów no sa mo rzą du wo je -
wódz twa, wo je wo dy i wi ce wo je -
wo dy, rad nych sej mi ku czy prze -
wod ni czą ce go opol skiej ra dy
mia sta i władz Opo la.

Rzecz nik Uni wer sy te tu Opol -
skie go Mar cin Mi ga w roz mo wie
z PAP wy ja śnił, że mi lion zł, któ -
ry uczel ni prze ka że sa mo rząd
woj. opol skie go, da uni wer sy te -

to wi moż li wość wy ka za nia wkła -
du wła sne go, któ ry jest pod sta -
wą do te go, aby ubie gać się
o środ ki mi ni ster stwa na uki
i szkol nic twa wyż sze go na in we -
sty cje po trzeb ne do uru cho mie -
nia kie run ku. Pie nią dze te ma ją
być wy ko rzy sta ne np. wła śnie
na do ku men ta cję prze bu do wy
Col le gium Me di cum i pro gram
funk cjo nal no -użyt ko wy, któ ry po -
zwo li roz po cząć in we sty cję.

Col le gium Me di cum ma po -
wstać przy ul. Ole skiej w Opo lu.
Mi ga po dał, że koszt in we sty cji
obej mu ją cej prze bu do wę i roz -
bu do wę ist nie ją ce go tam obiek -
tu oraz je go wy po sa że nie
to 41,5 mln zł. Za zna czył, że
uczel nia chce roz po cząć tę in we -

sty cję jak naj szyb ciej, jesz cze
w tym ro ku.

Kie ru nek le kar ski na UO miał -
by być uru cho mio ny w ro ku aka -
de mic kim 2017/2018. Mi ga
po in for mo wał, że wnio sek w tej
spra wie zo stał zło żo ny w pią tek.
Za pew nił, że UO ma za pew nio ną
ka drę, któ ra mia ła by wy kła dać
na tym kie run ku – w su mie 44
oso by, w tym 6 pro fe so rów, 7
dok to rów ha bi li to wa nych i 31
dok to rów na uk me dycz nych.
We dług za ło żeń na pierw szy rok
stu diów na tym kie run ki uni wer -
sy tet w Opo lu mógł by przy jąć 60
stu den tów.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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Nie dzie je się do brze w zduń -
sko wol skim szpi ta lu, i zda je
się, że na wet znacz ne środ ki
po zy ska ne na je go roz bu do -
wę nie zmie nią te go fak tu.
Nad zwy czaj na se sja rad nych
miej skich, zwo ła na w ze -
szłym ty go dniu w tej spra wie,
rów nież nie przy nio sła kon -
kret nych roz wią zań tej trud -
nej sy tu acji.

Przy po mnij my, że sze ściu
z ośmiu le ka rzy z od dzia łu we -
wnętrz ne go zło ży ło wy po wie dze -
nia z pra cy. A to zna czy, że w ma -
ju (wte dy koń czą im się okre sy
wy po wie dze nia) pa cjen ci mo gą
zo stać bez opie ki. Choć pre zes
szpi ta la, Bar ba ra Ka łu żew ska
uspo ka ja, że do ta kiej sy tu acji
nie doj dzie, nie jest to ta kie pro -
ste. W ca łej Pol sce bra ku je le ka -
rzy in ter ni stów, dla te go zna le zie -
nie no wych pra cow ni ków nie bę -
dzie ła twe. Pod du żym zna kiem
za py ta nia sta nę ła tak że bu do wa
SOR.

Zlek ce wa żo ny pro blem

Na In ter nie prze by wa te raz
oko ło 40 pa cjen tów, wie lu nie
ukry wa, że w Szpi ta lu dzie je się
źle.

– Od dział jest za nie dba ny, łóż -
ka, po ściel w sta nie na praw dę
okrop nym – mó wi cór ka pa -
cjent ki, któ ra prze by wa na od -
dzia le we wnętrz nym. – Czuć nie -
przy jem ną at mos fe rę, cięż ko po -
roz ma wiać z le ka rzem.

Rad ni, na któ rych proś bę zo -
sta ła zwo ła na se sja py ta li
wprost, co z pa cjen ta mi, je śli

na od dzia le za brak nie le ka rzy?
Sze ściu pra cow ni ków szpi ta -

la, któ rzy zło ży li wy po wie dze nia,
ja ko przy czy nę po da li prze pra co -
wa nie. Oka zu je się, że pra wie
każ dy z nich miał śred nio po 11
dy żu rów w mie sią cu, co prze kła -
da się na spę dza nie co dru giej,
trze ciej do by w szpi ta lu.

De cy zja le ka rzy o odej ściu nie
po win na być za sko cze niem ani
dla pre zes Ka łu żew skiej, ani dla
Woj cie cha Ry chli ka, sta ro sty,
pod któ re go pod le ga Szpi tal Po -
wia to wy. Pra cow ni cy Szpi ta la
zgła sza li już w ze szłym ro ku co
się dzie je i pro si li o in ter wen cję.
Nie ste ty, bez sku tecz nie. Ich
proś by nie zo sta ły po trak to wa ne
po waż nie.

In ter ni stów… 
jak na le kar stwo

Pre zes Ka łu żew ska za de kla -
ro wa ła pod czas se sji, że za le ży
jej, aby ze spół po zo stał w tym
sa mym skła dzie, dla te go bę dzie
się sta rać, aby za trud nić no we
oso by, przez co ma znik nąć pro -
blem z tak czę sty mi dy żu ra mi.
Ja ka bę dzie de cy zja le ka rzy, nie
wia do mo, mo że się oka zać, że
jest już za póź no na ra to wa nie
te go „to ną ce go okrę tu”. Przy po -
mnij my, że Ka łu żew ska ta ką de -
kla ra cję zło ży ła do pie ro pod czas
se sji, wcze śniej mó wi ła, że nie
zna po wo du, dla któ re go jej pra -
cow ni cy zło ży li gru po we wy po -
wie dze nia.

Za pro szo ny na se sję, wo je -
wódz ki kon sul tant ds. cho rób
we wnętrz nych, pro fe sor Da riusz
Mo czul ski stwier dził, że sy tu acja
z in ter ni sta mi jest bar dzo trud -

na, nie jest ich wie lu. – Kto bę -
dzie sku tecz ny w ścią gnię ciu le -
ka rzy do sie bie prze trwa na ryn -
ku, kto bę dzie mniej sku tecz ny
nie prze trwa – mó wił Da riusz
Mo czul ski. – Spo dzie wam się ta -
kie go pro ble mu w in nych miej -
sco wo ściach. Przy chod nie do -
brze pła cą le ka rzom, więc w mo -
men cie prze cią że nia, gdy le ka -
rze nie da ją ra dy, mó wią pas
i od cho dzą, do ła twiej szej i spo -
koj niej szej pra cy.

Ofia ra po mył ki

To nie ko niec pro ble mów zduń -
sko wol skie go szpi ta la. Bu do wa
od dzia łu ra tun ko we go, któ ry był
obie ca ny już w ze szłym ro ku, stoi
pod du żym zna kiem za py ta nia.
Przy po mnij my, że w 2015 ro ku
zo stał spo rzą dzo ny pro jekt SOR
za pra wie 700 tys. zł. Tym cza sem
zo stał on wy klu czo ny z li sty pla no -
wa nych in we sty cji.

Jak tłu ma czył Woj ciech Ry -
chlik, jest to spo wo do wa ne de cy -
zją jed ne go z dy rek to rów urzę du
wo je wódz kie go, któ ry po za wie -
dzą wo je wo dy po in for mo wał, że
w wo je wódz twie łódz kim po win -
no być mniej SOR -ów, ten zduń -
sko wol ski zo stał więc wy kre ślo -
ny. Wy glą dać by mo gło, że Szpi -
tal stał się ofia rą nie skon sul to -
wa nej de cy zji jed nej oso by. War -
to jed nak pa mię tać, że o spra wy
szpi ta la po win na na bie żą co
dbać i re ago wać pre zes tej pla -
ców ki zdro wia i sta ro sta, któ re -
mu szpi tal pod le ga. Bo ta ofia ra
nie jest sie ro tą…

ŹRÓ DŁO: EXTRA ZDUŃ SKA WO LA, 

SIE RADZ, ŁASK

FOT. FRE EIMA GES. COM / KA MIL DRA TWA

Zduńska Wola: Szpital
poważnie chory…

FOT. FRE EIMA GES. COM / GRISZ KA NIE WIA DOM SKI
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W ich tra dy cji nie ma ma lo -
wa nia pi sa nek, szy ko wa nia
pal my wiel ka noc nej czy Śmi -
gu sa Dyn gu sa. Za miast te go
szu ka ją cze ko la do wych przy -
sma ków scho wa nych
w ogród ku, zdo bią ga łąz ki
brzo zy ko lo ro wym pie rzem
i prze bie ra ją się za wiedź my.
Jak Świę ta Wiel ka noc ne
za gra ni cą ob cho dzą miesz -
kań cy in nych państw?

Wło chy, czy li mig da ło we
go łę bie i fa jer wer ki

W myśl po pu lar ne go przy sło -
wia „Bo że Na ro dze nie spę dzaj
z ro dzi ną, Wiel ka noc – z kim
chcesz”, dla Wło chów świę ta to
przede wszyst kim oka zja
do krót kich wy jaz dów w gro nie
zna jo mych. Za nim jed nak skie -
ru ją się w stro nę eg zo tycz nych
wysp, Wiel ki Ty dzień upły wa im
pod zna kiem Pas sos – wi do wi -
sko wych pro ce sji z fi gu ra mi Mat -
ki Bo żej i Chry stu sa. Wło skie tra -
dy cje wiel ka noc ne, się ga ją ce
jesz cze cza sów śre dnio wiecz -
nych, przyj mu ją róż ną for mę
w za leż no ści od re gio nu kra ju.
Efek tow nym i cie szą cym się po -
pu lar no ścią wśród tu ry stów ob -
rzę dem jest wiel ko so bot nia
„scop pio del car ro” – „eks plo zja
wo zu”, or ga ni zo wa na co ro ku
we Flo ren cji. Pod pa le nie ry dwa -
nu wy peł nio ne go ko lo ro wy mi fa -
jer wer ka mi sym bo li zu je wskrze -
sze nie no we go ży cia i zwia stu je
po myśl ność na ca ły rok. Wło si,
zna ni ze swo jej kuch ni, du żą wa -
gę w wiel ka noc nych przy go to wa -
niach przy kła da ją rów nież
do tra dy cyj nych po traw. Na świą -
tecz nym sto le nie za brak nie ja -
gnię ci ny oraz Co lom ba – mig da -
ło wej bab ki z ba ka lia mi i cze ko -
la dą w kształ cie go łę bia.

Wiel ka Bry ta nia, czy li jaj ko
na pierw szym pla nie

Dla Bry tyj czy ków Wiel ka noc
to  czas świę to wa nia na ro dzin
wio sny i no we go ży cia. Naj waż -
niej szym mo ty wem, łą czą cym
tra dy cje i zwy cza je są więc jaj ka.
Kie dyś far bo wa ne i przy ozda bia -

ne, dziś w for mie cze ko la do wych
przy sma ków, roz da wa ne są ro -
dzi nie i przy ja cio łom. – Po pu lar -
nym zwy cza jem, a jed no cze śnie
fraj dą dla naj młod szych jest Egg
Rol ling, czy li tur la nie ugo to wa -
nych na twar do jaj. Wy gry wa to,
któ re spusz czo ne z gór ki do to czy
się na dół bez pęk nię cia – tłu -
ma czy Agniesz ka Go dlew ska -
-Waw rzy niak, eks pert He len Do -
ron En glish.

– Tra dy cyj ne urzą dza się rów -
nież Egg Hunt – po lo wa nie
na jaj ka. W Wiel ka noc ną Nie -
dzie lę ro dzi ce cho wa ją cze ko la -
do we słod ko ści w przy do mo -
wym ogród ku, a za da niem dzie -
ci jest ich od na le zie nie. Ta ki bry -
tyj ski ak cent wiel ka noc ny, w po -
sta ci roz ryw ki dla ca łej ro dzi ny,
mo że rów nież uroz ma icić na sze
pol skie tra dy cje – pod po wia da
eks pert. Wśród świą tecz nych
zwy cza jów du żą ro lę od gry wa ją
rów nież na ro do we przy sma ki.
Do naj po pu lar niej szych na le ży
Easter pud ding – cia sto bu dy nio -
we z ro dzyn ka mi oraz Hot Cross
Buns, czy li bu łecz ki droż dżo we
z mar mo la dą, ozdo bio ne lu kro -
wym krzy żem.

Szwe cja, czy li śle dzie
i wiel ka noc ne wiedź my

Kra je skan dy naw skie cha rak -
te ry zu ją się jed ny mi z naj bar -
dziej nie ty po wych zwy cza jów
wiel ka noc nych. Cie ka wą tra dy -
cją, przy po mi na ją cą nie co Hal lo -
we en jest prze bie ra nie się
za Påskkärrin gar – „wiel ka noc -
ne wiedź my”. W Wiel ką So bo tę
szwedz kie dzie ci od wie dza ją
swo ich są sia dów, wrę cza jąc im
wła sno ręcz nie wy ko na ne kart ki
oraz laur ki, otrzy mu jąc w za -
mian sło dy cze. Te go dnia przy go -
to wy wa ny jest rów nież tra dy cyj -
ny, świą tecz ny po si łek, skła da ją -
cy się ze śle dzi, so lo ne go ło so sia
oraz cy na mo no wych lub kmin -
ko wych bu łe czek. Nie co zna jo -
mym dla nas zwy cza jem mo że
być na to miast ro bie nie Påsk -
kris, czy li przy ozda bia nie ko lo ro -
wym pie rzem brzo zo wych ga łą -
zek. Po dob ne do pol skich palm
wiel ka noc nych, dla Szwe dów
sta no wią sym bol ludz kich sta -
rań, ma ją cych na ce lu przy spie -
sze nie przy by cia wio sny.

Sta ny Zjed no czo ne, czy li
tur la nie ja jek z Pre zy den tem

Ame ry kań skie tra dy cje wiel -
ka noc ne ogra ni cza ją się
do świę to wa nia Wiel kiej Nie -
dzie li. Przy bie ra ją one głów nie
for mę roz ryw ki i za baw, an ga żu -
ją cych ca łą ro dzi nę. Głów nym
bo ha te rem w tym dniu jest za ją -
czek wiel ka noc ny. Przy no szo ne
przez nie go po da run ki i sło dy cze
sta no wią cel po szu ki wań, okre -
śla nych mia nem Easter Egg
Hunt. Naj słyn niej sze po lo wa nie
na jaj ka od by wa się co ro ku
w Bia łym Do mu, gdzie pa ra pre -
zy denc ka za pra sza do za ba wy
ame ry kań skie ro dzi ny. W trak -
cie wspól nej roz ryw ki od by wa ją
się rów nież za wo dy w tur la niu ja -
jek. Po pu lar nym mo ty wem jest
rów nież two rze nie sym bo li zu ją -
cych od ro dze nie i no wy po czą tek
ka pe lu szy, tzw. Easter Bon net.
– Tra dy cja na wią zu je do prak ty -
ko wa ne go daw niej ku po wa nia
na Wiel ka noc no wej gar de ro by
– tłu ma czy Agniesz ka Go dlew -
ska -Waw rzy niak. – Dziś ozda bia -
nie wy myśl nych na kryć gło wy to
przede wszyst kim oka zja do kre -
atyw ne go spę dza nia wol ne go
cza su. Się ga my po nie go na lek -
cjach ja ko uroz ma ice nie przed -
świą tecz nych za jęć – do da je na -
uczy ciel He len Do ron En glish.

Li ban, czy li wi zy ta w sied -
miu ko ścio łach

Od le gły od Pol ski Li ban wią że
z na szy mi zwy cza ja mi tra dy cja
ma lo wa nia pi sa nek. Du żą wa gę
przy wią zu je się tam jed nak
przede wszyst kim do ob rząd ków
ko ściel nych. We dle oby cza ju,
każ dy z Li bań czy ków aby wła ści -
wie przy go to wać się do Świąt
Wiel ka noc nych, mu si otrzy mać
bło go sła wień stwo w sied miu ko -
ścio łach. Waż ne tak że, aby uda -
jąc się na mszę, za ło żyć no we
ubra nia i bu ty. Cie ka wym zwy -
cza jem jest rów nież pod trzy my -
wa nie do brych re la cji z przy ja -
ciół mi i zna jo my mi. W myśl tra -
dy cji, w Wiel ka noc na le ży od wie -
dzić jak naj więk szą licz bę osób,
aby ra zem z ni mi spę dzić ten wy -
jąt ko wy czas.

ŹRÓ DŁO: EXTRA POD KAR PA CIE

Święta Wielkanocne
za granicą

FOT. FRE EIMA GES. COM / LIN KWAN

FOT. FRE EIMA GES. COM / MI CHA EL JO NES

FOT. FRE EIMA GES. COM / AD RIAN , CA NA DA

FOT. FRE EIMA GES. COM / PA SI PIT KA NEN



Wi tam,
Czy w cza sie trwa nia za sił ku

jest ja kaś kwo ta, któ rą mo gę le -
gal nie za ro bić w za mian za ja -
kieś drob ne usłu gi, jak my cie
okna, itp.? Cho dzi o za si łek dla
bez ro bot nych, któ ry w mo im wie -
ku zo sta je przy zna wa ny na dłuż -
szy okres, ale też sys te ma tycz nie
jest zmniej sza nia kwo ta za sił ku.
Pra cę w mo im wie ku już nie ste ty
nie tak ła two znaj dę, więc in te re -
su je mnie czy jest ja kaś kwo ta
do któ rej mo gę do ro bić, np. my -
ciem okien, po moc przy ro bie niu
za ku pów, itp.

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Oso by na za sił ku dla bez ro -
bot nych, któ re po dej mą pra cę
i za ro bią mniej niż 87,5 pro -
cent otrzy my wa ne go za sił ku,
mo gą za trzy mać dla sie bie 30
pro cent wy na gro dze nia. Oso by,
któ re za ro bią wię cej niż 87,5
pro cent otrzy my wa ne go za sił -
ku, bę dą mia ły za trzy ma ny za -
si łek. Przy kład: Wy na gro dze nie
przed za sił kiem wy no si ło 2000
eu ro na mie siąc. Za sił ku bę -
dzie się więc na le ża ło 70 pro -
cent z 2000, więc to bę -
dzie 1400 eu ro. Po dej mu je my
pra cę i do sta je my 1000 eu ro
na mie siąc wy na gro dze nia.
Urząd odej mie tą kwo tę
od 2000 eu ro, więc zo sta je
nam 1000 eu ro i 70 pro cent
z te go, to 700 eu ro za sił -
ku. 1000 eu ro wy na gro dze nia
za pra cę i 700 eu ro na leż ne go
jesz cze za sił ku da je nam 1700
eu ro, a więc 300 eu ro wię cej.

Wi tam Pań stwa ser decz nie,
Pi szę z za py ta niem… Pra co -

wa łam w Ho lan dii, ale mam tyl ko
ja ro graf i nu mer so fi. Nic po -
za tym… W ja ki spo sób i gdzie
mo gła bym uzy skać ja kieś świa -
dec twa pra cy???

Po zdra wiam ser decz nie

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Je że li już za koń czy ła Pa ni pra -
cę w Ho lan dii, to mo że Pa ni
wnio sko wać o wy da nie dru ku
PD U1 (daw niej E301), któ ry ma
za za da nie wy ka za nie okre sów
za trud nie nia, m.in. w ce lu ubie -
ga nia się o za si łek dla bez ro bot -
nych w in nym kra ju, np. w Pol -
sce. O druk ten na le ży wnio sko -
wać w ho len der skim od po wied -
ni ku urzę du pra cy – UWV. 

Wi tam,
Pod ją łem pra cę w Niem czech

od 7 lip ca 2015 ro ku, umo wę
mam do 31 grud nia, chcę ją
prze dłu żyć do koń ca lu te go i 1
mar ca zje chać do Pol ski na sta -
łe. Czy uzy skam ro dzin ne za ten
okres pra cy czy nie? I kie dy mo -
gę zło żyć pa pie ry? In ne wa run ki
do uzy ska nia ro dzin ne go speł -
niam.

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Jak naj bar dziej na le ży się Pa -

nu za si łek ro dzin ny z Nie miec
za ten okres. Wnio sek mo że Pan
zło żyć już te raz. 

Wi tam,
Zwra cam się z uprzej mą proś -

bą (o ile to moż li we) o wy ja śnie -
nie spra wy od no śnie Zorg to -
eslag. Otrzy mu ję od ja kie goś
cza su pi sma z du ży mi kwo ta mi
do zwro tu wła śnie z te go ty tu łu.
Oczy wi ście pra co wa łem kil ka
mie się cy w Ho lan dii 2007 ro ku
i po bie ra łem ja kiś tam do da tek,
ale za sto po wa łem i spła ci łem
kwo tę. Te raz otrzy ma łem po -
nad 1200 eu ro do zwro tu
za 2010 rok, z tym że nie wiem
skąd ta ka kwo ta i na ja kie kon to
by ło to prze la ne, bo nie otrzy ma -
łem ta kich pie nię dzy. Pro szę
pod po wie dzieć mi, jak mam to
wszyst ko wy ja śnić, bo już nie
wiem, co ro bić.

Po zdra wiam i z gó ry dzię ku ję

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Spra wa jest fak tycz nie trud -
na, ale nie jest nie do roz wią za -
nia. Wyjść jest kil ka i na le ży
obrać od po wied nie w za leż no ści
od sy tu acji. Jest szan sa od wo ła -
nia się i na wet umo rze nia dłu gu,
np. je śli bę dzie Pan w sta nie
udo wod nić, że kon to na któ re
wpły nę ły pie nią dze nie na le ża ło
do Pa na i nie po dał go Pan do -
bro wol nie. Ale by oce nić czy jest
ta ka bądź in na moż li wość, na le -
ży do kład nie zba dać spra wę. Ra -
dzi my po wie rzyć ją spe cja li stom. 

Wi tam,
Z ar ty ku łu w Goń cu Pol skim. nl

z dnia 20.10.2015 ro ku do wie -

dzia łem się, że oso ba miesz ka ją -
ca w Ho lan dii, ale pra cu ją ca
w Bel gii, mu si ubez pie czyć się
w Bel gii. Mo ja żo na chce za mel -
do wać się w nie daw no ku pio nym
miesz ka niu w Ho lan dii, lecz
chcia ła by za cho wać pol skie
ubez pie cze nie (do bro wol ne
w NFZ). Żo na nie pra cu je w Ho -
lan dii ani w Pol sce. Z ra cji po sia -
da nia miesz ka nia bę dzie pew nie
mu sia ła roz li czać się w ho len der -
skim Be la stin gu oraz po no sić
opła ty na rzecz gmi ny. Czy w ta -
kim przy pad ku jest obo wią zek
ubez pie cze nia zdro wot ne go
w Ho lan dii? Je że li nie, to na ja ki
prze pis się po wo łać?

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Za mel do wa nie się pod ad re -
sem ho len der skim, au to ma tycz -
nie wią że się z obo wiąz kiem
ubez pie cze nia zdro wot ne go
na te re nie Ho lan dii. 

Wi tam,
Wi tam czy ta łem Wasz ar ty kuł

o ubez pie cze niu na te re nie Ho -
lan dii i miał bym do Was py ta nie
od no śnie mo je go przy pad ku. Je -
stem w Ho lan dii od pra wie pół to -
rej ro ku, za mel do wa ny je stem
pry wat nie, pra cu ję i ubez pie czo -
ny je stem przez agen cję pra cy,
ale przez ten czas tu taj na by łem
do świad cze nia i mam oka zję
przejść na kon trakt ho len der ski
(w in nej fir mie, niż pra cu ję przez
agen cję). I tu po ja wia się pro -
blem, bo to jest trze cia agen cja
dla któ rej pra cu ję, a raz w tym ro -
ku mia łem zmie nio ną fir mę
ubez pie cze nio wą (rów nież przez
agen cję), czy li li mit w Ho lan dii
wy ko rzy sta łem. I oto mo je py ta -
nie: czy jest moż li wość, bym te -
raz mógł przejść na ubez pie cze -
nie pry wat ne nie po no sząc kon -
se kwen cji? Dzię ku ję za czas po -
świę co ny mo jej wia do mo ści. 

Z po wa ża niem

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Je śli pla nu je Pan za trud nić się
w in nej fir mie na kontr ak cie, to
ma Pan moż li wość za wnio sko -

wa nia pry wat nie o ubez pie cze -
nie zdro wot ne w wy bra nej przez
Pa na ubez pie czal ni. Rów nie do -
brze mo że Pan zre zy gno wać
z ubez pie cze nia ko lek tyw ne go
i ubez pie czyć się sa mo dziel nie
(w tej lub in nej ubez pie czal ni).
O szcze gó ły za wsze naj le piej za -
py tać w kon kret nej ubez pie czal -
ni, w któ rej ma Pan za miar się
ubez pie czyć.

Wi tam,,
Do sta łam pi smo z ho len der -

skie go urzę du o zło że niu do dat ko -
wej in for ma cji o do cho dach
za 2013 rok. W pi śmie jest na pi -
sa ne: uw re ac tie, ik ve rzo ek u mij
uw schri fte lij ke re ac tie vo or xxxx
toe te stu ren. U dient uw re ac tie te
stu ren na ar: tu po da ny jest Ad res:
Be la sting dienst/ Lim burg/ Kan to -
or P. G. F. Bruls Int An two ord num -
mer C. C. R. I Nu me -
ro 4242 6400WC He er len. Czy to
na ten ad res mam ode słać od po -
wiedź czy na ad res któ ry wid nie je
w pi śmie na mar gi ne sie Be la -
sting dienst kan to or Bu iten land,
Po st bus 2865, 6401 DJ He er len.

Pro szę o od po wiedź

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Od po wiedź na le ży ode słać
na ad res: Be la sting dienst/ Lim -
burg/ Kan to or P. G. F. Bruls Int
An two ord num mer C. C. R. I Nu -
me ro 4242 6400WC He er len.

Wi tam,
Od 28 mar ca 2014 ro ku pra -

cu ję przez jed ną agen cję. Je śli
fa za A trwa pół to ra ro ku, to po -
win na się skoń czyć 28 wrze śnia
te go ro ku, a mi mo to na dal pra -
cu ję i w mar cu do sta łam smsa,
że mo ja umo wa koń czy się 11 li -
sto pa da 2015 ro ku. Wiec dwa ty -
go dnie te mu za py ta łam, co wpły -
nę ło na to, że ten czas się prze -
dłu żył. Po wie dzie li mi, że mam,,
extra ru im te” i dla te go pra cu ję
dłu żej. Ale dziś nie do sta łam
swo je go pla nu na przy szły ty -
dzień, wiec za dzwo ni łam do biu -
ra, a oni twier dzą, że mój kon -
trakt się skoń czył! Czy mo gą tak
z dnia na dzień mnie zwol nić bez
żad ne go uprze dze nia? I czy przy -
pad kiem przez ich po mył kę nie
po win nam mieć au to ma tycz nie

fa zy b? W tym mo men cie zo sta -
łam bez pra cy i jest też za póź no,
aby za ła twić za si łek. Ju tro bę dę
jesz cze w pra cy i po ka żę im te go
smsa, że umo wa koń czy się 11 li -
sto pa da. Jak to w tym mo men cie
wy glą da? Bę dę mia ła wię cej, niż
pół to ra ro ku, bo prze rwy mia łam
tyl ko 2 ty go dnie wa ka cji. 

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Co do sprzecz no ści w umo wie
o pra cę, to nie wie le mo że my po -
móc, ale mo że Pa ni skon sul to -
wać spra wę z ad wo ka tem spe -
cja li zu ją cym się w pra wie pra cy
w Ho lan dii. Je że li cho dzi o dru gą
kwe stię, to mo że nie jest jesz cze
za póź no na sta ra nie się o za si łek
dla bez ro bot nych. Urząd w nie któ -
rych przy pad kach da je moż li -
wość sta ra nia się o nie go na wet
do kil ku (2-3) mie się cy od za koń -
cze nia pra cy, więc ra dzi my w tej
spra wie skon tak to wać się ze spe -
cja li sta mi, któ rzy do kład nie przyj -
rzą się Pa ni sy tu acji.

Wi tam,
W tym ro ku wy jeż dżam

z dzieć mi na sta łe do Nie miec.
Je stem sa mot ną mat ką wy cho -
wu ją cą dwój kę ma łych dzie ci,
w Pol sce nie przy słu gu je im ren -
ta ro dzin na, a oj ciec dzie ci ni gdy
w Niem czech nie pra co wał. Dzie -
ci po sia da ją po oj cu tyl ko po cho -
dze nie nie miec kie. Czy w Niem -
czech mo gę się sta rać o ja kieś
do dat ko we pie niąż ki na dzie ci
oprócz Kin der geld?

Z gó ry dzię ku ję za od po wiedź

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Oprócz Kin der geld być mo że
bę dzie mia ła Pa ni pra wo do tzw.
El tern geld dla dzie ci do 12 mie -
sią ca ży cia. W za leż no ści od te -
go, w ja kim Bun de slan dzie bę -
dzie Pa ni miesz kać, być mo że
jest szan sa, że da ny Bun de sland
przy wró ci pra wo do Be treu ungs -
geld (dla dzie ci mię dzy 12 a 36
mie sią cem ży cia). Owe świad -
cze nie zo sta ło znie sio ne w lip -
cu 2015 ro ku i nie któ re Bun de -
slan dy za sta na wia ją się jesz cze
nad wzno wie niem wy płat.
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

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

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.

l  l  l
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l – Nie ma pan pra wa jaz dy,
ko ła są nie na pom po wa ne, nie za -
pię te pa sy, w rę ku pusz ka pi wa.

– Do ju tra!
– Co to ma zna czyć?
– Mo ment, pa nie wła dzo, przez

te le fon roz ma wiam.

l Sę dzia py ta oskar żo ne go
w są dzie:

– Co zro bi łeś z tą cy ster ną wód -
ki?

– Sprze da łem – od po wia da
oskar żo ny.

– A co zro bi łeś z pie niędz mi?
– Prze pi łem.

l Na uczy ciel na lek cji pol skie -
go py ta się Ja sia:

– Ja ki to czas? Ja się ką pię, ty
się ką piesz, on się ką pie...

– So bo ta wie czór, pa nie pro fe -
so rze.

l Przy cho dzi Szkot do skle pu,
dłu go się za sta na wia, prze li cza
drob ne, wresz cie, cięż ko wzdy -
cha jąc, de cy du je się i ku pu je
czer wo ne wi no. Cho wa je za pa -
zu chę i wy cho dzi. Po ty ka się
i upa da, ude rza jąc się pro sto
w klat kę pier sio wą. Kie dy wkła da
rę kę za pa zu chę, czu je wil goć.
W my ślach:

– O Bo że, spraw, że by to by ła
krew...

l Idzie so bie pre zes ban ku
uli cą, stoi że brak i mó wi:

– Dzień do bry, pa nie pre ze sie.

– Dzień do bry, pan mnie zna?
– Tak, pra co wa łem kie dyś u pa -

na w ban ku, ale mnie pan zwol nił.
Pre zes idzie da lej, wi dzi ko lej ne go
że bra ka.

– Dzień do bry, pa nie pre ze sie.
– Dzień do bry, pan też mnie

zna?
– Tak, pra co wa łem kie dyś u pa -

na, ale mnie pan zwol nił.
Idzie pre zes da lej, wi dzi ko lej ne -

go że bra ka szpe ra ją ce go w śmiet -
ni ku.

– Dzień do bry, pa nie pre ze sie.
– Pa na też zwol ni łem?
– Nie, ja jesz cze u pa na pra cu ję,

tyl ko mam te raz prze rwę na lunch.

l Idzie fa cet do księ gar ni i py -
ta: 

– Czy do sta nę książ kę pt. „Męż -
czy zna – pan do mu”?

– Nie. Nie ste ty, bar dzo mi przy -
kro, ale nie sprze da je my ba jek.

l Do zna ko mi te go le ka rza spe -
cja li sty przy cho dzą ro dzi ce pew -
ne go mło de go czło wie ka i bia do -
lą:

– Pa nie dok to rze, nie mo że my
od cią gnąć sy na od kom pu te ra.

– No cóż – wy ro ku je le karz
– trze ba bę dzie go le czyć.

– Ale czym?!
– Nor mal nie! Dziew czę ta mi, pa -

pie ro sa mi, pi wem.

l Mat ka besz ta sy na, któ ry wy -
brał się do klu bu ze strip ti zem.

– Jak mo głeś! To obrzy dli we!
Pew nie wi dzia łeś tam rze czy, któ -
rych nie po wi nie neś zo ba czyć!

– Tak – od po wia da syn – Wi -
dzia łem tam oj ca.

l Mał żeń stwo oglą da ro mans:
– Jak my ślisz – py ta za pła ka -

na żo na. Czy oni w koń cu się po bio -
rą?

– Na pew no. Ta kie fil my za wsze
koń czą się tra gicz nie.

l Chło pak przy glą da się swo jej
dziew czy nie uważ nie, a w koń cu
zwra ca się do niej z wy rzu tem:

– Pa try cja, cze mu nie no sisz
pre zen tu ode mnie?!

– Dzie więć mie się cy no si łam.
Te raz już sam cho dzi.

l W pia skow ni cy:
– Czy mo że pa ni po wie dzieć sy -

no wi, że by mnie nie uda wał?
– Ja siu, prze stań ro bić z sie bie

idio tę.

l Mał żeń stwo z czter dzie sto -
let nim sta żem le ży so bie w łóż ku
ty łem do sie bie i na gle od zy wa
się żo na:

– Ja nek, a pa mię tasz, jak
za mło du to mnie przed snem
za rę kę trzy ma łeś?

Wku rzo ny Ja nek się od wra ca
i chwy ta żo nę za rę kę. Po trzy mał
chwil kę i się od wró cił, na co żo -
na zno wu:

– A pa mię tasz, jak mnie
przed snem w po li czek ca ło wa łeś?

Ja nek już po rząd nie zde ner wo -
wa ny od wra ca się, cmo ka żo nę
w po li czek i z po wro tem na dru gi
bo czek.

– Jaś ku, a pa mię tasz, jak mnie
na do bra noc za wsze w uszko ką sa -
łeś?

Jan wku rzo ny na mak sa wsta je
z łóż ka...

– Jaś ku, a ty gdzie się wy bie -
rasz?!

Ja siek war czy:
– Po zę by!

l Ewa w ra ju nie usłu cha ła za -
ka zu Stwór cy i za na mo wą wę ża
ze rwa ła jabł ko z drze wa. Za ten
czyn zo sta ła wraz z Ada mem wy -
rzu co na za bra mę ra ju. Na od -
chod ne Ewa usły sza ła głos z gó -
ry:

– Za ten czyn za pła cisz krwią!
Po kil ku dniach Ewa na tknę ła

się na te go sa me go wę ża, któ ry ją
na mó wił do ze rwa nia jabł ka i mó -
wi:

– Przez Cie bie te raz bę dę mu -
sia ła pła cić krwią!

– Oj, nie ma rudź! – mó wi wąż.
– Wy ne go cjo wa łem Ci to w do god -
nych mie sięcz nych ra tach.

l Star szy fa cet miał po waż ne
pro ble my ze słu chem już od dłuż -
sze go cza su. Po szedł więc do le -
ka rza a ten prze pi sał mu apa rat
słu cho wy, któ ry wró cił cho re mu
słuch w 100 pro cen tach. Po oko -
ło mie sią cu fa cet wró cił do le ka -
rza na wi zy tę kon tro l ną a ten:

– Pań ski słuch jest do sko na ły,
a Pań ska ro dzi na mu si być za -
chwy co na.

– Och, nic im nie mó wi łem, tyl -
ko sie dzia łem so bie ci cho jak zwy -

kle i słu cha łem roz mów. Ale nie
jest do brze, bo już trzy ra zy zmie ni -
łem te sta ment.

l Bru net ka wyj mu je to reb kę
z cu kier ka mi i py ta blon dyn kę:

– Chcesz krów kę?
– Nie, dzię ku je je stem we ge ta -

rian ką!

l – Ja ka jest róż ni ca mię dzy
dwu lat kiem a do ro słym fa ce tem?

– Dwu lat ka moż na zo sta wić sa -
me go z nia nią.

l Ba ca sta nął przed są dem. 
Sę dzia py ta: 
– Czy to wy za bi li ście swo je go

są sia da? 
– Tak 
– A czym za bi li ście? 
– Ga ze tą 
– A co by ło w tej ga ze cie? 
– Nie wiem nie czy ta łem.

l Mło da na uczy ciel ka za raz
po stu diach po raz pierw szy przy -
szła do no wej pra cy. Na jej lek cję
po ka zo wa przy szedł dy rek tor
i usiadł w ostat niej ław ce za Ja -
siem. Mło da na uczy ciel ka od wró -
ci ła się i na pi sa ła na ta bli cy zda -
nie „Ala ma ko ta”

– Dzie ci, pro szę prze czy tać zda -
nie któ re na pi sa łam.

– Tyl ko Ja sio się zgła sza
– Tak Ja siu?
– Ale ma ty łek!
Na uczy ciel ka za czer wie nio na:
– Ja siu, do sta jesz uwa gę!
A Ja siu zde ner wo wa ny od wra ca

się do ty łu i mó wi:
– A ty jak nie wiesz, to nie pod -

po wia daj!!!

– Dla cze go ścia ny nie to czą ze
so bą wo jen?

– Bo po mię dzy ni mi jest po kój.

l Dy rek tor przyj mu je do pra cy
no wą se kre tar kę:

– I twier dzi pa ni, że nie od stra -
szy ła pa ni in for ma cja w ogło sze -
niu, że mam dłu gi?

– Praw dę mó wiąc – od po wia da
lek ko się ru mie niąc – wła ści wie
mnie to za chę ci ło.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -
na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie
prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie
aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -
ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy
Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -
jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -
dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -
ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża
Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

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!

3xP
/czy li pol ska pieśń po ko ju/

1. w nas gniew ny ob łok po zo sta nie
pierw szy szał bun tu
łut har do ści
gdy śmy wstą pi li tu na sza niec
tej
da ro wa nej nam mło do ści
od przed świ cia
od prze bi cia
w nurt ofia ry
wy star czy wszyst kim ży cia

2. w nas ra dość bę dzie pierw szą fa lą
któ ra po nie sie los w nie zna ne
i za pał serc
co nie zna gra nic
z pol skie go do mu pew ne wia no

3. w nas ob łok chmur ny
w cha rak te rze
i szczyp ta wad
śmier tel nych lu dzi
ka żą w na dzie ję do bra wie rzyć
do pó ki los nas nie utru dzi

nim po nie sie my plon
NIE ŚMIER TEL NE MU
w blask ob ło ków
spró buj my czy nić świat wspa nia łym
niech wo kół bę dzie

trwa ły po kój

Wro cław, 1.10.1978 r.



23Przydatne kontakty w Holandii

n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i
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