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Polka potrafi!
Martyna Flemming
za kilka miesięcy wyda
swoją pierwszą książkę. O czym będzie
książka? O realiach życia za granicami Polski. Mieszkała 2 lata
w Norwegii, tyle samo
czasu na Cyprze.
Od 3,5 roku mieszka
w Holandii.
Porusza istotny problem: jak
bardzo Polak potrafi zgnębić Polaka za granicami naszego kraju. Jak bardzo nie potrafimy być
razem ze sobą – jako społeczeństwo. Przedstawione historie
mają przygotować nowicjuszy,
którzy chcą lub muszą wyjechać
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Polka potrafi!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

do pracy poza Polskę. Wielu nie
wie, co ich czeka? Ilu jest ludzi,
którym książka Martyny mogłaby pomóc? Myślimy, że wielu.
Opowiada również o emigracyjnych rozterkach ludzi z otoczenia autorki, mieszkających
w różnych krajach: Australii,
Wielkiej Brytanii, jedna historia
dotyczy pracy w Dubaju. Historie z życia Martyny, opisane
w książce dotyczą życia w Bodo,
mieście położonym 230 km
za kołem podbiegunowym
w Norwegii. Opisuje jak wyglądało jej życie, wypełnione pracą
w laboratorium na uczelni, wędkowaniu i samotnych włóczęgach po górach. Mieszkała również na Cyprze, jak mówi: kraju
zepsutym do cna. Pisze o kontaktach z podejrzewanym towarzystwem, o nielegalnej pracy
w kasynach na Cyprze. O rosyjskich bossach, którzy w tym
kraju piorą brudne pieniądze.
Przestrzega na stronach książki
kobiety przed lekkomyślnym
włóczeniem się po nocach. SaReklama

ma tak zrobiła. Została napadnięta po wyjściu z pracy w kasynie.
Oto fragment twórczości Martyny pt. „Moje teleturnieje”:
Pytanie, które zadaje wiele
osób. Nawet z Onetem poruszony został temat ewentualnego
drugiego wywiadu dotyczącego
tym razem przygód telewizyjnych, wygrywania teleturniejów
i życia za wygrywaną kasę. Zatem było to tak…
Wakacje 2001. Wakacje
do bani, mieszkałam wówczas
w Krakowie. Gorąco, skwar, ja
zalegam przed telewizorem.
Między programami wyemitowano komunikat, że jeśli chcesz
się zgłosić do teleturnieju Milionerzy to … i tu podano numer
SMS. Zgłosić to ja się chciałam.
Zrobiłam to, nie wiedząc jaką lawinę zdarzeń to za sobą pociągnie.
Dwa dni później dzwoni telefon. „Dzwoni” Warszawa, bo
na wyświetlaczu widzę 022….
Odbieram i słyszę:
– Dzień dobry. Dzwonię z teleturnieju „Milionerzy”. Wysłała

Pani do nas SMS-a zgłoszeniowego. Dzwonię, bo została Pani
wylosowana z kilku tysięcy SMS-ów, które dostaliśmy.
„Głupi to jednak ma szczęście” – pomyślałam.
– Ma Pani chwilę wolnego
czasu? Chciałabym zadać pytania, których zadanie jest niezbędne na tym etapie castingu.
Siadłam wygodnie na kanapie i zaczęło się. Kilkadziesiąt
pytań dotyczących mnie i mojego życia. Dodatkowo pytania
„psychologicznie podchwytliwe”.
W odpowiedzi na pytanie czemu
pytają o na pozór nieistotne rzeczy słyszę:
– Jeśli przejdzie Pani wszystkie etapy rekrutacji przyjedzie
Pani do Wa-wy z osobą towarzyszącą na nasz koszt. Te pytania
mają wyeliminować osoby,
z którymi po przyjeździe do studia nagrań mogą być problemy.
Spóźnialscy, niesłowni, nieodpowiedzialni. Informowałam Panią
wcześniej, że rozmowa jest nagrywana. To co Pani do mnie
mówi zostanie przeanalizowane
przez psychologów i jeśli Pani
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„sprosta naszym wymaganiom”
za kilka dni znów się z Panią
skontaktujemy.
Dla mnie bomba.
Kilka dni wcześniej dostałam
od rodziców psa na przechowanie. Pojechali na wczasy do Bułgarii a ja dbałam o psinę. Gnam
do sklepu po kiełbasę dla czworonoga. Psiak przywiązany
pod sklepem czeka aż coś
ze sklepowej padliny wybiorę dla
niego. Mam. Odwiązuję smycz,
w drugiej ręce trzymam kiełbachę a tu dzwoni mój telefon.
Sprawdzam. Warszawa. To
na bank oni. Migiem ogarniam sytuację. Ruchliwa, osiedlowa ulica.
Dość gwarno. Siadam na krawężniku blisko sklepu. Pies wychodzi
z siebie i skacze po mnie, bo kiełbasa przecież mu się należy. I w tym wszystkim ja mam gadać z telewizją? Rany Julek!
Odbieram. Pani pyta, czy mogę rozmawiać. Skaczący pies,
skulona ja na krawężniku, ruchliwa ulica – ależ oczywiście.
– Tak, nie przeszkadza Pani
– kłamię z obawy, że jak powiem by zadzwoniła później
wrzuci mnie na koniec listy
do obdzwonienia i będę czekać
kolejne kilka dni.
– To dobrze. Zadam Pani pytanie. Na odpowiedź ma Pani 20

sekund. Zadamy je 100 osobom, które walczą o miejsce
w 10-ce. Dziesięć osób z setki,
które będą najbliżej poprawnej
odpowiedzi przyjadą na nagranie. Jest Pani gotowa?
Patrzę na psa wcinającego
kiełbachę na chodniku, podkulam kolana pod brodę, bo wciąż
siedzę na krawężniku i odpowiadam:
– Co to za pytanie?
– Pytanie brzmi: kiedy powstało Federalne Biuro Śledcze
FBI? Start, zegar ruszył.
Słyszę w głowie odmierzane
sekundy. FBI… FBI…. kiedy… kiedy? Zaczynam przewijać
w głowie wszystkie filmy o FBI.
Mam jakiś sensowny trop. Filmy
o prohibicji. Lata 20 – te. Już
wtedy FBI istniało. Odpowiadam:
– 1910 rok.
– Dziękuję za odpowiedź. Jeśli
będzie Pani wśród 10 osób, które pomyliły się najmniej, zadzwonimy.
I zadzwonili. Pomyliłam się
tylko o 2 lata. Powstało w 1908
roku. O tym jak pojechałam
do Milionerów i jak złapałam
bakcyla na inne teleturnieje
w następnych wpisach.
Książka jest gotowa do druku. Kilka wydawnictw wyraziło

chęć wydania książki. Niestety,
ponieważ nie ma znanego nazwiska, w grę wchodzi współfinansowanie. Połowę płaci wydawnictwo, połowę autorka.
Wydawnictwo zajmuje się drukiem, promocją, dystrybucją
książki do księgarni. 19 lutego
na znanym portalu PolakPotrafi. pl ruszył projekt dotyczący
pozyskiwania funduszy na wydanie książki. Na chwilę obecną 74 osoby wsparły projekt
– w nagrodę za pomoc finansową otrzymają egzemplarz
książki. Uzbierano połowę potrzebnej kwoty. Akcja trwa
do 04.04.2016 roku. Ludzie
wpłacają różne kwoty, każda
złotówka się liczy, pomaga.
Każda osoba, która zainteresowana jest wsparciem projektu
wydania książki Martyny Flemming może to zrobić na:
https://polakpotrafi. pl/projekt/jak-byc-pechowa-emigrantka
Więcej informacji na blogu
autorki: www.producentkapasji.blog.pl
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
MARTYNY FLEMMING
ŹRÓDŁO: MARTYNA FLEMMING
– KOMUNIKAT PRASOWY
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OGŁOSZENIA DROBNE

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/ciastator tyholandia.
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 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@handyReklama

men-pools.eu, www.handymen-pools.eu.
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! Zadzwoń! 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 Transport – oferuję: Przewóz osób i paczek: NIEMCY, HOLANDIA, 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
niedziele (rano), poniedziałki
(po południu), środa (rano) i
czwartki (po południu); WYJAZDY POLSKA -> POŁUDNIOWE
NIEMCY, LUKSEMBURG: w nie-

dziele (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:
raftranschojnice@poczta.onet.pl,
gg:28050267,
tel.kom.:
+48660580120,
www.ra f tran schoj ni ce.pl,
www.przewozdoniemiec.pl, Adres: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53.
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 adres: Rijswijkse-

weg 107, 2516HA Den Haag.
Zapraszamy
serdecznie!
www.pol ski kra am zorg.nl,
www.verloskundigenpraktijk-denhaag.nl.
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
MERCEDES 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 bólo-
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wych, 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 Zdrowie i uroda: Masaż
medyczny. W pełni profesjonalne masaże wszelkiego rodzaju,
rehabilitacja, likwidacja przykurczów mięśniowych, likwidacja stanów zapalnych, poprawa
samopoczucia. 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 omówieniu 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 Meble - kupię/sprzedam:

l Trans port – oferu ję:

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.

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. Od-

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,
Tychy, 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!

Reklama

bie ra my ła du nek z każ dej
miejscowości w Polsce i za
gra ni cą. www.ju pi ter -trans port.pl,
www.trans port -chlodniczy.com.pl, Tel. +48
696-126-142 . Tel. , +48
506-525-960.
l Usługi – inne: Usługi
krawieckie ROTTERDAM. Szeroki zakres usług krawieckich.
Przerabianie odzieży- skracanie spodni, sukienek, spodnic,
bluzek, wszywanie zamków,
podszywanie zaslon, firan i ob-
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rusów.
0644034097.

Zapraszam

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 wojewódz-

twa: 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.
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PRACA

l Konsultant/ka Avon. Zostań konsultantem/ką AVON w
Holandii.
Info
tomasz.avon@gmail.com 0 626
855 94.
l PRACOWNIK BIUROWY
W TILBURGU. Kancelaria Po-

datkowa Anna Kłosowska poszukuje: PRACOWNIKA BIUROWEGO W TILBURGU. Od kandydatów oczekujemy: biegłej znajomości jednego z języków obcych: holenderskiego lub anReklama

gielskiego, 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 sys-

tem 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. Serdecznie za-

praszam do współpracy w
branży kosmetycznej na terenie Holandii. Pracujemy na pol-

skich 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.
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-ho-

lenderskim. 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.

Nasza Holandia
Miłośnicy mocnego, surowego brzmienia ulicznego rapu
mogą już zacierać ręce! Druga edycja Street Spirit,
na której zagrają ekipy z Warszawy odbędzie się 16 kwietnia w Den Haag. Na scenie
zobaczymy i usłyszymy: Dudka, Miejski Sort oraz Jongmena (Diilgang).

FOT. FREEIMAGES. COM / ROBERT PROKSA
Reklama

Ostatnie polskie koncerty rapowe odbywały się głównie
w Rotterdamie i Amsterdamie,
a teraz, po dłuższej przerwie
przyszedł czas na Den Haag.
Znany z polskich koncertów klub
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Święto
ulicznego
rapu w Hadze!
Koncerty Dudka, Miejskiego Sortu i Jongmena!
Pip będzie areną drugiej edycji
Street Spirit.
Dudek, znany z wcześniejszych dokonań z formacją RPK,
po rozpadzie grupy zajął się solową twórczością. Aktualnie raper
promuje swój nowy solowy album 'Polski Rap'. Materiał z tej
płyty usłyszeć będzie można w Holandii po raz pierwszy
na żywo.
Na scenie zobaczymy także
ekipę Miejski Sort, w którym
swój udział oprócz Dudka maja
także Kłyza i Warunia. Mocne
i bezkompromisowe wersy to
znak rozpoznawczy MS.
Trzecim headliner'em, który
wystąpi przed holenderską polonią będzie Jongmen z warszawskiej ekipy Diilgang. Jongmen
zagra premierowo materiał z nowej solówki pt Dysonans.
Jak zwykle koncerty gwiazd
poprzedzą występy polskich
składów tworzących rap w Holandii. Będą też dj'e, będzie after
party a dla fanów możliwość zakupu płyt i zdobycia autografu
artystów.

Sobota 16 kwietnia
Den Haag
Pip

Binckhorstlaan 36,
2516 BE Den Haag
Otwarcie klubu: 20.00
Bilety w cenie 20 i 25 Euro
do nabycia na stronie www.yourticketprovider.nl oraz w sklepach:
GROSZEK – Ebenhaëzerstraat 20, 3083 RN Rotterdam
GROSZEK Supermarkt: Zuiderparklaan 28, 2574HK Den
Haag.
POLSKIE DELIKATESY DELI
– Van Musschenbroekstraat 166, 2522 AW Den Haag.
PEWEX XL – Ambachtsgaarde 20, 2542 EE Den Haag
PEWEX
–
Bouwlustlaan 97, 2544JP Den Haag
BIEDRONKA – Admiraalsplein 157, 3317BC Dordrecht
Info koncertowe: daniel.xsidemusic@gmail.com
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY ORGANIZATORA
KONCERTU

FOT. FREEIMAGES. COM / BILLY ALEXANDER

8

Nasza Holandia

Wieczór informacyjny dla
emigrantów zarobkowych
7 marca 2015 roku w Veghel
odbył się wieczór informacyjny dla osób z Polski, Litwy
i Łotwy, chcących podjąć
pracę w sektorze produkcyjnym lub magazynowym.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele firmy HOBIJ oraz

Reklama

osoby zainteresowane. Poprowadzone zostało ono w formie
prezentacji, na której przedstawiono profil działalności firmy
oraz wymagania wobec przyszłych pracowników. Omówione
zostały sprawy takie jak zakwaterowanie, transport oraz szkolenia.

Po prezentacji obecni mieli
możliwość rozmawiania z pracownikami firmy oraz złożenia
swojego CV. Wszystko to odbyło
się w miłej atmosferze
i przy kubku dobrej kawy lub herbaty.
TEKST/FOT. GONIECPOLSKI. NL
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Losowanie Grup
Finałowych Futsal
Winter Cup 2016
W sobotę, dnia 12.03.2016
roku w kompleksie sportowym T-Kwadraat w Tilburgu
odbyło się uroczyste losowanie grup finałowych do V- Jubileuszowego Finału Futsal
Domek. nl Winter Cup 2016.
Cała gala losowania była
transmitowana na żywo przez
telewizję Pepe TV.

Warto wspomnieć, że wydarzenie organizowane przez Fundację Białe Orły, to nie tylko turniej halowej piłki nożnej. Oprócz
emocji sportowych na odwiedzających czekać będzie mnóstwo
atrakcji, zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci – od zabaw dla
najmłodszych, loterii z nagrodami, warsztatów z Dawidem Krzyżowskim Football Freestyler
do koncertu Donatana&Cleo.

Za faworytów rozgrywek nadchodzącego turnieju uważani są:
TS-10 Zabrze i FC Cruz. Turnieje
jednak rządzą się swoimi prawami, dlatego wszystko rozstrzygnie się na boisku.
V-Jubileuszowy Finał Futsal Domek. nl odbędzie się 19.03.2016
o godz. 8.30 w kompleksie sportowym T-Kwadraat w Tilburgu.
TEKST/FOT. GONIECPOLSKI. NL
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Płock: Spór na płockiej uczelni.
Jest wniosek w prokuraturze
Jedni twierdzą, że aktualny
jeszcze Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
nie chce oddać władzy, inni
– że to pomówienia, nastawione na działania wyborcze.
Co dzieje się w wyższej uczelni i z czego wziął się konflikt,
którego eskalacja – najprawdopodobniej – dopiero
przed nami?
Najpierw pojawił się wpis
na jednym z forów, pn. „Odwołać
Rektora PWSZ Płock – Jacka
Grzywacza”. Autor postu wyjaśnia, że właśnie upływa kadencja rektora, a – zgodnie ze statutem – nie może po raz trzeci
startować w konkursie. – Uczelnia nie zdążyła jeszcze ogłosić
konkursu na nowego Rektora,
a już JM J. Grzywacz przedstawił
swojego następcę, przedstawiając go Senatowi jako „jedynego,
najlepszego kandydata”. Co tam
konkurs – najlepszy wybór już
został dokonany (sic!) – pisze inicjator postu.
WYKŁADOWCA: JESTEŚMY
ZASTRASZANI

Dotarliśmy do osoby, nauczyciela akademickiego, która
w pełni popiera ten wpis. Prof.
nadzw. dr. hab. Zbigniew Domżał nie ukrywa, że nie zgadza
się z polityką, prowadzoną przez
aktualnego rektora uczelni.
– Cała sytuacja zaczęła się
wtedy, gdy rektor zabrał dotację
celową, która była w 2015 roku
przeznaczona na podwyżki dla

pracowników – wyjaśnia. – Rektor nie ma prawa jej zabierać,
jest przeznaczona na ten konkretny cel. Od 1 stycznia rektor
jednak nie przyznał tej dotacji,
co spowodowało obniżki pensji
i jednocześnie wywołało taki
ruch oddolny pracowników, którzy przez osiem lat byli mobbingowani i zastraszani. W tym czasie zwolnionych zostało około 30 osób. Ze względu na to, że
pracownicy boją się podawać
swoich nazwisk, wziąłem to
na siebie i pod swoim nazwiskiem zdecydowałem się poinformować o tym fakcie ministra
nauki i szkolnictwa wyższego
oraz innych ministrów, a także
prokuraturę, w zakresie nieprawidłowości w gospodarowaniu
finansami uczelni publicznej
– szczegółowo opisuje profesor
Domżał.
Zaognienie sytuacji spowodowała zakończona już procedura
konkursowa, w wyniku której został wybrany nowy rektor i prorektorzy. – Rektor „namaścił” już
swojego następcę, jeszcze
przed ogłoszeniem konkursu,
a przecież to nie jest prywatny
folwark, tylko państwowa uczelnia, w której powinny obowiązywać demokratyczne reguły – argumentuje Zbigniew Domżał.
Profesor podkreśla fakt zastraszania studentów i wykładowców
akademickich.
– W czwartek [25 lutego
– przyp. red.] studenci zorganizowali spotkanie, na które bez zapowiedzi przyszła Prorektor ds.
studenckich i dydaktyki, dr An-

na Suwalska-Kołecka. Pani prorektor używała w trakcie spotkania słów powszechnie uznanych
za wulgarne, a także prowadziła
swoiste śledztwo kto i z jakiego
powodu przygotował spotkanie
studentów. To jest skandal!
– mówi wyraźnie oburzony tym
faktem wykładowca.
– Najgorsze jednak jest to, że
tak podporządkowano sobie samorząd studentów, że ci robią
wszystko, co aktualna władza
uczelni chce. To spowodowało
też bunt wśród samych studentów – wyjaśnia.
– Sytuacja, jaka ma obecnie
miejsce na uczelni, jest zawstydzająca i żenująca. Gdyby Płock
miał dobrego rektora, to za trzy
lata realne jest uruchomienie
akademii, a za 5-6 lat może być
uniwersytet w Płocku – podsumowuje Zbigniew Domżał.
FOT. FREEIMAGES. COM / JUSTAS CEKAS

PROKURATOR: ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE

Płocka prokuratura potwierdza, że wpłynął wniosek w sprawie PWSZ. – Rzeczywiście, 15
lutego otrzymaliśmy materiały,
które przekazaliśmy wg właściwości do Prokuratury Rejonowej
w Płocku – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej, Iwona Śmigielska-Kowalska.
– Skarga była podpisana przez jednego pracownika
PWSZ, z zaznaczeniem, że
na oryginale znajduje się kilkanaście podpisów pracowników
uczelni. W piśmie (…) zawarta była też prośba o zbadanie nieprawidłowości wydatkowania przez

rektora środków publicznych.
W tym zakresie prokuratura rejonowa, po analizie, skierowała
do policji polecenie przyjęcia protokołu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
od nadawcy tego pisma – tłumaczy rzecznik prokuratury.
Iwona Śmigielska-Kowalska
tłumaczy, że po zapoznaniu się
z konkretnymi zastrzeżeniami,
prokuratura rejonowa podejmie
decyzję o dalszych krokach w tej
sprawie. – Może być wszczęte
postępowanie karne i prowadzone wówczas postępowanie dowodowe lub też prokurator może
stwierdzić, że nie ma uzasadnionego podejrzenia, co spowoduje
odmowę wszczęcia postępowania – wyjaśnia.

pod drzewem… – ze zdziwieniem mówi student. – Teraz
dziwne rzeczy dzieją się w RUSS.
Przewodniczący bez problemu
dostał służbowy telefon do użytku prywatnego, chociaż takiego
nie posiada nawet dyrektor instytutu, a poprzedni przewodniczący bezskutecznie starał się
o przyznanie takiego dla celów
służbowych.
Sfinansowano też wyjazd
do Zakopanego dla pięciu osób,
w tym przewodniczącego RUSS,
a pani prorektor tłumaczyła, że
była wówczas konferencja studencka w tej miejscowości.

Sprawdziliśmy, żadnej konferencji wówczas nie było, to zwykłe
kłamstwo, a pieniądze poszły
z rady uczelnianej – z niesmakiem mówi student.
– Najgorsze jest jednak to, że
nauczyciele mają łzy w oczach
na naszych zajęciach, bo są zastraszani i boją się zwolnienia.
Zresztą, przed wyborami zrobiono wręcz czystki wśród kadry czy
kierownictwa administracji. Ta
atmosfera strachu i nerwowości
jest wyczuwalna na całej uczelni
– twierdzi.
– Mogę potwierdzić, że wśród
studentów panuje ‹ ‹ ‹

STUDENCI: CHCEMY WIEDZIEĆ CO SIĘ DZIEJE

FOT. FREEIMAGES. COM
/ RENATA JUN

Tymczasem studenci twierdzą, że nie docierają do nich żadne informacje na temat działania uczelni. Dzieje się tak od czasu, gdy został wybrany nowy
przewodniczący RUSS (Rady
Uczelnianej Samorządu Studenckiego). Poprzedni przewodniczący, według informacji
od studentów, został zmuszony
do odejścia poprzez personalny
atak na niego. – Zaszczuli go,
twierdząc, że „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”
– mówi nam anonimowo jeden
ze studentów.
Wypowiedział się też na temat spotkania 25 lutego. – Pani
prorektor była zaniepokojona, że
w ogóle się spotykamy, bez jej
wiedzy. Stwierdziła, że możemy
spotykać się na Facebooku czy

FOT. FREEIMAGES. COM / MARIA AMELIA PAIVA ABRÃO

Polska
‹ ‹ ‹ duże poruszenie, głównie z tego powodu, że nie wiemy
co się dzieje – mówi nam anonimowo jedna ze studentek
PWSZ. Opowiada także, że studenci nawet trzeciego roku nie
widzieli do tej pory rektora,
a ona sama przez pięć lat widziała go raz.
– Największym problemem
z naszej perspektywy jest to, że
nasza rada studencka nie jest
pośrednikiem między nami
a władzami uczelni, jesteśmy
kompletnie odcięci od informacji. Dochodzą do nas jakieś plotki o niejasnościach w zarządzaniu pieniędzmi uczelni, nie możemy też przychodzić na obrady
rady studenckiej, nawet jeśli
chcemy. Ostatnio usłyszeliśmy,
że mamy napisać podanie,
a RUSS to rozpatrzy – opowiada
studentka.
– Jesteśmy już bezradni wobec układu, który powstał. Robi
się wszystko, by nie dopuścić
do jakiejkolwiek debaty, by nie
zepsuć wypracowanego przez
nich układu. Powiem szczerze,
że jesteśmy przerażeni tą intrygą. Od kolegi dzisiaj usłyszałem,
że czuje się, jakby rektor napluł
nam w twarz… – zakończył
smutno.
REKTOR: TO NIEPRAWDZIWE INFORMACJE, DZIAŁAJĄ
NA SZKODĘ UCZELNI

Wobec tych poważnych oskarżeń, zapytaliśmy Rektora PWSZ,
prof. zw. dr. hab. Jacka GrzywaReklama

cza, co sądzi na temat informacji, które otrzymaliśmy.
– Funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w minionych ośmiu latach
(okres sprawowania przez mnie
funkcji Rektora PWSZ w Płocku)
wielokrotnie było przedmiotem
bardzo szczegółowych kontroli,
dokonywanych przez urzędy i instytucje – wyjaśnia rektor.
– Żadna z przeprowadzonych
kontroli nie wykazała naruszenia przepisów prawa – podkreśla Jacek Grzywacz.
Zapytaliśmy również, czy dotarła do rektora informacja o zachowaniu pani prorektor Anny Suwalskiej-Kołeckiej na spotkaniu ze
studentami, które odbyło się 25
lutego. – Nie mam najmniejszych
wątpliwości co do wysokiej kultury osobistej p. prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr Anny Suwalskiej-Kołeckiej i nie będę odnosił się do tego rodzaju
oszczerstw – zdecydowanie odpowiedział rektor uczelni.
Profesor odniósł się natomiast do wyjazdu członków samorządu do Zakopanego.
– Członkowie Samorządu naszej
uczelni od co najmniej dziesięciu lat każdego roku biorą udział
w wyjazdowych szkoleniach
i konferencjach. Wyjazd do Zakopanego, zorganizowany dla
studentów przez Akademickie
Stowarzyszenie „Ambitni w działaniu”, miał charakter szkoleniowy. Szkolenie z zakresu skutecznego zarządzania projektami

w organizacjach studenckich
miało dokładnie określony harmonogram – wyjaśnił.
A co z telefonem komórkowym przewodniczącego RUSS?
– Z analizy kosztów połączeń telefonicznych wykonywanych
przez członków RUSS, m.in.
w związku z organizacją opisanych przedsięwzięć, wynika, że
w ostatnich latach rachunki
za rozmowy z telefonu stacjonarnego, znajdującego się w biurze
Samorządu, sięgały nierzadko
kilkuset złotych miesięcznie.
Dlatego zapadła decyzja o przekazaniu do dyspozycji RUSS telefonu komórkowego z możliwością wykonywania rozmów bez
limitu. Koszt abonamentu
to 43,05 zł brutto miesięcznie
– argumentuje szef PWSZ.
– Wszelkie działania podejmowane publicznie w ostatnim
okresie, insynuacje i rozpowszechnianie nieprawdziwych
informacji, godzą w dobre imię
Uczelni i działają na jej szkodę.
W związku z tym, jako Rektor
PWSZ w Płocku, złożyłem w tej
sprawie doniesienie do prokuratury – informuje prof. zw. dr. hab.
Jacek Grzywacz.
MACIEJ SŁODKI: NIE PODDAWAJMY SIĘ NEGATYWNYM
EMOCJOM

List otwarty wystosował również jedyny kandydat na rektora,
prof. nadzw. dr n. med. Maciej
Słodki. List, który – jak podkreśla nasz informator – został
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przesłany z adresu mailowego
rektoratu do wszystkich 26 senatorów.
Maciej Słodki zapewnia, że jego działania jako rektora będą
ukierunkowane na utworzenie
w Płocku Uniwersytetu Mazowieckiego. Odniósł się również
do konfliktu pomiędzy częścią
pracowników a władzami uczelni.
– Chciałbym jednocześnie wyrazić swoje głębokie ubolewanie
i niepokój wokół wydarzeń, które
w ostatnich tygodniach dotyczą
naszej Szkoły – pisze Maciej
Słodki. – Te wszystkie negatywne działania niszczą przede
wszystkim nasz dobry wizerunek, co z kolei może mieć nieprzewidziany i negatywny wpływ
przy następnej rekrutacji,
i w konsekwencji pogorszyć sytuację finansową Uczelni – podsumował prof. Maciej Słodki.
4 marca komisja konkursowa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wybrała nowego rektora oraz prorektorów uczelni
na kadencję 2016-2020. Zgodnie z przewidywaniami, Rektorem PWSZ w Płocku został prof.
nadzw. dr hab. Maciej Słodki.
Gdzie leży prawda w tym sporze? Co wykryje kontrola ministerstwa? Czy prokuratura zleci
wszczęcia postępowania? Na te
pytania z pewnością przyszłość
przyniesie odpowiedź.
AGNIESZKA STACHURSKA
ŹRÓDŁO: PETRONEWS

FOT. FREEIMAGES. COM / RENATA JUN
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Kasjerka banku w Sochaczewie okradała konta klientów
61-letnia kasjerka banku
w centrum Sochaczewa jest
podejrzana o to, że przez 7
lat wypłacała sobie gotówkę
z kont klientów. W sumie
miała w ten sposób przywłaszczyć kilkaset tysięcy
złotych. Kobieta została zatrzymana we własnym mieszkaniu przez policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją z KPP Sochaczew. Była
zaskoczona. Przyznała się
do winy.

FOT. FREEIMAGES. COM
/ MARCIN ROLICKI
Reklama

Na razie ustalono dwie pokrzywdzone osoby, obie są
klientami jednej z placówek
bankowych w Sochaczewie,
gdzie zatrzymana pracowała
jako kasjerka. Jak informuje
rzecznik prasowy KPP Sochaczew, podejrzana wypłacała
i przywłaszczała gotówkę wybranych klientów. Chodziło
o takie osoby, które nie korzystały z bankowości elektronicznej, a także rezygnowały z wyciągów bankowych. Istotne też
było zaufanie do kasjerki (były
zawsze obsługiwane tylko
przez nią). Jeśli klienci chcieli
znać stan swojego konta, korzystała z kartek, gdzie miała

zapisaną oczekiwaną przez
klienta sumę. W rzeczywistości, na koncie, pieniędzy było
znacznie mniej. Kasjerka
prawdopodobnie podrabiała
też podpisy okradzionych
klientów na potwierdzeniach
wypłaty.
Wiadomo na razie o kwocie
kilkuset tysięcy złotych przywłaszczonych przez 61-latkę.
Ale zarówno skradzionych pieniędzy, jak i pokrzywdzonych
może być więcej.
Sochaczewska policja apeluje do mieszkańców, zwłaszcza takich, którzy nie korzystają z bankowości elektronicznej, o sprawdzenie swoich
kont. W przypadku wystąpienia podejrzanych transakcji,
należy zgłosić się na policję.
Na ra zie po stawio no ko bie cie dwa za rzu ty: przy własz cze nia mie nia o znacz nej war to ści oraz fał szowa nia do ku men tów. Gro zi za to
do 10 lat po zbawie nia wol no ści. Po li cja za sto so wa ła
wo bec po dej rza nej po rę cze nie ma jąt ko we. Za bez pie czo no też mie nie na po czet
przy szłych kar i rosz czeń
w wyso ko ści 200 tysię cy złotych. Po stę powa nie prowa dzi so cha czew ska pro ku ra tu ra.
ŹRÓDŁO: E-SOCHACZEW EXTRA

FOT. FREEIMAGES. COM / KAMIL DRATWA

Zdrowie i uroda
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Kampania przeciw
nadużywaniu leków
i suplementów
Statystyczny Polak przyjmuje
leki przeciwbólowe 7 razy
w miesiącu, tymczasem nadużywanie leków i suplementów może opóźnić zdiagnozowanie poważnych chorób
– przestrzegają specjaliści.
W środę Uniwersytet Śląski
(UŚ) wraz z partnerami zainaugurował kampanię społeczną,
która ma uświadomić zagrożenia z tym związane pod hasłem:
„Granatem w (prze) dawkowanie. UŚwiadamiamy”.
„Angażujemy się w szerokim
zakresie w to, co firmy nazywają
społeczną odpowiedzialnością
biznesu, my zaś nazywamy nową społeczną odpowiedzialnością uniwersytetu” – powiedział
w środę podczas konferencji
prasowej w Katowicach rektor
UŚ prof. Wiesław Banyś.
Jak podkreślali obecni
na konferencji specjaliści, przyjmowanie leków dostępnych bez
recepty i bez konsultacji z lekarzem staje się coraz bardziej powszechne. W ciągu ostatnich kilkunastu lat popyt na leki w Polsce wzrósł czterokrotnie. Samodzielna terapia dolegliwości bólowych staje się powszechnie
występującym zjawiskiem w polskim społeczeństwie. Dodatko-

wo reklamy umacniają przekonanie, że każdy problem zdrowotny można rozwiązać za pomocą „magicznej pigułki”. W ten
sposób kształtuje się u odbiorcy
następujący odruch: „Coś ci dolega? Zażyj tabletkę. Nic ci nie
jest? Zażyj profilaktycznie”.
„Suplementy to bardzo duży
problem. To jest kwestia tego, że
pacjenci nie diagnozują przyczyn
swoich dolegliwości, tylko uciekają w leczenie, które ma je
zmniejszyć. To nie jest dobre postępowanie z punktu widzenia
medycznego. Dobre jest takie:
zdiagnozuj się, poszukaj przyczyny bólu, a następnie zastosuj leczenie i być może – jeśli masz
niedobory witamin czy minerałów – to je zastosuj” – tłumaczył
farmakolog kliniczny doc. Paweł
Madej, który kieruje Oddziałem
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.
Podkreślił, że suplement może opóźnić rozpoznanie bardzo
poważnych chorób, np. suplementacja żelaza u mężczyzny
może opóźnić zdiagnozowanie
nowotworu układu pokarmowego. Zwracał też uwagę na groźne
interakcje leków – np. te przeciwbólowe mogą zniwelować

efekt działania przyjmowanych
na nadciśnienie tętnicze.
„Pacjenci sięgają po leki natychmiast, kiedy pojawia się ból,
albo nawet kiedy bólu jeszcze
nie ma – 6 proc. przewiduje pojawienie bólu i zażywa tabletki, 40 proc. zażywa tabletki
przy pierwszych objawach bólu,
a być może wystarczyłaby filiżanka herbaty. Ból głowy może być
spowodowany przez źle dobrane
okulary, z powodu takich chorób
jak jaskra, problemy z zatokami
czy nadciśnienie, 30 proc. Polaków nie wie, że ma nadciśnienie
tętnicze” – mówił doc. Madej.
Kampanię współorganizują Uniwersytet Śląski, Szpital Zakonu
Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów
w Katowicach oraz CenterMed.
Oprócz uświadomienia zagrożeń
związanych z nadużywaniem leków przeciwbólowych i suplementów dostarczy ona informacji o alternatywnych metodach radzenia
sobie z bólem, a także o sposobach dbania o zdrowie na co
dzień. Informacje można znaleźć
na stronie internetowej kampanii
www.us.edu.pl/gra na tem -w -przedawkowanie
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
Reklama

FOT. FREEIMAGES. COM / ESRA SU

FOT. FREEIMAGES. COM / ZEMI
Reklama
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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,
Mam pytanie dotyczące zwrotu ubezpieczenia w Holandii. Jestem tu z mężem od grudnia
2013 roku i do chwili obecnej nie
rozliczaliśmy się z ubezpieczenia, ponieważ księgowa powiedziała nam, że nie należy się
nam ze względu na dochody.
Czyli w naszym przypadku mam
rozumieć, że nie otrzymamy żadnych pieniędzy? Słyszałam też
wersję, że każdej ubezpieczonej
osobie należy się zwrot oddzielnie.
Z poważaniem
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Jeśli są Państwo małżeństwem, to o dodatek do ubezpieczenia muszą się Państwo starać razem. Jeśli Państwa dochody przekraczają próg dochodowy do otrzymania tego dodatku,
to rzeczywiście może się ten dodatek Państwu nie należeć. To
czy spełniają Państwo warunki
dochodowe można sprawdzić
m.in. na kalkulatorze sporządzonym przez Belastingdienst znajdującym się pod adresem:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
l l l

Witam!
Mam pytanie: czy pracując w
Niemczech jako opiekunka na
midi job na2/2 mam szansę na
otrzymanie zasiłku rodzinnego z
Niemiec? Podczas mojego pobytu w Polsce jestem na urlopie
bezpłatnym.
Proszę o odpowiedź
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Witam,
Mam pytanie. Ojciec mojego
dziecka mieszka i pracuje w
Niemczech . My nie byliśmy małżeństwem, a obecnie ja wyszłam
za mąż i mieszkamy w Polsce.
Czy na mojego 15-letniego syna
z poprzedniego związku mogę
starać się o Kindergeld z tytułu
tego, że jego biologiczny ojciec
mieszka w Niemczech i płaci tam
podatki?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Odpowiedź:

Ma Pani szansę na otrzymanie zasiłku. Aby urząd mógł
sprawdzić szczegółowo Pani sytuacje, należy złożyć wniosek o
zasiłek rodzinny z całą konieczną dokumentacją.
l l l

Witam,
Piszę do Państwa w sprawie
mojego urlopowego wypracowanego podczas pobytu w Holandii. Pracę zacząłem z dniem
7 sierpnia 2015 roku. Niestety
po upływie niecałego miesiąca
byłem zmuszony wracać natychmiast do Polski w związku
ze sprawami rodzinnymi. W
czasie pobytu dostałem od pracodawcy (biuro pracy) 3 salarisy na których kwoty mojego
wakacyjnego są następujące:
30 euro, 30 euro i 26 euro. W
trakcie ostatniego (czwartego)
tygodnia pobytu przepracowałem jeszcze jeden dzień. Po powrocie do Polski umówiłem się
z pracodawcą, że wypłaci mi
należne urlopowe pieniądze za
ten 1 przepracowany dzień w
ostatnim dniu pobytu. Niestety
aż do dnia dzisiejszego nie
miałem możliwości sprawdzenia ile i czy w ogóle te pieniążki
na konto wpłynęły, gdyż czekałem na dostarczenie holenderskiej karty bankowej wraz z danymi do konta internetowego.
Teraz okazuje się, że na koncie
jest tylko 50 euro (jedna dniówka netto), a pieniążków za urlopowe nie ma. Moje pytanie
brzmi: czy należą mi się te pieniądze, w jaki sposób pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia i w jakiej kwocie? Czy
będzie to 30, 30 i 26 euro? Czy
te kwoty zostaną jeszcze opodatkowane? Z góry dziękuję za
odpowiedź. Może kwota nie powala, ale niech wszystko będzie tak, jak należy.
Pozdrawiam

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

Pańska sytuacja jest bardzo
indywidualna. Najlepiej jeśli
sprawę przedyskutuje Pan ze
swoim pracodawcą, w jaki sposób obliczył kwotę netto dniówki. Swoją drogą pracodawca powinien wydać Panu salaris również za ten jeden dzień pracy, a
na salarisie miałby Pan wszystko rozpisane.

l l l

Witam,
W 2012 roku pracowałem w
Belgii. Od tego czasu co roku
przychodzi mi informacja z urzędu belgijskiego o złożeniu “pitu
zerowego”. Czy już do końca życia muszę składać ten pit? Biuro
rachunkowe od dwóch lat pobiera prowizję za wystawienie zerowych dochodów, 270 zł opłaty w
polskich urzędach. Jest to dla
mnie spora kwota zwłaszcza, że
nie pracuję tam od trzech lat i
nie byłem nigdy zameldowany!
Czy istnieje jakaś pisemna forma
rezygnacji z nadania numeru
NIP?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Urząd belgijski przeważnie
wzywa do rozliczenia się jeszcze
do 2 lat po zakończonym stosunku pracy (jeśli podatnik nie wymeldował się z Belgii może to
być nawet dłużej). Teoretycznie
za kolejny rok nie powinien Pan
już dostać wezwania do rozliczenia.
l l l

Jak najbardziej może się Pani
starać o Kindergeld na 15-letniego syna, właśnie na podstawie
tego, iż Pani były partner mieszka i pracuje w Niemczech.

Polsce. Czy istnieje taka możliwość? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Pozdrawiam

Może jednak jakaś inna tam wymieniona lokalizacja będzie dla
Pani również dogodna.

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

l l l

Odpowiedź:

Nie słyszeliśmy o takiej możliwości. Oczywiście będąc ubezpieczonym w Holandii, może
Pan na terenie Polski korzystać
z usług medycznych okazując u
lekarza druk E106 jako dowód
na ubezpieczenie. Koszty leczenia wtedy pokryje ubezpieczalnia w Holandii, oczywiście o ile
dana usługa będzie wchodziła w
skład pakietu ubezpieczeń, który Pan wykupił. W sprawie druku E106 najlepiej proszę skontaktować się ze swoją ubezpieczalnią.
l l l

l l l

Witam,
Witam mam takie pytanko:
pracuję w Holandii od 5 lat, a od
roku mam fazę C i chciałabym
się dowiedzieć, jak powinnam
mieć wypłacane za urlop? Dziękuję z góry za odpowiedź. Dodam, że w umowie mam 40 godzinny tygodniowy system pracy .
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Witam,
Od prawie 4 tygodni jestem na
chorobowym, gdyż jestem w zagrożonej ciąży i muszę leżeć .Od
czerwca 2015 roku do czerwca
2016 roku mam roczny kontrakt.
Wiem na dzień dzisiejszy, że do
pracy nie wrócę, gdyż stan zdrowia mi na to nie pozwala. Chciałabym wrócić do Polski i tam być
na chorobowym - czy jest taka
możliwość?
Z poważaniem

Odpowiedź:

Bez meldunku można starać
się o zasiłek. Meldunek nie jest
wymagany, natomiast trzeba
przebywać na terenie Holandii.
Urząd ma prawo poprosić o np.
umowę najmu, wydruki z konta,
itp. na dowód, że pani w Holandii
mieszka.
l l l

Tak, może Pani mieć możliwość przeniesienia zasiłku do
Polski, ale zgodę na to musi wyrazić UWV. Tam też uzyska Pani
informację, jak to załatwić.
l l l

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

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

Witam!
Czy posiadają Państwo może
listę polskich prywatnych pediatrów w Tilburgu i okolicach? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

l l l
Odpowiedź:

Witam,
Mam pytanie: opłacam ubezpieczenie zdrowotne w Holandii i
słyszałem, że można je podzielić
tak, żebym był ubezpieczony w

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

Witam,
Pracuję w Holandii przez
agencję i korzystam z ich zakwaterowania. Od samego początku
jestem tu zastraszana, że jak
czegoś nie zrobię, to dostanę karę. Wczoraj kierownik hotelu zaczął na mnie krzyczeć, że nie posprzątałam pralki i że dostanę
kare 50 euro. I że nie mam już
dostępu do pralni. Nic nie pomogły tłumaczenia, że ja z tej właśnie pralki nie korzystałam. Czy
mają prawo nałożyć na mnie karę za cos, czego nie zrobiłam?
Gdzie mogę się ewentualnie
zwrócić o pomoc?
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Należny Pani wymiar urlopu
powinny określać przepisy CAO
(Układ Zbiorowy Pracy). Informację na temat urlopu znajdzie Pani w rozdziale 6, artykuł 54. Cały
CAO w języku polskim znajduje
się m.in. na stronie: www.abu.nl
(najnowsza wersja z września
2015). W przypadku naruszenia
przez pracodawcę przepisów,
może Pani zasięgnąć pomocy w
inspekcji pracy: http://www.inspectieszw.nl lub Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
(Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy) http://www.sncu.nl/pl.

Witam,
Witam kończy mi się umowa i
chciałabym starać się o zasiłek
dla bezrobotnych bez meldunku.
Czy mam szansę dostać? Czy
bez meldunku już mi się nie należy?
Z góry dziękuję za odpowiedź

Listę polskich lekarzy znaleźliśmy tutaj: http://www.polonia.org/ptmnl.htm. Jest wśród
nich kilku pediatrów, jednak żaden nie przyjmuje w Tilburgu.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Odpowiedź:

Za coś czego Pani nie zrobiła,
niewątpliwie nie powinna być
Pani karana. Pytanie brzmi: kto
ma zamiar nałożyć ową karę czy jest to administrator budynku mieszkalnego, czy agencja
pracy. Często agencje pracy mają swoje wewnętrzne reguły co
do karania za nieprzestrzeganie
różnego typu zasad, nie zmienia
to jednak faktu, że zastraszanie
i pochopne karanie nie powinno
mieć miejsca. Być może uzyska
Pani dodatkową pomoc tutaj:
http://www.inspec-
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l W sklepie zoologicznym
klientka pyta:

– Mają państwo sweterki dla
psów?
– Tak, oczywiście mamy
– To poproszę czerwony
– Dobrze, ale proszę przyprowadzić psa na przymiarkę
– Nie mogę... to ma być niespodzianka
l

Sąsiad spotyka sąsiadkę
w ogródku przed domem.

– Jak pan, panie sąsiedzie to
robi, że te pańskie pomidorki takie duże, ładne i czerwone? – pyta sąsiadka.
– Bo ja mam na nie taki własny patent: wychodzę wcześnie
rano do ogrodu w szlafroku, kiedy wszyscy śpią, zrzucam ten
szlafrok, przechadzam się między grządkami, no i te pomidorki
tak się do mnie pięknie rumienią. To wszystko.
Sąsiadka zrobiła tak samo,
przez miesiąc przechadzała się
nago po ogrodzie. Pewnego dnia
spotyka się z sąsiadem:
– I co? Działa mój patent?
– pyta sąsiad.
– Wie pan... Pomidorki jakie
były, takie są... Ale ogórki to taaaakie!
l Światła na skrzyżowaniu.
Stoi Łada Kalina a obok Ferrari F50. Kierowca Łady odkręca szybę i pokazuje kierowcy Ferrari żeby zrobił to
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samo. Kierowca Ferrari
opuszcza szybę. Kierowa Łady się pyta:

– Powiedz mi przyjacielu. Jak
się sprawuje ten twój samochód? Dobry on chociaż, czy nie
bardzo? Bo jak tak patrzę po ulicach, to jednak mało ludzi się
decyduje żeby go kupić.
l Ojciec przyjeżdża do syna na studia odwiedzić go
w akademiku i zrobić mu zarazem niespodziankę.

Znajduje więc jego pokój, puka i pyta:
– Czy tu mieszka Janek Nowak?
A głos ze środka pokoju mu
odpowiada:
– Taaa, weź go połóż
pod drzwiami!
l

Student zaczepia profesora na korytarzu uniwersytetu.

– Pan wybaczy, panie profesorze, czy mogę zadać jedno pytanie?
– Ależ naturalnie, młody człowieku, po to tu jesteśmy!
– Panie profesorze, czy pan
śpi z brodą pod kołdrą, czy
na kołdrze?
– Hymmm, nigdy się nad tym
nie zastanawiałem.
– No trudno, dziękuję, przepraszam.
Po tygodniu student znów natyka się na profesora.
Profesor wycieńczony, twarz
ziemista,
ciemne
kręgi
pod oczami.
Ujrzawszy studenta ryknął:
– A bodaj pana pokręciło, łajdaku! Od tygodnia spać nie mogę. I tak źle i tak niewygodnie.
l Samolot pasażerski spada na ziemie. Do kolizji zostało parę minut.

Kobieta wstaje z fotela i mówi:
– Jeśli mam umrzeć, to chcę
się wtedy czuć kobieta!
Rozbiera się do naga i pyta:
– Jest w tym samolocie ktoś
na tyle męski, że sprawi, bym
poczuła się jak kobieta?
Z fotela obok wstaje facet,
ściąga koszulę i mówi:
– Masz. Wyprasuj!

DOWCIPY

l – Ludzie mówią, że jestem strasznie staroświecki.

– Kto na przykład?
– Moi chłopi pańszczyźniani.
l

Spotyka doberman jamnika. Właściciel jamnika ostrzega właściciela dobermana:

– Weź Pan tego psa, bo to się
źle skończy!
– Weź Pan lepiej tego swojego jamnika – odpowiada drugi
– bo mój doberman zaraz go załatwi!
– Jak Pan chcesz – odpowiada właściciel jamnika.
Za chwilę oba psy wpadają
na siebie i po krótkiej chwili doberman znokautowany, a jamnik jakby nigdy nic.
– Panie, sprzedaj Pan mi tego
jamnika – prosi po chwili właściciel dobermana.
– Dobra, a za ile?
– Dam 3000 zł!
– Panie, 3000 zł kosztował
krokodyl, a gdzie operacja plastyczna?
l Ląduje samolot na lotnisku w Chicago. Pilotom cudem udaje się uniknąć katastrofy i tylko ich nadzwyczajne umiejętności oraz znakomity system hamulcowy Boeinga pozwoliły na zatrzymanie samolotu przed krańcem
pasa startowego...

– To jest chyba najkrótszy pas
startowy ze wszystkich pasów jakie w życiu widziałem – mówi
pierwszy pilot.
– Nooo... – odpowiada drugi
– ale za to jaki szeroki... będzie
z dziesięć kilometrów.
l Małżeństwo kłóci się
na ulicy. W pewnej chwili mąż
krzyczy:

– Cicho bądź! Ty się wcale nie
liczysz!
– Co?!
Mąż zatrzymuje taksówkę
i pyta kierowcę:
– Ile zapłacę za kurs na dworzec?
– 10 złotych.
– A jeśli pojadę z żoną?
– Tyle samo.
Mąż odwraca się do żony
i mówi:
– Sama widzisz!

DOWCIPY

l Zima. Legowisko niedźwiedzi. Mały niedźwiadek budzi starego siwego misia:

– Dziadku! Dziadku, opowiedz
mi bajkę!
– Śpij! – mruczy dziadek –...
nie czas na bajki...
– Ale dziadku! No to pokaż teatrzyk! Ja chcę teatrzyk! – krzyczy mały.
– No dooobrze... – sapie dziadek gramoląc się pod łóżko i wyciągając
stamtąd dwie ludzkie czaszki.
Wkłada w nie łapy i wyciągajc je
przed
siebie mówi:
– Docencie Nowak, a co tak
hałasuje w zaroślach?
– To na pewno świstaki, panie
profesorze...
l Nad rzeczka był camping.
Taki sobie zwyczajny – kilka
domków, parę namiotów i kibelki nad woda. Poniżej
rzeczka wpływała do lasu.
W lesie, na pochylonym tuz
nad woda pniu siedziały dwie
wiewiórki i majtały nóżkami.
Duża i mała. Duża – ojciec
wiewiórka mówi do mniejszej:

– Synu, nauczony doświadczeniem wielu pokoleń, wieloma rozczarowaniami i upokorzeniami, chcąc oszczędzić ci ewentualnych przykrych chwil, oto
przekazuję ci jedną z ważniejszych wskazówek. Popatrz tam
– Pokazuje łapką coś płynącego
woda. – Widzisz, to brązowe?
– Widzę.
– To NIE jest szyszka...
l Żona wróciła dziś ze sklepu ze skrzynka piwa, kartonem wódki, ośmioma butelkami whisky i dwoma bochenkami chleba. Pytam zdziwiony:

– Mamy jakąś imprezę?
– Nie.
– Więc po co nam dwa chleby?
l Dziadek zabrał Jasia pierwszy raz na rozprawę sądową.

Jasio widząc po raz pierwszy adwokata ubranego w togę, pyta:
– A dlaczego ten pan jest
ubrany jak kobieta?
– Bo będzie zaraz długo mówił!

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!

PRAWDA NADZIEI
PRZEDWIOŚNIE
spogląda nam w oczy
SZAROŚĆ
wraca codziennością
na zapiecek ciszy
DYLEMAT "PRAWDY I FAŁSZU"
ZAGLĄDA LUDZIOM W OCZY
POWINNOŚĆ ZBAWIENIA DUSZY
wraca do nas
WIERNOŚCIĄ
CODZIENNOŚĆ
od świtu do nocy
mieszka pod strzechą
WRAZ ZE WSPOMNIENIAMI
NA ROZSTAJU KRZYŻA
BÓG WSZECHŚWIAT JEDNOCZY!
Pozwala poznać
SENS WSPÓŁCZESNYCH DZIEJÓW
ŚPIESZMY
WZAJEM DO SIEBIE
Z OBYCZAJOWYMI ŻYCZENIAMI
DLA PRZYSZŁOŚCI ŁADU
DLA PRAWDY NADZIEI

Marii Kosińskiej - mojej żonie wdzięcznie dedykuję
Lewin Brzeski, 24 lutego 2007 roku
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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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