
Każ dy do ro sły czło wiek
jest w sta nie prze wi dzieć
pew ne ro dza je za gro żeń
bądź sy tu acji, któ re mo gą
go w ży ciu spo tkać. Mo gą
to być np. wy pa dek, pro -
ble my z pra co daw cą, cho -
ro ba lub in ne nie szczę -
ście.

Nie mo że my być pew ni, że
w na szym ży ciu nic złe go się nie
wy da rzy, ale ma jąc te go świa do -
mość, mo że my po sta rać się za -
wcza su o zła go dze nie skut ków
ewen tu al ne go nie szczę ścia. Nie -
ste ty bar dzo czę sto o ubez pie -
cze niach przy po mi na my so bie,
kie dy jest już za póź no.

Pra cu jąc w ob cym kra ju na -
wet nie my śli my o kwe stiach
zwią za nych z ubez pie cze niem,
bo ogra ni cza nas brak wie dzy,
ba rie ra ję zy ko wa, a czę sto nie -

moż ność zdo by cia od po wied -
nich do ku men tów czy speł nie -
nia nie któ rych wa run ków. Ale
też bar dzo czę sto po pro stu nie
wie my, jak się ubez pie czyć ani
ja kie ubez pie cze nia ofe ru je ry -
nek.

Stąd nasz po mysł, aby pod su -
nąć kil ka pro po zy cji ubez pie -
czeń przy dat nych dla osób pra -
cu ją cych w Ho lan dii. Na szym
zda niem na szcze gól ną uwa gę
za słu gu ją ubez pie cze nia ta kie
jak: 

– po moc praw na, 
– ubez pie cze nie OC, 
– ubez pie cze nie w po dró ży

na wy pa dek nie szczę ścia pod -
czas po wro tu do kra ju lub na wa -
ka cje,

– ubez pie cze nie od śmier ci
na do wol ną kwo tę,

– ubez pie cze nie do mu i/lub
wy po sa że nia,

– ubez pie cze nie sa mo cho du.
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BAJM za gra w Ho lan dii!

Porwała dziecko, chciała je
wywieźć do Niemiec

Za gu bie ni grzy bia rze

Strona    11 DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Przezorny zawsze ubezpieczony – zadbaj
o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich

FOT. FRE EIMA GES. COM / CHRIS CHID SEY



Po moc praw na to ubez pie -
cze nie gwa ran tu ją ce ob słu gę
praw ną w przy pad ku pro ble -
mów z pra co daw cą, umów cy -
wil no praw nych i nie tyl ko
(w ta kim ubez pie cze niu gwa -
ran to wa ny jest tłu macz). Przy -
bli żo ny koszt to 15 eu ro
na mie siąc.

Ubez pie cze nie OC, to ubez pie -
cze nie na wy pa dek, gdy by śmy
wy rzą dzi li ko muś szko dę, np.
gdy ko goś po trą ci my, ude rzy my
bądź znisz czy my rzecz ma te rial -
ną. Przy bli żo ny koszt – 4 eu ro
mie sięcz nie.

Z ko lei przy bli żo ny koszt ubez -
pie cze nia w po dró ży na wy pa -
dek nie szczę ścia pod czas po -
wro tu do kra ju lub na wa ka cje
to 15 eu ro na mie siąc.

Ko lej ne ubez pie cze nie to
ubez pie cze nie od śmier ci na do -
wol ną kwo tę – dzię ki te mu, że
sa mi się ubez pie czy my, ma my
pew ność, że w ra zie na szej
śmier ci na si bli scy nie zo sta ną
bez gro sza, a ubez pie cze nie po -
kry je wszyst kie kosz ty, rów nież
te zwią za ne z prze wie zie niem
zwłok do kra ju za miesz ka nia.
Przy bli żo ny koszt to 6-15 eu ro
mie sięcz nie.

Na stęp ną moż li wo ścią jest
ubez pie cze nie do mu i/lub wy -
po sa że nia – je że li je ste śmy
za mel do wa ni w Ho lan dii i ku -
pi li śmy tu taj dom/miesz ka -
nie, to war to ubez pie czyć wy -
po sa że nie do mu, np. me ble,
te le wi zor, kom pu ter, bi żu te -
rię, od ży wio łów i kra dzie ży.
Przy bli żo ny koszt – 5 eu ro
na mie siąc.

Ubez pie cze nie sa mo cho du, to
obo wiąz ko we ubez pie cze nie
w przy pad ku za ku pu sa mo cho -
du w Ho lan dii.

Być mo że Dro gi Czy tel ni ku
masz już ubez pie cze nia, ale czy
na pew no masz naj ko rzyst niej -
sza ofer tę? War to ją od cza su
do cza su po rów nać z in nym, bo

mo że się oka zać, że moż na za -
osz czę dzić na wet kil ka set eu ro
w cią gu ro ku.

Po wyż sze ubez pie cze nia to
tyl ko kro pla w mo rzu, bo ofer ta
ubez pie cze nio wa jest bar dzo
sze ro ka. Dzi siej szy ry nek ofe ru -
je ubez pie cze nie wła ści wie
od wszyst kie go. Ma my jed nak
na dzie ję, że po prze czy ta niu te -
go ar ty ku łu zde cy do wa nie wzro -
śnie u na szych Czy tel ni ków
świa do mość moż li wo ści ubez -
pie cze nia się.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 6 września 2016Praca i życie w Holandii i Belgii2

Jeśli masz jakieś pytania lub
potrzebujesz pomocy w tym zakresie

zapraszamy do wysyłania e-maili
na adres redakcja@goniecpolski.nl. 

Odpowiedzi udzielimy 
na łamach gazety.
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Mon ter płyt kar to no wo gip -
so wych. Fir ma bu dow la -
na Tech no Afbo uw z sie dzi ba
w Zo eter me er po szu ku je
do pra cy mon te rów płyt kar to -
no wo - gip so wych. Pra ca od 37
ty go dnia w Amers fo ort (20 tys
m2 plyt KG). Cze go wy ma ga -
my? do świad cze nia przy mon ta -
żu płyt KG, za re je stro wa nej dzia -
łal no ści go spo dar czej, dy plo mu
VCA, Mo bi li za cji oraz chę ci
do pra cy. Co ofe ru je my? wy so -
kie staw ki go dzi no we, sta bil -
ność za trud nie nia, pra cę bez
wy ma ga nej zna jo mo ści ję zy ka,
płat ność fak tu ry po 30 dniach.
Mi le wi dzia ne ca le eki py bu dow -
la ne. Oso by za in te re so wa ne
pro szo ne o kon takt pod nr tel 0-
684872336.

Spa wacz MAG. Fir ma Co ve -
bo Work Of fi ce po szu ku je spa -
wa cza MAG do spa wa nia kon -
struk cji dźwi gów oraz plat form
ze sta li czar nej dla prze my słu
pe tro che micz ne go. Pra ca jest
w miej sco wo ści Ber gam bacht.
Start pra cy jest prze wi dzia ny
na 5 wrze śnia. Pra ca jest na mi -
ni mum 3 mie sią ce. Wy ma ga -
nia: ak tu al ny cer ty fi kat spa wal -
ni czy, zna jo mość ry sun ku tech -
nicz ne go, zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, wła sny sa mo chód.
Ofe ru je my: wy na gro dze nie 480
eu ro net to/40h, za kwa te ro wa -
nie i ubez pie cze nie, opie kę ko -
or dy na to ra, pra cę na wa run -
kach ho len der skich. Szcze gó ło -
we CV oraz ska ny cer ty fi ka tów
spa wal ni czych pro szę prze słać
na ad res to ma szek@co ve bo.pl
w ty tu le wpi su jąc: „Spa wacz
MAG”.

Za trud ni my re kru tan ta!
Rot ter dam! Biu ro Pra cy Vel -
dwerk za trud ni oso bę do pra cy
w sie dzi bie na szej fir my w Rot -
ter da mie na sta no wi sko re kru -
tan ta/ pra cow ni ka ad mi ni stra -
cji. Pra ca po le ga na re kru ta cji
pra cow ni ków do pra cy, za -
miesz cza niu ogło szeń i pro wa -
dze niu ad mi ni stra cji no wo za -
trud nio nych pra cow ni ków. Wy -
ma ga nia: bar dzo do bra zna jo -
mość jęz. ni der landz kie go (ho -
len der skie go) umoż li wia ją ca
swo bod ny kon takt te le fo nicz ny
i ma ilo wy w tym ję zy ku; pod sta -
wo wa umie jęt ność ob słu gi
kom pu te ra oraz sprzę tu biu ro -
we go ty pu: ska ner, dru kar ka;
bar dzo do bra or ga ni za cja pra cy;
zna jo mość j. an giel skie go; wy -
kształ ce nie min. Śred nie; od -
por ność na stres, umie jęt ność
pra cy w gru pie i pod pre sja cza -
su; ko mu ni ka tyw ność i otwar -
tość na in ne kul tu ry; do świad -
cze nie na po dob nym sta no wi -
sku - mi le wi dzia ne, wy so ka kul -
tu ra oso bi sta. Za pew nia my:
pra ce w mię dzy na ro do wym śro -
do wi sku; moż li wość roz wo ju za -
wo do we go; za rob ki zgod ne

z cao (ho len der skim ko dek sem
pra cy); pra ca na dłu gi okres cza -
su; Je śli speł niasz po wyż sze wa -
run ki wy ślij swo ja apli ka cje w ję -
zy ku ho len der skim na ad res:
pra ca@vel dwer ku it zend bu re -
au.nl. UWA GA! Za strze ga my so -
bie pra wo do kon tak tu tyl ko
z wy bra ny mi oso ba mi. Przy wy -
sy ła niu apli ka cji pro si my o do pi -
sa nie klau zu li: Wy ra żam zgo dę
na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych za war tych w mo jej ofer -
cie dla po trzeb nie zbęd nych
do re ali za cji pro ce su re kru ta cji
(zgod nie z Usta wa
z dn. 29.08.1997 ro ku o Ochro -
nie Da nych Oso bo wych Dz.
U. Nr 133 poz. 883).

Sta ła pra ca w szklar ni
przy or chi de ach! Agen cja
Pra cy Vel dwerk po szu ku je
dla swo je go no we go klien ta
oso by za in te re so wa ne pra ca
w szklar ni przy or chi de ach
Pha la enop sis (stor czy ki).
Miej sce Pra cy: Ble iswijk.
Wy ma ga nia: do świad cze nie
przy or chi de ach (szto ko wa -
nie, sa dze nie, klip so wa nie,
pa ko wa nie), lub do świad -
cze nie przy in nych kwia tach
szklar nio wych; zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub ho -
len der skie go; wła sne za -
kwa te ro wa nie; wła sny trans -
port – mi le wi dzia ny; dys po -
zy cyj ność na dłu gi okres cza -
su; mo ty wa cja do pra cy. Za -
pew nia my: wy na gro dze nie
wg obo wią zu ją cych sta wek
ho len der skich; sta łą pra ce
na dłu gi okres cza su; co ty go -
dnio we wy pła ty; opie ka ho -
len der skich ko or dy na to rów.
Oso by za in te re so wa ne, pro -
si my o prze sła nie CV na ad -
res ema il: pra ca@vel dwer -
ku it zend bu re au.nl. Pro szę
wpi sać w te ma cie: OR CHI -
DEA. Pro si my o re ago wa nie
tyl ko i wy łącz nie oso by po -
sia da ją ce wła sne za kwa te -
ro wa nie, na sze biu ro nie za -
pew nia miesz kań. UWA GA!
Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu tyl ko z wy bra ny -
mi oso ba mi. Przy wy sy ła niu
apli ka cji pro si my o do pi sa -
nie klau zu li: Wy ra żam zgo dę
na prze twa rza nie da nych
oso bo wych za war tych w mo -
jej ofer cie dla po trzeb nie -
zbęd nych do re ali za cji pro ce -
su re kru ta cji (zgod nie z Usta -
wa z dn. 29.08.1997 ro ku
o Ochro nie Da nych Oso bo -
wych Dz. U. Nr 133
poz. 883).

Spa wacz MAG z VCA.
Fir ma Co ve bo Work Of fi ce
po szu ku je dla swo je go klien -
ta w Ho lan dii spa wa cza
MAG do spa wa nia kon struk -
cji ze sta li czar nych prze zna -
czo nych pod bu dow nic two.
Pra ca z ry sun kiem tech nicz -

nym. Fir ma znaj du je się w miej -
sco wo ści Wijk bij Du ur ste de.
Dłu gość kon trak ty wy no si oko -
ło 6 ty go dni. Start pra cy prze wi -
dzia ny jest na 5 wrze śnia. Wy -
ma ga nia: Zna jo mość ry sun ku
tech nicz ne go, Cer ty fo kat VCA,
Zna jo mość ję zy ka ob ce go
na po zio mie ko mu ni ka tyw nym,
Wła sny sa mo chód. Ofe ru je my:
Wy na gro dze nie 475 eu ro net -
to/40h, Za kwa te ro wa nie i ubez -
pie cze nie, Opie kę ko or dy na to -
ra, Pra cę na wa run kach ho len -
der skich. Szcze gó ło we CV oraz
ska ny cer ty fi ka tów spa wal ni -
czych pro szę prze słać na ad res

to ma szek@co ve bo.pl w ty tu le
wpi su jąć: „Spa wacz MAG
z VCA”.

ELEK TRO MON TER HO LAN -
DIA. Pan Pol sp. z o. o., Agen cja
Za trud nie nia (KRAZ 1670), dla
na sze go sta łe go part ne ra po -
szu ku je elek tro mon te rów
do pra cy w Ho lan dii przez fir mę
ho len der ską: PRO JEKT
OD: 29.08.2016 WY MA GA -
NIA: 1. Do świad cze nie w pra cy
ja ko elek tro mon ter na bu do -
wach prze my sło wych, 2. Do -

świad cze nie w mon ta żu tras ka -
blo wych (uni strut), cią gnię ciu
i pod łą cza niu ka bli, 3. Umie jęt -
ność czy ta nia ry sun ków tech -
nicz nych, sche ma tów, 4. VCA
(Cer ty fi kat bez pie czeń stwa, jest
wy ma ga ny w więk szo ści firm
w Au strii, Bel gii, Ho lan dii
i Niem czech) 5. SO FI NU MER
(jest to ho len der ski nu mer po -
dat ko wo -ubez pie cze nio wy), 6.
do bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, 7. mi le wi dzia ne pra wo
jaz dy i sa mo chód. PRA CO DAW -
CA OFE RU JE: Sta bil ne za trud -
nie nie, Umo wa na wa run kach
ho len der skich, Atrak cyj ne wa -

run ki fi nan so we. Pro si my przy -
słać ak tu al ne CV po pol sku
i po an giel sku, do ku men ty po -
twier dza ją ce do świad cze nie
i umie jęt no ści za wo do we
na elek tryk@eu ro wor ker.pl
W ty tu le e – ma ila pro szę wpi -
sać: ELEK TRO MON TER.

Pra ca w uboj ni dro biu. Dla
na sze go ho len der skie go klien ta
po szu ku je my 40 osób do pra cy
w uboj ni dro biu. Pra ca przy roz -

3Nasza Holandia
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bie ra niu kur cza ków, dla ko biet,
męż czyn lub par. Wiek nie ma
zna cze nia. Nie wy ma ga my zna -
jo mo ści ję zy ka ob ce go. Miej sce
pra cy: Ho lan dia, Ni jerk. Opis
pra cy: roz bie ra nie kur cza ków,
pra ca przy ta śmie w tem pe ra tu -
rze 3-4c. Wy ma ga nia: dys po zy -
cyj ność, do bra spraw ność fi -
zycz na i chę ci do pra cy. Gwa ran -
tu je my: dwu dnio we szko le nie
przed roz po czę ciem pra cy, do -
jazd do pra cy, za kwa te ro wa nie
(za pew nia pra co daw ca), moż li -

wość sta łe go za trud nie nia
w sta bil nej ho len der skiej fir mie,
staw kę go dzi no wą 9,1 Eu ro
Brut to. CV pro si my prze sy łać
na ad res e -ma il: re kru ta -
cja@pol skie in fo.eu w ty tu le wia -
do mo ści pro si my wpi sać „Kur -
cza ki”.

Spa wacz TIG – ru ry. Fir ma
Co ve bo Work Of fi ce po szu ku je
dla swo je go klien ta w Ho lan dii
dwóch spa wa czy do spa wa nia
rur ze sta li nie rdzew nej dla prze -

my słu spo żyw cze go. Pra ca jest
w miej sco wo ści Nij kerk, start
pro jek tu prze wi dzia ny jest
na 29 sierp nia. Wy ma ga nia: ak -
tu al ny cer ty fi kat spa wal ni czy,
zna jo mość ry sun ku tech nicz ne -
go, do bra zna jo mość ję zy ka ob -
ce go, wła sny sa mo chód bę dzie
do dat ko wym atu tem. Ofe ru je -
my: wy na gro dze nie 480 eu ro
net to/40h, atrak cyj ne wa run ki
za kwa te ro wa nia, ubez pie cze -
nie, moż li wość pra cy w nad go -
dzi nach, kon trakt ho len der ski.
Szcze gó ło we CV oraz ska ny cer -
ty fi ka tów spa wal ni czych pro szę

prze słać na ad res to ma -
szek@co ve bo.pl w ty tu le wpi su -
jąc: „Spa wacz TIG – ru ry”.

Po ko jów ki. Za trud ni my po -
ko jów ki do ho te li w cen trum
Am ster da mu. Ofe ru je my pierw -
szy kon trakt na poł ro ku z moż -
li wo ścią prze dłu że nia, płat ny
urlop, wy na gro dze nie zgod nie
z obo wią zu ją cy mi staw ka mi ho -
len der ski mi, pra ca na full ti me,
wy pla ty co 4 ty go dnie, pra ce

w mi lej mię dzy na ro do wej at -
mos fe rze. Wy ma ga my je dy nie
do świad cze nia w ho use ke epin -
gu (ho te le, mo te le, apar ta men -
ty...), dys po zy cyj no ści, za miesz -
ka nia w cen trum bądź oko li -
cach Am ster da mu i po słu gi wa -
nia sie j. an giel skim w stop niu
ko mu ni ka tyw nym. Za in te re so -
wa ne oso by pro sze o kon takt te -
l e  f o  n i c z  n y
pod nr 020 4860 490 badz ma -
ilo wo na ad res: bar ba ra@afwa -
scom pa ny.nl.

Pra ca w szklar ni
przy pa pry ce! Bez do -
swiad cze nia! Vel dwerk Uit -
zend bu re au BV za trud ni oso -
by za in te re so wa ne pra ca
w szklar ni, przy sci na niu
i pie le gna cji pa pry ki. Miej -
sce Pra cy: BLE ISWIJK. Wy -
ma ga nia: du za mo ty wa cja
do pra cy w szklar ni; do -
świad cze nie w pra cach
szklar nio wych – mi le wi dzia -
ne; ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość j. an giel skie go lub j.
ho len der skie go; wła sne za -
kwa te ro wa nie; wła sny trans -
port. Pra co daw ca ofe ru je:
wy na gro dze nie wg obo wią -
zu ją cych sta wek ho len der -
skich; co ty go dnio we wy pła -
ty; opie kę ho len der skich ko -
or dy na to rów. Oso by za in te -
re so wa ne, pro si my o prze -
sła nie CV na ad res ema il:
pra ca@vel dwer ku it zend bu -
re au.nl. Pro szę wpi sać w te -
ma cie: PA PRY KA. UWA GA!
Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu tyl ko z wy bra ny -
mi oso ba mi. Przy wy sy ła niu
apli ka cji pro si my o do pi sa -
nie klau zu li: Wy ra żam zgo dę
na prze twa rza nie da nych
oso bo wych za war tych w mo -
jej ofer cie dla po trzeb nie -
zbęd nych do re ali za cji pro ce -
su re kru ta cji (zgod nie z Usta -
wa z dn. 29.08.1997 ro ku
o Ochro nie Da nych Oso bo -
wych Dz. U. Nr 133
poz. 883).

Spa wacz MAG/TIG. Fir -
ma Co ve bo Work Of fi ce po -
szu ku je dla swo je go klien ta
w Ho lan dii 4 spa wa czy
MIG/MAG/TIG do spa wa nia
zbior ni ków, cy stern i si lo sów
ze sta li nie rdzew nej
pod prze mysł spo żyw czy.
Pra ca na pod sta wie ry sun ku
tech nicz ne go. Kon trakt
z pra co daw cą na dłu gi
okres. Start pro jek tu prze wi -
dzia ny jest na 5 lub 12 wrze -
śnia. Wy ma ga nia: ak tu al ne
cer ty fi ka ty spa wal ni cze, zna -
jo mość ry sun ku tech nicz ne -
go, umie jęt ność spa wa nia
w tan de mie, do świad cze nie
w po dob nej bran ży, zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go
na po zio mie ko mu ni ka tyw -

nym, pra wo jaz dy oraz wła sny
sa mo chód mi le wi dzia ne. Ofe -
ru je my: wy na gro dze nie 480 eu -
ro net to/40h, za kwa te ro wa nie
i ubez pie cze nie, kon trakt ho len -
der ski, pra cę w sta bil nej fir mie
o ugrun to wa nej po zy cji na ryn -
ku. Szcze gó ło we CV oraz ska ny
cer ty fi ka tów spa wal ni czych pro -
szę prze słać na ad res to ma -
szek@co ve bo.pl w ty tu le wpi su -
jąc: „Spa wacz MIG/MAG/TIG”.

Pra ca w Ho lan dii przy my -
ciu i se gre ga cji pla sti ko wych
skrzy nek. Agen cja Za trud nie -
nia Co ve bo Work Of fi ce po szu -
ku je osób do pra cy przy my ciu
i se gre ga cji pla sti ko wych skrzy -
nek. Opis sta no wi ska: za kład
zaj mu je się czysz cze niem skrzy -
nek uży wa nych w za kła dach
pro duk cyj nych, pra ca jest
przy skła do wa niu lub przy my -
ciu, skła do wa nie po le ga
na usta wia niu skrzy nek wg ro -
dza jów i prze zna cze nia na pa le -
tach, my cie po le ga na ukła da -
niu skrzy nek na ta śmo cią gu,
po tem skrzyn ki się prze miesz -
cza ją do ma szy ny cze szą cej,
po wy czysz cze niu skrzyn ki na le -
ży ścią gnąć z ta śmo cią gu i po -
skła dać. Pra ca w oko li cy He ere -
nve en. Wy ma ga my: dys po zy cyj -
no ści (wy jaz dy na wet z dnia
na dzień), chę ci i mo ty wa cji
do pra cy. Ofe ru je my: fir mo we,
w peł ni wy po sa żo ne za kwa te ro -
wa nie wraz z do stę pem do in -
ter ne tu oraz trans port z miej sca
za kwa te ro wa nia do miej sca
pra cy, peł ne ubez pie cze nie, wy -
na gro dze nie za wsze na czas, in -
ter ne to wy pro fil pra cow ni ka
umoż li wia ją cy wgląd i po bra nie
do ku men tów (roz li czeń, pa -
sków wy płat itp.), za licz kę
po pierw szym prze pra co wa nym
ty go dniu, opie kę pol skich ko or -
dy na to rów, moż li wość dłu go -
trwa łej współ pra cy. Do dat ko wo:
atrak cyj ny pa kiet star to wy
o war to ści 120 zł (po ściel, kar ta
star to wa z nu me rem ho len der -
skim, słow ni czek pol sko -ho len -
der ski), moż li wość za ku pie nia
pro duk tów fir mo wych po atrak -
cyj nych ce nach w przy za kła do -
wym skle pi ku, moż li wość za ku -
py obia dów po atrak cyj nych ce -
nach w za kła do wej kan ty nie.
Za in te re so wa nych pro szę
o prze sła nie CV na ad res: ku kof -
ka@co ve bo.pl.

Or der pic ker. Dla na sze go
ho len der skie go part ne ra po szu -
ku je my 50 osób na sta no wi sko:
Or der pic ker. Pra ca na mi ni -
mum 6 mie sie cy z moż li wo ścią
sta łe go za trud nie nia. Miej sce
pra cy: Ho lan dia, Wa al wijk. Opis
sta no wi ska: Pra ca na ma ga zy -
nie, zbie ra nie za mo wień. Wy -
ma ga nia: od po wie dzial ność,
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4. grud nia w Den Ha ag za gra
ze spół Bajm. Kon cert uświet -
ni ju bi le usz 35-le cia ist nie -
nia le gen dar nej gru py. Cze ka
nas 2 go dzin ny kon cert prze -
peł nio ny hi ta mi, któ rych
Bajm ma na kon cie nie zli czo -
ną ilość.

Bajm to je den z tych ze spo łów
któ re go nie spo sób nie znać.
Cha ry zma tycz na Be ata Ko zi drak
nie ustan nie cza ru je wdzię kiem
i wspa nia łą sce nicz ną for mą. Ze -
spół świe cił naj więk sze trium fy
w la tach '80, ale po tra fił do sko -
na le od na leźć się w re aliach pol -
skich prze ło mu wie ków i do te -
raz utrzy mu je się na to pie pol -
skiej sce ny pop roc ka.

Kon cert w Ha dze zbie ga się
z wi zy tą św. Mi ko ła ja, za tem fa ni
do brej mu zy ki i świet nej za ba wy
zo sta ną z pew no ścią ob da ro wa -
ni nie za po mnia nym kon cer tem.

Nie dzie la 4. grud nia 2016
Den Ha ag
Pa ard Van Tro je
Ad res klu bu: Prin se -

gracht 12, 2512 GA Den Ha ag
(cen trum mia sta)

Otwar cie klu bu: 18.00
Po czą tek kon cer tu: 19.15

Bi le ty w ce nie EU R35 oraz EU -
R50 (VIP – wraz z pły tą cd Bajm
oraz wej ściem do stre fy VIP
na bal ko nie) do na by cia na stro -
nie www.your tic ket pro vi der.nl
oraz w skle pach:

GRO SZEK – Eben haëze rstra -
at 20, 3083 RN Rot ter dam

GRO SZEK Su per markt: Zu -
ider par kla an 28, 2574HK Den
Ha ag.

POL SKIE DE LI KA TE SY DE LI
– Van Mus schen bro ek stra -
at 166, 2522 AW Den Ha ag.

PE WEX XL – Am bachts ga ar -
de 20, 2542 EE Den Ha ag

PE WEX – Bo uw lu stla -
an 97, 2544JP Den Ha ag

BIE DRON KA – Ad mi ra al sple -
in 157, 3317BC Do rdrecht

Wstęp od 16. lat. Oso by młod -
sze tyl ko pod opie ką ro dzi -
ca/ów!

In fo kon cer to we: da niel.xsi de -
mu sic@gma il.com

ŹRÓ DŁO: MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

KON CER TU

BAJM za gra w Ho lan dii!
FOT. MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA KON CER TU

FOT. FRE EIMA GES. COM / AY HAN YIL DIZ



do bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go,
spraw ność fi zycz na, do świad -
cze nie w bran ży lo gi stycz nej bę -
dzie do dat ko wym atu tem. Ofe -
ru je my: 24-48h ty go dnio wo,
pra ca dla re no mo wa nej ho len -
der skiej fir my (cen trum lo gi -
stycz ne), za rob ki za leż nie
od wie ku i do świad cze nia bę dą
usta la ne in dy wi du al nie. do jazd
do pra cy i za kwa te ro wa nie (za -
pew nie pra co daw ca). CV pro si -
my skła dać na e -ma il: or der pic -
ker@pol skie in fo.eu.

Zbro ja rzy/cie śli sza lun ko -
wych. Szu ka my zbro ja rzy/cie śli
sza lun ko wych, pra ca od za raz.
Do bre wa run ki wy na gro dze nia
i za miesz ka nia, sta bil na fir ma,
szcze gó ły: 0048 668 185 020.

Sta ła pra ca w szklar ni!
Agen cja Pra cy Vel dwerk po -
szu ku je dla swo je go klien ta
oso by do pra cy przy drzew -
kach i ro sli nach eg zo tycz nych
(drzew ka bon zai, fi ku sy, itp).
Miej sce Pra cy: Ble iswijk. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie
w pra cy przy kwia tach do nicz -

ko wych; zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub ho len der skie go;
dys po zy cyj ność na dłu gi okres
cza su; wła sne za kwa te ro wa -
nie – wa ru nek ko niecz ny; wła -
sny trans port – wa ru nek ko -
niecz ny. Za pew nia my: wy na -
gro dze nie wg obo wią zu ją cych
sta wek ho len der skich; co ty go -
dnio we wy pła ty; sta łą pra ce
na dłu gi okres cza su. Oso by
z do świad cze niem, pro si my
o prze sła nie CV na ad res ema -
il pra ca@vel dwer ku it zend bu re -
au.nl. Pro szę wpi sać w te ma -
cie: EG ZO TYCZ NE. Pro si my
o re ago wa nie tyl ko i wy łącz nie

oso by po sia da ją ce wła sne za -
kwa te ro wa nie i wła sny trans -
port, na sze biu ro nie za pew nia
ani miesz kań, ani trans por tu
do pra cy. UWA GA! Za strze ga -
my so bie pra wo do kon tak tu
tyl ko z wy bra ny mi oso ba mi.
Przy wy sy ła niu apli ka cji pro si -
my o do pi sa nie klau zu li: Wy ra -
żam zgo dę na prze twa rza nie
da nych oso bo wych za war tych
w mo jej ofer cie dla po trzeb
nie zbęd nych do re ali za cji pro -
ce su re kru ta cji (zgod nie
z Usta wa z dn. 29.08.1997 ro -
ku o Ochro nie Da nych Oso bo -
wych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Spa wacz MAG/TIG. Fir ma
Co ve bo Work Of fi ce po szu ku je
dla swo je go klien ta w Ho lan dii
spa wa cza MAG/TIG do spa wa -
nia ele men tów ma szyn do prze -
my słu spo żyw cze go. Pra ca z ry -
sun ku em tech nicz nym. Fir ma
znaj du je się w miej sco wo ści
We rken dam. Moż li wość roz po -
czę cia pra cy od za raz. Wy ma ga -
nia: Ak tu al ne cer ty fi ka ty spa -
wal ni cze, Mi le wi dzia ny cer ty fi -
kat VCA, Zna jo mość ry sun ku
tech nicz ne go, Wła sny sa mo -
chód. Ofe ru je my: Wy na gro dze -
nie 450 eu ro net to/40h, Za -
kwa te ro wa nie i ubez pie cze nie,

Opie kę ko or dy na to ra, Kon -
trakt ho len der ski. Szcze gó -
ło we CV oraz ska ny cer ty fi -
ka tów spa wal ni czych pro szę
prze słać na ad res to ma -
szek@co ve bo.pl w ty tu le wpi -
su jąc: „Spa wacz MAG/TIG
– We rken dam”.

Pra ca w Ho lan dii
przy pa ko wa niu mię sa
wo ło we go. Agen cja Za trud -
nie nia Co ve bo Work Of fi ce
po szu ku je osób do pra cy
przy pa ko wa niu mię sa wo ło -
we go. Pra ca w En sche de.
Wy ma ga my: dys po zy cyj no -
ści (wy jaz dy na wet z dnia
na dzień), chę ci i mo ty wa cji
do pra cy, ory gi nał BSN (So fi).
Ofe ru je my: fir mo we, w peł ni
wy po sa żo ne za kwa te ro wa -
nie wraz z do stę pem do in -
ter ne tu oraz trans port
z miej sca za kwa te ro wa nia
do miej sca pra cy, peł ne
ubez pie cze nie, wy na gro dze -
nie za wsze na czas, in ter ne -
to wy pro fil pra cow ni ka
umoż li wia ją cy wgląd i po -
bra nie do ku men tów (roz li -
czeń, pa sków wy płat itp.), za -
licz kę po pierw szym prze pra -
co wa nym ty go dniu, opie kę
pol skich ko or dy na to rów,
moż li wość dłu go trwa łej
współ pra cy. Do dat ko wo:
atrak cyj ny pa kiet star to wy
o war to ści 120 zł (po ściel,
kar ta star to wa z nu me rem
ho len der skim, słow ni czek
pol sko -ho len der ski), moż li -
wość za ku pie nia pro duk tów
fir mo wych po atrak cyj nych
ce nach w przy za kła do wym
skle pi ku, moż li wość za ku py
obia dów po atrak cyj nych ce -
nach w za kła do wej kan ty -
nie. Za in te re so wa nych pro -
szę o prze sła nie CV na ad -
res: ku kof ka@co ve bo.pl.
Agen cja za strze ga so bie pra -
wo do kon tak tu z wy bra ny mi
kan dy da ta mi.

Sta ła pra ca w szklar ni
przy bro me liach! Agen cja
Pra cy Vel dwerk po szu ku je
dla swo je go klien ta oso by
do pra cy przy kwia tach do -
nicz ko wych. Miej sce Pra cy:
Berg schen ho ek. Wy ma ga -
nia: do świad cze nie w pra cy
przy kwia tach do nicz ko -

wych; zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go; dys -
po zy cyj ność na dłu gi okres cza -
su; do bra kon dy cja fi zycz na;
wła sne za kwa te ro wa nie; wła -
sny trans port. Za pew nia my: wy -
na gro dze nie wg obo wią zu ją -
cych sta wek ho len der skich; co -
ty go dnio we wy pła ty; opie kę ho -
len der skich ko or dy na to rów;
sta ła pra ce na dłu gi okres cza -
su; Oso by z do świad cze niem,
pro si my o prze sła nie CV na ad -
res ema il pra ca@vel dwer ku it -
zend bu re au.nl. Pro szę wpi sać
w te ma cie: BRO ME LIA. UWA -
GA! Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu tyl ko z wy bra ny mi
oso ba mi. Przy wy sy ła niu apli ka -
cji pro si my o do pi sa nie klau zu li:
Wy ra żam zgo dę na prze twa rza -
nie da nych oso bo wych za war -
tych w mo jej ofer cie dla po trzeb
nie zbęd nych do re ali za cji pro ce -
su re kru ta cji (zgod nie z Usta wa
z dn. 29.08.1997 ro ku o Ochro -
nie Da nych Oso bo wych Dz. U.
Nr 133 poz. 883).

Spa wacz TIG. Fir ma Co ve bo
Work Of fi ce po szu ku je dla swo -
je go klien ta w Ho lan dii 5 spa -
wa czy TIG do spa wa nia rur ze
sta li nie rdzew nej (śred ni ca 1-6
ca li, gru bość ścian ki 2mm -
-4mm). Start pro jek tu prze wi -
dzia ny jest na 5 wrze śnia. Pra ca
jest w miej sco wo ści Vla ar din -
gen. Wy ma ga nia: ak tu al ny cer -
ty fi kat spa wal ni czy, zna jo mość
ry sun ku tech nicz ne go, cer ty fi -
kat VCA, zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, pra wo jaz dy oraz
wła sny sa mo chód. Ofe ru je my:
wy na gro dze nie 450 eu ro net -
to/40h, za kwa te ro wa nie z jed -
no oso bo wym po ko jem, ubez -
pie cze nie, pra cę na wa run kach
ho len der skich, opie kę ko or dy -
na to ra. Szcze gó ło we CV oraz
ska ny cer ty fi ka tów spa wal ni -
czych pro szę prze słać na ad res
to ma szek@co ve bo.pl w ty tu le
wpi su jąc: „Spa wacz TIG – Vla ar -
din gen”. 

Cie śli da cho wych. Szu ka my
do pra cy cie śli da cho wych – naj -
le piej pra cu ją cych już w eki pie.
Pra ca roz pocz nie się w cią gu
dwóch -trzech ty go dni. Do bre
wa run ki wy na gro dze nia i za -
miesz ka nia, sta bil na fir ma,
szcze gó ły: 0048 668 185 020.

Zbiór pie cza rek w Ho lan -
dii. Pra ca ca ło rocz na przy zbio -
rze i ho dow li pie cza rek. 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. Wy ma ga nia:
Mi ni mal ne 3 mie sięcz ne do -
świad cze nie przy zbio rze pie cza -
rek, Do stęp ność na dłuż szy
okres, Brak le ku wy so ko ści.
Ofe ru je my: Wy na gro dze nie ty -
go dnio we, 8,87 eu ro na go dzin -
ne brut to, Bez płat ny trans port
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do pra cy, Opie ka pol sko ję zycz -
ne go opie ku na. Oso by speł nia -
ją ce wy ma ga nia pro szo ne są
o kon takt: Tel. 0031-10-243-
0898 lub prze sła nie CV pod ad -
res e -ma il in fo@ddd per so ne -
el.nl.

Mon ta ży stów okien/drzwi.
Po szu ku je my mon ta ży stów
okien/drzwi (PCV, Alu, Drew no).
Pra ca w prze cią gu
dwóch/trzech ty go dni. Do bre
wa run ki wy na gro dze nia i miesz -
ka nio we, sta bil na fir ma. Szcze -
gó ły: 0048 668 18 50 20.

Mon ter rusz to wań (Scaf fol -
der). Po szu ku je my mon te rów
rusz to wań (moż li wość przy ucze -
nia w fir mie). Po szu ku je my
osób nie bo ją cych się cięż kiej
pra cy (po 12 go dzin dzien nie).
Bar dzo do bre wy na gro dze nie.
Oko li ce Gent, szcze gó -
ły 0048 668 18 50 20.

Pra ca – szu kam: Szu kam
Pra cy -Rot ter dam. Szu kam pra -
cy w Rot ter da mie lub do 10km
od Rot ter da mu, lub z trans por -
tem z fir my na dłu gi okres, nie
na te le fon! Rzad ko jeż dżę
do Pol ski. Pra co wa łem na pro -
duk cjach, na ma ga zy nach,
sprzą ta łem, sor to wa łem owo ce,
pra co wa łem ja ko or der pic ker,
sor tow nia od pa dów, pie lę gna -
cja drze wek, pra co wa łem
na ma szy nach do ro bie nia i kle -
je nia kar to nów, pa ko wa łem
me ble, pra ca przy elek tro ni ce
mo de my dla zig go i de ko de ry
dla upc. Myj nia sa mo cho do wa
w se rvi sie TO YO TY
+31659255527.

Mon ter płyt kar to no wo gip -
so wych. Fir ma bu dow la -
na Tech no Afbo uw z sie dzi ba
w Zo eter me er po szu ku je do pra -
cy mon te row plyt kar to no wo -
gip so wych. Pra ca od za raz
na te re nie Zu id i No ord Hol land.
Cze go wy ma ga my? do świad -
cze nia przy mon ta żu plyt KG, za -
re je stro wa nej dzia łal no ści go -
spo dar czej, dy plo mu VCA, Mo bi -
li za cji oraz chę ci do pra cy. Co
ofe ru je my? wy so kie staw ki go -
dzi no we, sta bil ność za trud nie -
nia, pra ce bez wy ma ga nej zna -
jo mo ści ję zy ka. Oso by za in te re -
so wa ne pro szo ne o kon takt
pod nr tel 0-684872336.

Fry zjer ka/Fry zjer. Po szu ku -
je fry zjer ke/fry zje ra do sa lo nu
Ha irI za bel w Den Ha ag. Kon -
takt 0614841355. Pil ne!

Pra ca w szklar ni przy ger -
be rach! Bez do świad cze nia!
Agen cja Pra cy Vel dwerk po szu -
ku je dla swo je go klien ta osób
do pra cy przy GER BE RACH!
Miej sce Pra cy: Mo er ka pel le.

Wy ma ga nia: do świad cze nie
przy ger be rach, bądź in nych
kwia tach cię tych (pa ko wa nie,
sa dze nie, pie lę gna cja); zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub
ho len der skie go; dys po zy cyj ność
na dłu gi okres cza su; wła sne za -
kwa te ro wa nie w oko li cach Rot -
ter da mu Zu id – wa ru nek ko -
niecz ny; wła sny trans port – wa -
ru nek ko niecz ny. Za pew nia my:
wy na gro dze nie wg obo wią zu ją -
cych sta wek ho len der skich; co -
ty go dnio we wy pła ty; sta łą pra ce
na dłu gi okres cza su. Oso by za -
in te re so wa ne pro si my o prze sła -
nie CV na ad res ema il: pra -
ca@vel dwer ku it zend bu re au.nl.
Pro szę wpi sać w te ma cie: GER -
BE RA. Pro si my o re agow nie tyl -
ko oso by, po sia dą ja ce wła sne
za kwa te row nie oraz wła sny
trans port, na sze biu ro nie za -
pew nia, ani miesz kań, ani trans -
por tu do pra cy; UWA GA! Za -
strze ga my so bie pra wo kon tak -
tu tyl ko z wy bra ny mi oso ba mi.
Przy wy sy ła niu apli ka cji pro si my
o do pi sa nie klau zu li: Wy ra żam
zgo dę na prze twa rza nie da nych
oso bo wych za war tych w mo jej
ofer cie dla po trzeb nie zbęd nych
do re ali za cji pro ce su re kru ta cji
(zgod nie z Usta wa
z dn. 29.08.1997 ro ku o Ochro -
nie Da nych Oso bo wych Dz. U.
Nr 133 poz. 883).

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.

Hy drau lik. Po szu ku je my
hy drau li ka. Mi le wi dzia -
na zna jo mość an giel skie go
lub nie miec kie go. Pra ca
w oko li cach An twer pii.
S z c z e  g ó  -
ły: 0048 668 18 50 20.

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 za 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.

Kie row ców C + E HO -
LAN DIA. Pan Pol sp. z o. o.,
Agen cja Za trud nie nia
(KRAZ 1670), dla na sze go
sta łe go ho len der skie go
part ne ra po szu ku je: Kie row -
ców C + E. WY MA GA NIA:
Do świad cze nie w pra cy
na w/w sta no wi sku; Pra wo
jaz dy C + E; AK TU AL NA
KAR TA KIE ROW CY; Mi le wi -
dzia ny cer ty fi kat ADR; BSN
(SO FI) nu mer (jest to nu mer
po dat ko wo -ubez pie cze nio -
wy), Ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go lub ho len der -
skie go. PRA CO DAW CA OFE -

RU JE: Sta bil ne za trud nie nie
(moż li wość sta łej pra cy); Umo -
wa na wa run kach ho len der -
skich; Atrak cyj ne wa run ki fi -
nan so we. WY MA GA NE DO KU -
MEN TY APLI KA CYJ NE: CV w ję -
zy ku pol skim z do kład nym wy -
szcze gól nie niem okre sów za -
trud nie nia, ro dza ju wy ko ny wa -
nych prac, na zwy pra co daw cy
(je śli pra ca przez agen cję pra -
cy tym cza so wej to na zwa tej
agen cji i na zwa klien ta koń co -
we go). Mi le wi dzia ne po praw -
nie prze tłu ma czo ne CV w ję zy -
ku an giel skim lub nie miec kim
(pro szę nie uży wać tłu ma cza

go ogle); skan do ku men tu
nada nia nu me ru SO FI -BSN;
skan pra wo jaz dy C + E; skan
ak tu al nej kar ty kie row cy; skan
cer ty fi ka tu ADR (je śli po sia da);
skan do wo du oso bi ste go; in -
for ma cję czy kan dy dat po sia -
da sa mo chód, któ rym mógł by
je chać do pra cy do Ho lan dii;
skan re fe ren cji lub da ne oso by,
któ ra mo że wy sta wić opi nię
pra cow ni ko wi. Szcze gó ły ofer -
ty wy śle my e -ma ilem po otrzy -
ma niu wy ma ga nych do ku men -
tów od kan dy da ta. Pro si my
przy słać wy ma ga ne do ku men -
ty na: ope ra tor@eu ro wor ker.pl.

W ty tu le e – ma ila pro szę wpi -
sać: KIE ROW CA C+E.

Run ner/lo per do pie czar -
kar ni. Dla na sze go klien ta
w Wer n ho ut po szu ku je my pa -
na na funk cje run ne ra/lo pe ra
do pie czar kar ni od za raz!!!! Jest
to cięż ka pra ca fi zycz na po le -
ga ją ca na ukła da niu pa let
z pie czar ka mi. Do świad cze nie
w ta kiej funk cji jest mi lo wi -
dzia ne. Pra ca na dłu gi okres
cza su. Po wię cej in for ma cji
pisz na ma il: ma rek.sa la -
mon@ddd per so ne el.nl lub in -
fo@ddd per so ne el.nl.

7Nasza Holandia
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Trans port – ofe ru ję:
TRANS PORT PRZE PRO WADZ KI
PO HO LAN DII I BEL GII!
tel. 0649318747. LOT NI SKA
IM PRE ZY DYS KO TE KI LU NA.
Wa al wijk Til burg Bre da Den
Bosch i oko li ce. Ca ła Ho lan dia,
Bel gia i Niem cy. Po sia dam wy -
god ny i kom for to wy sa mo chód.
OPEL ZA FI RA 7-OSO BO WY
– MO GĘ ZA BRAĆ 6 OSÓB + kie -
row ca. Chcesz je chać sam? Lub
w mniej osób? Nie ma pro ble -
mu! Sprawdź, za dzwoń, na pisz,
u mnie za wsze do bra ce na! Po -
sia dam naj now szą na wi ga cje
z bie żą cą in for ma cją o kor kach!
Do stęp ne fo te li ki dzie cię ce 0
– 18kg! Za wio zę gdzie chcesz!
Im da lej tym ta niej za km! Za -
dzwoń lub na pisz! 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 dzwo nić lub wy słać
smsa z in for ma cją skąd i do kąd
chcesz je chać, a skon tak tu je
się z To bą! Gdy nie od bie ram,
pro szę o sms! Mo gę za brać
maks. do 6 osób! Po zdra wiam
i za pra szam! 

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!

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 -

WTOREK, 6 września 2016Nasza Holandia8
Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE



9Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE

dzwoń do NAS:)
+48 729 248 162 lub wejdź
na www.bu sy do ho lan dii.org. 

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.

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.

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 ni -
c e @ p o c z  t a . o n e t . 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.

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.

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 sa -
mo po czu cia. 0 626 621 486.

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.

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 slon, fi ran i ob ru -
sów. Za pra szam 0644034097.

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.

Reklama
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Roz po czę ły się „grzy bo we
żni wa”. O dra stycz nych skut -
kach zje dze nia tru ją cych ga -
tun ków mó wi się po wszech -
nie. Mniej uwa gi to wa rzy szy
in nym za gro że niom zwią za -
nym z grzy bo bra niem. Cho dzi
przede wszyst kim o zbie ra -
czy, któ rzy gu bią się w le sie.

Jak in for mu je Ko men da Wo -
je wódz ka Po li cji, kil ka dni te mu
gra jew scy po li cjan ci bra li udział
w po szu ki wa niach 77-let niej ko -
bie ty, któ ra pod czas zbie ra nia
grzy bów od da li ła się od to wa rzy -
szą cych jej osób i zgu bi ła się
w le sie. Po oko ło dwóch go dzi -
nach po szu ki wań sta rusz kę od -
na leź li przy pad ko wi tu ry ści.
Znaj do wa ła się ona kil ka ki lo -

me trów od miej sca, gdzie zbie -
ra ła grzy by. Ca łą i zdro wą prze -
ka za li mun du ro wym.

Już w tym ty go dniu na nu mer
alar mo wy dy żur ne go Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Gra je wie
za dzwo nił zde ner wo wa ny 73-let -
ni miesz ka niec Eł ku. Po wie dział,
że ran kiem wy brał się do la su
na grzy by i za błą dził. Męż czy zna
opi sał ścież kę le śną, na któ rej

się zna lazł oraz po wie dział
o ozna cze niach na drze wach.
Na tych miast we wska za ne miej -
sce skie ro wa ni zo sta li po li cjan ci.
Dy żur ny skon tak to wał się tak że
ze Stra żą Le śną i po in for mo wał
o ca łym zda rze niu.

Na pod sta wie opi su eki pa po -
szu ku ją ca zo rien to wa ła się, że
cho dzi o te re ny w Bie brzań skim
Par ku Na ro do wym. Dla te go waż -
ną ro lę mie li do ode gra nia straż -
ni cy le śni. Dy żur ny Po li cji po zo -
sta wał w sta łym kon tak cie te le -
fo nicz nym z za gu bio nym męż -
czy zną, któ ry twier dził, że sły szy
ci che sy gna ły ra dio wo zów, ale
nie po tra fił okre ślić, z któ re go
kie run ku. Do pie ro po prze szło
go dzi nie uda ło się na wią zać bez -
po śred ni kon takt z 73-lat kiem.
Zo stał on od na le zio ny kil ka ki lo -
me trów od po zo sta wio ne go
przez sie bie po jaz du.

Na szczę ście w obu przy pad -
kach po szu ki wa nia za koń czy ły
się suk ce sem i ni ko mu nic się
nie sta ło.

Po li cjan ci ape lu ją o roz są dek,
roz wa gę i więk szą wy obraź nię
oraz ra dzą:

• przed wyj ściem na le ży po in -
for mo wać bli skich o wy pra wie
do la su oraz wska zać im oko li cę,
w któ rej bę dzie my prze by wać;

• okre ślić kie dy za mie rza my
wró cić;

• do la su naj le piej wy bie rać
się w kil ka osób; kie dy jed -
na z nich się zgu bi w le sie na le ży
o tym fak cie po wia do mić NAJ -
BLIŻ SZĄ jed nost kę Po li cji, by
roz po cząć ak cję po szu ki waw czą
jak naj szyb ciej;

• na le ży za brać ze so bą do la -
su te le fon ko mór ko wy z na ła do -

wa ną ba te rią;
• kon tro luj my i za pa mię tuj my

punk ty od nie sie nia, al bo na wet
ozna czaj my je, tak aby bez pro -
ble mu zna leźć dro gę po wrot ną
do miej sca, z któ re go wy ru szy li -
śmy;

• nie wy bie raj my się do la su
po zmierz chu oraz w złą po go dę.

ŹRÓ DŁO: NA REW EXTRA

Za gu bie ni grzy bia rze

FOT. FRE EIMA GES. COM / ALI CJA STO LAR CZYK

FOT. FRE EIMA GES. COM / MO DOL LA HON
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El blą scy i świę to krzy scy po li -
cjan ci za trzy ma li ko bie tę po -
dej rza ną o upro wa dze nie 4-
mie sięcz nej dziew czyn ki.
Dziec ko ca łe i zdro we jest już
pod opie ką le ka rzy.

32-let nia opie kun ka mia ła
zaj mo wać się dziec kiem ko le -
żan ki. Wy wio zła je z El blą ga aż
pod sa me Kiel ce. Z usta leń po li -
cjan tów wy ni ka, że chcia ła upro -
wa dzić dziec ko za gra ni cę. Ko -
bie cie gro zi ka ra do 3 lat wię zie -
nia.

W mi nio ną nie dzie lę, 21
sierp nia, el blą scy po li cjan ci przy -
ję li zgło sze nie od mło dej ko bie -
ty, któ ra po in for mo wa ła o upro -
wa dze niu jej 4-mie sięcz nej cór -
ki. Dziec kiem mia ła zaj mo wać
się opie kun ka.

Po li cjan ci na tych miast pod ję li
dzia ła nia, aby jak naj szyb ciej
usta lić miej sce prze by wa nia
dziec ka. Funk cjo na riu sze zbie ra -
li i na bie żą co we ry fi ko wa li in for -
ma cje do ty czą ce oko licz no ści
sa me go zda rze nia, jak i 32-let -
niej opie kun ki. Kry mi nal ni pro -
wa dzi li tak że za kro jo ne na sze -
ro ką ska lę dzia ła nia ope ra cyj ne.
Pod ję te czyn no ści po zwo li ły
na bły ska wicz ne usta le nie miej -
sca prze by wa nia ko bie ty.

Jak się oka za ło, dziew czyn -
ka zo sta ła przez nią wy wie zio -

na do nie wiel kiej miej sco wo -
ści pod Kiel ca mi. Tam el blą -
scy i świę to krzy scy po li cjan ci
od na leź li 4-mie sięcz ną dziew -
czyn kę. W ich rę ce tra fi ła tak -
że 32-let nia opie kun ka. Dziec -
ko zo sta ło prze wie zio ne
do szpi ta la i prze szło ba da nia.
Ży ciu i zdro wiu ma lu cha nie
za gra ża już nie bez pie czeń -
stwo. Śled czy usta li li, że
dziew czyn ka mia ła zo stać wy -
wie zio na do Nie miec.

32-lat ce gro zi ka ra do 3 lat
po zba wie nia wol no ści.

ŹRÓ DŁO: EXTRA KOR SO

W oko li cach Eł ku kie row ca
sko dy zde rzył się z ło siem,
po tem ude rzył w drze wo
i wje chał do ro wu. Po zda rze -
niu obaj po dró żu ją cy tra fi li
do szpi ta la.

Do zda rze nia do szło na tra sie
Ełk -No wa Wieś Ełc ka. Da waj
męż czyź ni je cha li sko dą w stro -
nę Eł ku. Na pro stym od cin ku
dro gi przed po jazd wy biegł im

łoś. Sa mo chód ude rzył w zwie -
rzę, po tem wje chał w drze wo
i wpadł do ro wu.

66- i 68-la tek o wła snych si -
łach opu ści li po jazd, jed nak wy -
ma ga li po mo cy me dycz nej i zo -
sta li prze trans por to wa ni do szpi -
ta la w Eł ku.

Łoś nie prze żył zde rze nia z po -
jaz dem.

ŹRÓ DŁO: 

EŁC KA GA ZE TA PO WIA TO WA

Uczeń jed nej ze szkół w Wy -
szo gro dzie po pra wiał w elek -
tro nicz nym dzien ni ku szkol -
nym oce ny z róż nych przed -
mio tów oraz z za cho wa nia.
Je go za cho wa nie nie by ło
jed nak wzo ro we, bo nie zgod -
ne z pra wem. Ucznio wi gro zi
ka ra po zba wie nia wol no ści
do 3 lat.

Pro ce der zmian ocen w elek -
tro nicz nym dzien ni ku w jed nej
ze szkół w Wy szo gro dzie trwał
od li sto pa da 2015 ro ku
do kwiet nia 2016 ro ku. Je den
z uczniów do ko nał w tym cza sie

wie lu zmian w oce nach z przed -
mio tów, oce nach z za cho wa nia
oraz w za kre sie obec no ści na za -
ję ciach. Zmia ny te do ty czy ły nie
tyl ko je go oso by, chło pak zmie -
niał rów nież in for ma cje do ty czą -
ce kla so wych ko le gów. W kwiet -
niu ca ła spra wa zo sta ła ujaw nio -
na przez na uczy cie li. Ze szko ły
wpły nę ło zgło sze nie o tym, że
ktoś w spo sób nie upraw nio ny
do ko nu je zmian w elek tro nicz -
nym dzien ni ku.

Płoc cy po li cjan ci z Wy dzia łu
do wal ki z prze stęp czo ścią go -
spo dar czą, któ rzy zaj mu ją się
rów nież prze stęp stwa mi po peł -
nia ny mi przy wy ko rzy sta niu
kom pu te rów, roz po czę li usta le -

nia w po wyż szej spra wie. W to ku
prze pro wa dzo nych czyn no ści
funk cjo na riu sze usta li li męż czy -
znę, któ ry zaj mo wał się tym
prze stęp czym pro ce de rem. Oka -
za ło się, że jest to 19 let ni uczeń
tej szko ły. Po li cjan ci zaj mu ją cy
się spra wą ze bra li ma te riał do -
wo do wy mi mo fak tu, że męż czy -
zna lo go wał się na stro nę dzien -
ni ka wy ko rzy stu jąc ser we ry znaj -
du ją ce się na te re nie in nych
państw eu ro pej skich. Z ze bra ne -
go ma te ria łu do wo do we go wy ni -
ka, że dzie więt na sto la tek zmie -
niał oce ny z róż nych przed mio -
tów, któ re we dług nie go nie by ły
za do wa la ją ce, zmie niał rów nież
da ne do ty czą ce obec no ści

na za ję ciach oraz opi so we oce ny
z za cho wa nia. Dzia łał nie tyl ko
w swo im in te re sie, ale rów nież
po pra wiał „osią gnię cia” swo ich
kla so wych ko le gów.

Po li cjan ci prze słu cha li męż -
czy znę, usły szał on 43 za rzu ty
nie upraw nio ne go do stę pu
do da nych in for ma tycz nych i ich
zmia ny. Przy znał się do za rzu -
tów, oświad czył że przy pad kiem
wszedł w po sia da nie ha sła, któ -
re po zwo li ło mu na lo go wa nie
się na stro nie dzien ni ka.

Za te go ty pu prze stęp stwo
w ko dek sie kar nym prze wi dzia -
na jest ka ra do 3 lat po zba wie -
nia wol no ści.

ŹRÓ DŁO: WY SZO GRÓD EXTRA

FOT. FRE EIMA GES. COM / IVAN FRE ANER

Porwała dziecko,
chciała je wywieźć

do Niemiec

FOT. FRE EIMA GES. COM / PE TREN KO

FOT. FRE EIMA GES. COM / NE VIT DIL MEN

Wyszogród: Uczeń poprawiał oceny
w elektronicznym dzienniku

FOT. FRE EIMA GES. COM / MI CAH WAT SON

Zderzenie
osobówki z łosiem
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Po czą tek wrze śnia wie lu ro -
dzi ców przy pra wia o ból gło -
wy. Spłu ka ni po wa ka cyj nych
wo ja żach znów mu szą otwo -
rzyć port fe le, bądź na wet za -
cią gnąć kre dyt. 1 wrze śnia to
no wy rok szkol ny. Czy li dla
wie lu ro dzin kosz mar.

Bo nie każ dej ro dzi nie uda się
za osz czę dzić na szkol nych wy -
dat kach. Na wet je śli ich po cie -
chy mo gą li czyć na dar mo we
pod ręcz ni ki, to na gło wie ro dzi -
ców jest jesz cze wie le za ku pów:
ple ca ki, obu wie szkol ne, strój
spor to wy, wy po sa że nie ple ca -
ków, czy li far by, kred ki, blo ki, ze -
szy ty. A i te dro bia zgi zli czo ne ra -
zem też do naj tań szych nie na le -
żą. We wrze śniu też trze ba za -
pła cić ubez pie cze nie ucznia
i za Ko mi tet Ro dzi ciel ski oraz
za za ję cia do dat ko we, np. w do -
mach kul tu ry.

W po przed nich la tach prze -
łom sierp nia i wrze śnia to by ły
praw dzi we żni wa dla księ ga -

rzy. Te raz, kie dy część rocz ni -
ków mo że li czyć na dar mo we
pod ręcz ni ki znacz nie wzro sły
ce ny tych, któ re mu szą ku pić
in ni. Wzrost od bił się zwłasz -
cza na ce nach pod ręcz ni ków
i ćwi czeń dla uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych. W gó rę po -
szły też ce ny po mo cy na uko -
wych: atla sów, opra co wań…
Sta ty stycz ny ro dzic ma wy dać
na po trze by edu ka cji od 300
do na wet 1,5 tys. zł! Ro dzi ce
ła pią się za port fe le. Pła cą
i pła czą…

Dla ko go za dar mo?
W po przed nim ro ku szkol nym

dar mo we książ ki otrzy ma li
ucznio wie w kla -
sach I, II i IV szkół pod sta wo wych
oraz z I kla sy gim na zjum. W tym
ro ku szkol nym do te go gro na do -
łą czą tak że ucznio wie
klas III i V pod sta wó wek oraz
z II kla sy gim na zjum. Rocz ni ki
wszyst kich klas ob ję tych do ta cją
otrzy ma ją kom plet ksią żek
do na uki, w tym pod ręcz nik

i ćwi cze nia oraz pod ręcz nik
do na uki ję zy ka ob ce go. Je dy ny
koszt ja ki bę dą mu sie li po nieść
ro dzi ce to za kup pod ręcz ni ków
do przed mio tów nie obo wiąz ko -
wych, np. ety ka czy re li gia, czy li
oko ło 30 zło tych je śli bę dzie no -
wy, oko ło 10-15, je śli uda im się
ku pić uży wa ny.

Ucznio wie klas I, II, IV szko ły
pod sta wo wej oraz I kla sy gim na -
zjum otrzy ma ją pod ręcz ni ki wie -
lo let nie. Ty le, że ci ostat ni książ -
ki do sta ną w spad ku po star -
szych ko le gach. Mo gą tyl ko li -
czyć, że ci o nie dba li. A z tym by -
wa róż nie, bo współ cze sne wy -
daw nic twa nie ma ją sztyw nych
okła dek jak te, z ja kich uczy li się
ich ro dzi ce. Zu peł nie no we książ -
ki otrzy ma ją tak że w tym ro ku
szkol nym ucznio wie
klas III i V szko ły pod sta wo wej
oraz kla sy II gim na zjum. Ma ją
słu żyć im i ko lej nym rocz ni kom
przez co naj mniej 3 la ta. Je śli
cho dzi o ćwi cze nia, któ re tak że
ma ją się zna leźć w dar mo wym
ze sta wie ich ży wot prze wi dzia no

na je den rok szkol ny dla kon -
kret ne go ucznia.

Już od wie lu lat ro dzi ce oraz
na uczy cie le pod kre śla li, że sys -
tem edu ka cyj ny ku le je. Kie dyś
z jed ne go pod ręcz ni ka do hi sto -
rii czy pol skie go uczy ło się kil ka
rocz ni ków, je den po dru gim. Nie
by ło też dro gich ćwi czeń, a pra ce
do mo we ucznio wie od ra bia li
w ze szy tach. Obec nie nie wie lu
na uczy cie li to le ru je, jak to ma
miej sce np. w Wiel kiej Bry ta nii
czy Fran cji, aby za da wa ne w ćwi -
cze niach pra ce ucznio wie wy peł -
nia li ołów kiem. Da wa ło to bo -
wiem moż li wość od sprze da nia
tak że ćwi cze nia, po wy ma za niu
gum ką od po wie dzi młod sze mu
ko le dze.

Są też roz cza ro wa ni
Nie ste ty z do bro dziej stwa dar -

mo wych pod ręcz ni ków nie sko -
rzy sta ją ro dzi ce uczniów
klas VI szko ły pod sta wo wej
i III gim na zjum. Do ta cja obej mie
wszyst kich uczniów szkół pod -
sta wo wych i gim na zjal nych do -
pie ro od wrze śnia 2017/18. Ta -
ka de cy zja mi ni stra edu ka cji nie
cie szy zwłasz cza ro dzi ców trze -
cio kla si stów z gim na zjów.

– Wia do mo bo wiem, że
za rok ich na stęp cy do sta ną dar -
mo we książ ki. Za tem na wet nie
bę dzie ich ko mu sprze dać. Pój -
dą na ma ku la tu rę. To pie nią dze
wy rzu co ne w bło to, zwłasz cza,
że gim na zja bę dą li kwi do wa ne
– za uwa ża pa ni Pa try cja, ma -
ma 15-lat ki.

Dar mo wych pod ręcz ni ków nie
do sta ną ucznio wie li ce ów, tech -
ni ków i szkół za wo do wych. To ta
gru pa za si li ka sy księ garń. Ma ry -
sia, któ ra ma roz po cząć na ukę
w I kla sie li ceum na 12 pod ręcz -
ni ków i ćwi cze nia mu si wy dać
bli sko 850 zł. W tym uda ło się
jej ku pić tyl ko 3 uży wa ne, bo jak
mó wi star sze rocz ni ki nie chcą

sprze da wać wszyst kich. Trzy ma -
ją je na po trze by po wtó rek
do ma tu ry. Ma ry sia nie sko rzy -
sta też z po mo cy w for mie „Wy -
praw ki szkol nej”, bo nie bę dzie
uczen ni cą IV kla sy tech ni kum,
a do chód w jej ro dzi nie prze kra -
cza 547 zł na oso bę. Nie za li cza
się też do gru py uczniów z nie -
peł no spraw no ścią…

Jesz cze wię cej wy da jej przy -
ja ciół ka, któ ra od 1 wrze śnia
roz pocz nie na ukę w li ceum

pla stycz nym. Sa me ar ty ku ły
ma lar skie, szta lu gi, pędz le,
kred ki, blo ki, ołów ki, płót na,
spe cjal ne tecz ki kosz to wać ją
bę dą ok. 600-700 zł. Ona też
nie sko rzy sta z do fi nan so wa -
nia. A jesz cze od wrze śnia bę -
dzie po no si ła koszt wy naj mu
stan cji w Zduń skiej Wo li
– 350 zł.

ŹRÓDŁO: EXTRA ZDUŃSKA WOLA,

SIERADZ, ŁASK

Na osie dlu dom ków jed no -
ro dzin nych w Kro to szy nie
ktoś strze lił pro sto w gło -
wę ko ta! Spra wę zgło szo -
no już na po li cję i do miej -
sco we go od dzia łu To wa rzy -
stwa Opie ki nad Zwie rzę -
ta mi.

Kot ka zo sta ła tra fio na kil ka

mi li me trów pod okiem. Na tych -

miast za wie zio no ją do we te ry -

na rza i udzie lo no po mo cy.

Do zda rze nia do szło na uli cy

Ko per ni ka. – Ja kiś zwy rod nia lec

strze la z wia trów ki do ko tów

– alar mu ją przed sta wi cie le

TOnZ. Jak się oka zu je, da ne per -

so nal ne te go czło wie ka po dob -

no są już zna ne.

Pa mię taj my, aby za wsze ta kie

przy pad ki zgła szać na po li cję.

– Nie po zwól cie, by ta cy lu dzie

czu li się bez kar nie – ape lu ją

oso by z To wa rzy stwa Opie ki

nad Zwie rzę ta mi.

ŹRÓDŁO: WIELKOPOLSKA GAZETA

LOKALNA KROTOSZYN
FOT. FRE EIMA GES. COM / TRI SHA SHE ARS

Zwyrodnialec 
strzelał do kotów

Płać i płacz, czyli startuje
nowy rok szkolny

FOT. FRE EIMA GES. COM / PI CA LAND

FOT. FRE EIMA GES. COM / JE AN SCHE IJEN

FOT. FRE EIMA GES. COM / SAN JA GJE NE RO



Wi tam,
Od 2 lat sta ram się o ro dzin -

ne w Bel gii. Je stem sa mot ną
mat ką, pra cu ję w Bel gii. Mój
syn jest peł no let ni, ale jesz cze
się uczy, miesz ka sam. Wszyst -
kie pa pie ry są do star czo ne, akt
roz wo do wy, itd. Wszyst ko jest
ok oprócz te go, że chcą ad res
mo je go by łe go mę ża. Nie ste ty
w Pol sce zo stał wy mel do wa ny
przez pre zy den ta mia sta (pro -
ble my z pra wem). Nie ma mel -
dun ku w Pol sce. Nie wiem,
gdzie jest. Nie pła cił przez la ta
ali men tów. Co mam zro bić, je -
że li w Bel gii chcą je go ad res?
Je stem roz wód ką od 2005 ro -
ku. Co mam da lej ro bić?

Pro szę o po moc

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

Od po wiedź:

Pro szę zgło sić do urzę du, że
z po wo du roz wo du, któ ry na stą -
pił 2005 ro ku, nie ma Pa ni in for -
ma cji na te mat by łe go mę ża. To
je dy ne, co mo że my po ra dzić.

Dzień do bry,
Od po ło wy ma ja 2015 ro ku

pra cu ję w Ho lan dii. Nie ste ty 27
sierp nia 2015 ro ku zła ma łam
no gę i po szłam na cho ro bo we.
Do 1 mar ca 2016 ro ku mam pła -
co ne cho ro bo we. Mo je py ta nie
jest ta kie: czy przy słu gu je mi zwy -
kły za si łek dla bez ro bot nych, je śli
prze pra co wa łam 3 mie sią ce,
a resz tę by łam na cho ro bo wym?
Cho ro bo we trwa ło 6 mie się cy.

Po zdra wiam i cze kam na od -
po wiedź z Pań stwa stro ny

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

Od po wiedź:

Za si łek dla bez ro bot nych nie
przy słu gu je, bo trze ba prze pra -
co wać mi ni mum 26 ty go dni
w cią gu ostat nich 36 ty go dni.
Cho ro bo we nie li czy się ja ko pra -
ca.

Wi tam,
Od kil ku lat miesz ka my w Ho -

lan dii i obec nie prze by wa my
na za sił ku dla bez ro bot nych.
Jest to dla nas oka zja na zmia -
nę miej sca za miesz ka nia w ce -
lu po szu ki wa nia no wej, lep szej
pra cy oraz nad ro bie nia spraw,
któ re za so bą zo sta wi li śmy, np.
mój part ner bar dzo chce wy je -
chać do Pol ski na 1-2 mie sią ce
w ce lu zro bie nia pra wa jaz dy,
co do tej po ry skru pu lat nie od -
kła da li śmy na póź niej. Po nie -
waż po bie ra on za si łek UWV,
chciał by go prze nieść na ten
czas do Pol ski, że by móc bez
obaw i pro ble mów za ła twić po -
sta wio ne so bie ce le. W tym
cza sie zmie ni my miej sce za -
miesz ka nia, ale wie my już, że
za mel do wać mo że się tyl ko
jed no z nas. Chcia ła bym się do -
wie dzieć, ja kie są szan se, że
do sta nie on ta ki trans fer
do Pol ski, ja kie mu si wa run ki
speł niać i czy po tym cza sie
mo że spo koj nie wró cić do Ho -
lan dii i da lej szu kać pra cy? Do -
dat ko wo je go zna jo my, któ ry
za ła twiał za si łek do Pol ski, po -
wie dział mu, że trans fer ow -
szem nie ma pro ble mu, ale
pro blem po ja wia się przy wy -
pła cie za sił ku już w Pol sce, bo
urząd pra cy do ga du je się z tu -
tej szym UWV i wy so kość za sił -
ku na li cza na jest od no wa
na za sa dach obo wią zu ją cych
w Pol sce, czy li do stał by 800-
900 zł, a tu taj do sta je 900 eu -
ro. Oczy wi ście dla nas ma to
ogrom ne zna cze nie i chcia ła -
bym wie dzieć czy jest to praw -

da oraz co zro bić, że by na li czo -
na zo sta ła uczci wa wy so kość
za sił ku, a nie że bra cze reszt ki
w Pol sce, sko ro i tak ca ły czas
pra cu je się tu taj, a wy dat ki bę -
dzie my dzie lić przez ja kiś czas
na dwa kra je, więc po trze bu je -
my rze tel nej od po wie dzi, co
zro bić i jak to się te raz od by wa
z ty mi za sił ka mi...

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:

Trans fer za sił ku do Pol ski
moż li wy jest na 3 mie sią ce – nie
ma żad ne go pro ble mu, że by go
przy zna li. Trze ba po pro sić o zgo -
dę na wy jazd do Pol ski w ce lu
po szu ki wa nia pra cy w swo im
kra ju, a po tem w ter mi nie 7 dni
trze ba za re je stro wać się w urzę -
dzie pra cy w Pol sce. Za si łek wy -
pła ca ny jest w tej sa mej kwo cie,
co w Ho lan dii. Przed upły wem
koń ca trans fe ru moż na wró cić
do Ho lan dii, po now nie za re je -
stro wać się w urzę dzie pra cy
i da lej po bie rać za si łek (o ile się
jesz cze nie skoń czył).

Wi tam,
Od 24 kwiet nia 2011 ro ku

do te raz je stem w Ho lan dii.
W 2014 ro ku mia łam 3 mie -
sięcz ny zjazd do Pol ski. Wró ci łam
po 3 mie sią cach i pra cu ję do te -
raz. W paź dzier ni ku 2016 ro ku
mam mam 6 mie sięcz ny zjazd.
Mo gą mi Pań stwo po wie dzieć
jak to bę dzie u mnie wy glą dać
z za sił kiem? Sły sza łam, że la ta
pra cy w Pol sce też ma ją mi się li -
czyć.

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:

Mo że się Pa ni sta rać o za si łek
dla bez ro bot nych. Trze ba mieć
ho len der ski ad res i ho len der -
skie kon to, wy ma ga ne jest za re -
je stro wa nie się w urzę dzie pra cy
i po szu ki wa nie pra cy. Moż na do -
łą czyć la ta pra cy w Pol sce, wte -
dy jest szan sa, że za si łek zo sta -
nie przy zna ny na dłu żej.

Dzień do bry,
Wczo raj do sta łam list z InD

na te mat za sad no ści mo je go po -
by tu w Ho lan dii. Je stem w Ho -
lan dii od 2 lat (od 2 lat za mel do -
wa na). Przy je cha łam, że by się
le czyć tu taj. Wy szło tak, że zo sta -
łam. Przez rok utrzy my wa ła
mnie ro dzi na, a 9 mie się cy te mu
zgło si łam się po za si łek i za raz
w tym sa mym mie sią cu co za si -
łek zna la złam pra cę na pół eta -
tu. Mia łam do pła ca ne do mi ni -
mum so cjal ne go. Pod ko niec
stycz nia stra ci łam pra cę. Ale te -
raz w po nie dzia łek (29 lu te go)
pod pi su ję no wą, in ną umo wę.
Nie wiem czy ma ją ból, bo mu -
szą mi w lu tym wy pła cić ca łą
kwo tę za sił ku (nie do sta łam ani
jed ne go dnia pra cy w fir mie)?
Pra cy szu ka łam ca ły lu ty. Przez
te 9 mie się cy cią gle wy sy ła łam
swo je CV. Cho dzę tu do szko ły ję -
zy ko wej, pla nu ję zda wać eg za -
min z ję zy ka w wa ka cje. Do sta -
łam li stę z 26 py ta nia mi. Co oni
zro bią? Ka żą mi wy je chać? Ten
no wy kon trakt ma być opro ep -
con tract (prze wi dzia ne jest 30
h).

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:

Ra dzi my po pro stu uczci wie
od po wie dzieć na py ta nia i po -
cze kać na dal szy roz wój sy tu acji.

Wi tam,
Je śli je stem ka wa le rem bez

dzie ci w wie ku 37 lat i miał bym
w Bel gi na go dzi nę 13,40 eu ro
brut to, to ja ka by by ła staw ka
na go dzi nę net to przy pra cy 40
go dzin ty go dnio wo?

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:

Staw ka net to za le ży od wie lu
czyn ni ków. Mo że Pan so bie ją
ob li czyć na stro nie:
https://www. acv -on li ne.
be/acv -on li ne/Sy ste em/be re -
ke ning smo du les/niet -le den -bru -
to -net to. html.

Wi tam,
Mam pro blem na tu ry ta kiej, że

pra co wa łem dla jed ne go za kła -
du 3 la ta (od 2013 do 2016 ro -
ku) i pro ble mem jest to, że
po tym, gdy szef mnie zwol nił,
biu ro nie chcia ło mi dać in nej
pra cy i do sta łem je dy nie okres
wy po wie dze nia 4 ty go dnie. Pra -
co wa łem tam przez nie ca łe 2 la -
ta, po czym szef prze niósł mnie
bez okre su ocze ki wa nia 3 mie -
się cy do in ne go biu ra pra cy
od ra zu na fa zę B. Biu ro bro ni
się, że nie na le ży mi się od pra wa,
bo nie pra co wa łem dla nich 2 la -
ta, a od te go jest to za leż ne. Na -
praw dę nie umiem po ra dzić so -
bie z tym i nie wiem czy jest ja ka -
kol wiek szan sa od zy ska nia tych
pie nię dzy.

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:

Ra dzi my przed sta wić szcze -
gó ło wo Pa na sy tu ację spe cja li -
stom od pra wa pra cy oraz za py -
tać o moż li wo ści roz wią za nia tej
spra wy. Moż li wy jest też kon takt
w ję zy ku pol skim z in spek cją
pra cy: http://www.in spec -
tieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/.

Dzień do bry,
Mam py ta nie: je śli pra cu ję

w Ho lan dii od 2O13 ro ku, ale
w ro ku 2O15 mia łem prze rwę 4
mie sią ce, jed nak wró ci łem na fa -
zę B i nie zry wa łem kon trak tu, to
czy mo gę sta rać się o do fi na so -
wa nie do go dzin i czy dzia ła to
wstecz, czy li jak nie mam go dzin
od stycz nia, to czy wró cą mi to?

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:

Do fi nan so wa nie do go dzin
jest na tej sa mej za sa dzie co za -
si łek, więc je śli na umo wie
jest 40 go dzin, a pra cu je Pan mi -
ni mum 5 go dzin mniej, to moż -
na się o to sta rać.

Wi tam,
Do koń ca mar ca te go ro ku za -

mie rzam pod jąć le gal ną pra cę
w Niem czech. Pro szę o in for ma -
cje po ja kim cza sie i czy w ogó le
mo gę sta rać się o miesz ka nie so -
cjal ne od pań stwa. Ko lej nym py -
ta niem jest czy po sia da jąc uczą -
ce się dzie ci w Pol sce mo gę sta -
rać się o od po wied nik pol skie go
ro dzin ne go? Ja kie do ku men ty
po win nam za brać ze so bą wy jeż -
dża jąc do Nie miec? Czy po trzeb -
ny jest akt uro dze nia dzie ci
(na dru ku mię dzy na ro do wym),
akt mał żeń stwa (oj ciec dzie ci nie
ży je, po now nie wy szłam za mąż
i przy ję łam no we na zwi sko, dzie -
ci po zo sta ły przy na zwi sku oj ca).
Z gó ry dzię ku ję za udzie le nie in -
for ma 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:

To czy zo sta nie przy zna ne
miesz ka nie so cjal ne, za le ży
od wie lu czyn ni ków (m. in. od za -
so bów so cjal nych da nej gmi ny).
Moż na sta rać się na uczą ce się
dzie ci o za si łek ro dzin ny z Nie -
miec – Kin der geld (mak sy mal -
nie do 25 ro ku ży cia dziec ka).
Waż ne jest przy tym czy dzie ci
zo sta ją w Pol sce (a je śli tak, to
pod czy ją opie ką) czy mo że wy -
jeż dża ją z Pa nią. Za si łek ta ki wy -
no si 190 eu ro mie sięcz nie
na jed no dziec ko. Wszel kie do -
ku men ty ty pu ak ty uro dze nia,
ak ty mał żeń stwa, jak rów nież
wie le in nych, są jak naj bar dziej
wy ma ga ne przez urząd. 
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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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Tak sów karz wio zą cy ma ry -
na rza gna na łeb na szy ję we
mgle jak zu pa.

– Jak pan w ta kiej mgle po tra -
fi tak szyb ko jeź dzić? – nie po koi
się ma ry narz.

– A jak wy so bie ra dzi cie we
mgle na mo rzu?

– Pły wa my we dług przy rzą -
dów.

– No wła śnie, ja też – za sie -
dem dzie siąt gro szy bę dzie dwo -
rzec ko le jo wy.

Pa ni py ta Ja sia:
– Któ ra rze ka jest dłuż sza:

Ren czy Mis si si pi?
– Mis si si pi.
– Do brze, Ja siu. A o ile jest

dłuż sza?
– O sześć li ter.

– Chcia ła bym coś prak tycz -
ne go do po ko ju dzien ne go
– mó wi ko bie ta w skle pie
z dy wa na mi.

– A ile Pa ni ma dzie ci?
– Sze ścio ro.
– To naj prak tycz niej szy był by

as falt.

Mąż wpa tru je się w świa -
dec two ślu bu.

– Cze go tam szu kasz? – py ta
żo na.

– Ter mi nu waż no ści!

Żo na do mę ża:

– Mam dla Cie bie dwie wia do -
mo ści. Do brą i złą.

– No słu cham.
– Od cho dzę od Cie bie.
– No, a ta zła?

Swe go cza su pew ne mał -
żeń stwo ku pi ło so bie pa rę pa -
pu żek. I choć czę sto je ob ser -
wo wa li, to nie mo gli się zo -
rien to wać, któ ry pta szek to
sam czyk, a któ ry sa micz ka.
W koń cu pa ni przy uwa ży ła pa -
puż ki w ak cji, ale że pa na nie by -
ło – to nie wie le się za sta na wia -
jąc – wy sku ba ła sam czy ko wi pa -
rę pió rek z gło wy, by móc go
wska zać, gdy mąż wró ci do do -
mu.

Ja koś tak nie za dłu go, by ła
u nich im pre za ro dzin na. Pa puż -
ki so bie swo bod nie la ta ły
w miesz ka niu, wy wo łu jąc za -
chwyt go ści. Na gle sam czyk sia -
da na ra mie niu ły se go go ścia
i kon fi den cjo nal nie za da je py ta -
nie:

– Co? Przy ła pa li? Przy ła pa li?

Żo na do spóź nio ne go mę ża
wra ca ją ce go do do mu:

– Gdzie ty by łeś ty le cza su?
– U Jan ka na bry dżu!
Żo na dzwo ni do Jan ka i py ta:
– Był u cie bie mój mąż?
– Jak to był?! Sie dzi i wła śnie

roz da je!

Żo na mó wi do mę ża:
– Ko cha nie ju tro jest rocz ni ca

na sze go ślu bu – jak ją uczci my?
Na to mąż od po wia da:
– Mo że mi nu tą ci szy?

Sie dzi so bie Kop ciu szek
i pła cze. Przy cho dzi wróż ka.

– Cze mu pła czesz Kop ciusz -
ku?

– Bo nie mo gę iść dzi siaj
na bal [chlip] [chlip]

– A dla cze go nie mo żesz iść
dzi siaj na bal????

– Bo... [chlip] [chlip]... bal jest
ju tro....

Żo na w wra ca do do mu
i mó wi:

– Ko cha nie, dzi siaj piąć ra zy
prze je cha łam na czer wo nym

świe tle bez żad ne go man da tu!
– No i co z te go?
– Nic. Za za osz czę dzo ne pie -

nią dze ku pi łam no wą to reb kę!

– Co byś zro bił, gdy bym umar -
ła? Oże nił byś się po now nie?

– Na pew no nie!
– Dla cze go nie? Nie po do ba

Ci się mał żeń stwo?
– Nie, no po do ba mi się...
– To dla cze go byś się znów nie

oże nił? – drą ży te mat ko bie ta.
– No do brze, oże nił bym się.
– Na praw dę?
Mąż gło śno wzdy cha, ale nie

od po wia da na py ta nie.
– I spał byś z nią w na szym łóż -

ku? – nie da je za wy gra ną ko bie -
ta.

– A gdzie in dziej mie li by śmy
spać?

– I zdjął byś mo je zdję cia i za -
miast nich wy wie sił jej?

– To by by ło chy ba w po rząd -
ku?

– I po zwo lił byś jej grać mo imi
ki ja mi do gol fa?

– Nie, ona jest le wo ręcz na.

– Co ci się sta ło w oko?
– Do sta łem śru bo krę tem

od są siad ki.
– Przez przy pa dek?
– Nie, przez dziur kę od klu cza.

Roz ma wia ją dwie blon dyn -
ki i pierw sza mó wi do dru giej:

– Wiesz, że no wy rok wy pa da
w tym ro ku w pią tek.

A dru ga na to:
– Oby nie trzy na ste go.

Pew ne go dnia szef du że go
biu ra za uwa żył no we go pra -
cow ni ka. Ka zał mu przyjść
do swe go po ko ju.

– Jak się na zy wasz?
– Ju rek – od parł no wy.
Szef się skrzy wił:
– Słu chaj, nie do cie kam,

gdzie wcze śniej pra co wa łeś
i w ja kiej at mos fe rze, ale ja nie
zwra cam się do ni ko go w mo jej
fir mie po imie niu. To ro dzi po ufa -
łość i mo że znisz czyć mój au to ry -
tet. Zwra cam się do pra cow ni -
ków tyl ko po na zwi sku, np. Ko -
wal ski, Ma li now ski. Je śli wszyst -

ko ja sne, to ja kie jest two je na -
zwi sko?

– Ko cha ny – wes tchnął no wy.
– Na zy wam się Je rzy Ko cha ny.

– Do bra, Ju rek, omów my na -
stęp ną spra wę.

– Sły sza łam, że pa ni mał żo -
nek zła mał so bie no gę. Jak to
się sta ło?

– Bar dzo głu pio. Wła śnie ro bi -
łam zra zy, więc mój mąż po szedł
do piw ni cy po ziem nia ki. Jak
zwy kle nie wziął ze so bą la tar ki,
po śli zgnął się na scho dach
i spadł w dół.

– To strasz ne. I co pa ni zro bi ła
w ta kiej sy tu acji?

– Ma ka ron.

Mło dy, nie do świad czo ny
czło wiek do stał pra cę w pew -
nej wiel kiej, bar dzo zna nej fir -
mie. Pra co wał przez ty dzień,
ra dził so bie śred nio, a tu na -
gle wzy wa go dy rek tor biu ra:

– Sza now ny Pa nie – mó wi
– zde cy do wa li śmy się prze nieść
pa na na wyż sze sta no wi sko. Te -
raz bę dzie pan kie row ni kiem
dzia łu.

Tak też się sta ło. Po ty go dniu
dość mar nej pra cy, mło de go
czło wie ka wzy wa szef ko or dy na -
cji dzia łów:

– Sza now ny Pa nie – mó wi
– zde cy do wa li śmy się pa -
na awan so wać, te raz bę dzie pan
sze fem fi lii w na szym mie ście.

I tak mi ja ko lej ny ty dzień ta -
kiej so bie pra cy – ale oto głów ny
szef, czy li naj waż niej szy boss,
wzy wa mło de go czło wie ka
do sie bie.

– Po sta no wi łem Cię awan so -
wać. Te raz bę dziesz sze fem na -
szej fir my na ca łą Pol skę. Two ja
pen sja bę dzie dzie się cio krot nie
więk sza niż do tych czas. Bę -
dziesz miał do dys po zy cji służ bo -
we au to, wła sny ga bi net, bę -
dziesz wy jeż dżać na wie le za gra -
nicz nych de le ga cji.

– Dzię ku ję! – mó wi ucie szo ny
mło dy czło wiek.

– I tyl ko ty le? – mó wi boss.
– Ta ka pro po zy cja, a tu tyl ko
„dzię ku ję”?

– Dzię ku ję, ta to!
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Reklama

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!

Akwa re la
na szej tę sk no ty
wy peł nia ko lo rem plan ci szy 
tam szmer wia tru ło dzią ko ły sze
pięk no ra ju
trwa w wy obraź ni
wsta je świt
blask słoń ca ob dzie la nas zło tem

Akwa re la na szej tę sk no ty
to ra dość kwia tów
w zna nym ogro dzie
mrok po wra ca zmę cze niem
w chwi li zgry zo ty
Wier ność – gwiazd ką Na dziei
z ob ło ków do nas scho dzi

Akwa re la na szej tę sk no ty
to łódź lo su na peł nym je zio rze
tę sk no ta zwia stu je ran ne zo rze
i nie obec ność co dzien nej zgry zo ty

Teo ria i prak ty ka
Czło wiek osią ga w tru dzie
war to ści co dzien ne
w sfe rze du cha spo ty ka wszak że „ja ko ści
za mien ne...”

Zbież ność tre ści po zna nych
z po czu ciem su mie nia
na ogół obiek tyw nie
ży cie na sze zmie nia...

Gdy się jed nak wy da rzy
w tre ści zwy kła cha ła
trud no bied ne mu (teo re ty ko wi) ma rzyć
by Praw da wy gra ła...
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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

FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN



WTOREK, 6 września 2016Reklama24


