
Każ dy z nas my śli o przy szło -
ści. Za sta na wia my się gdzie
bę dzie my, co bę dzie my ro bić,
ja ką pra cę bę dzie my wy ko ny -
wać. Nie każ dy nie ste ty lu bi
swo ją do tych cza so wą pra cę.
Mo że nie do koń ca je ste śmy
do ce nia ni, mo że po pro stu
uwa ża my, że mar nu je my się
w da nej fir mie lub nie speł -
nia my się wy ko nu jąc da ne
czyn no ści w pra cy. Każ dy
czło wiek ma ma rze nia, nie
każ dy jed nak chce iść
do przo du, roz wi jać się i po -
dej mo wać ry zy ko.

Za łóż my, że za wsze chcia łem
zo stać księ go wym. Mo je ży cie
jed nak po to czy ło się ina czej i nie
po sze dłem na stu dia, pra cu ję
w szklar ni i nie za do wa la mnie
pra ca, pła ca oraz nie wi dzę

przed so bą żad nej przy szło ści,
po nie waż nie mam tu taj moż li -
wej żad nej ścież ki roz wo ju. Wie -
le ra zy za sta na wia łem się, jak
z te go wy brnąć, ale nie chcę ry -
zy ko wać utra ty pra cy oraz wy da -
nia wszyst kich oszczęd no ści
na na ukę i kur sy po trzeb ne
do zdo by cia mia na księ go we go.

W 2017 ro ku UWV mo że po -
móc każ de mu, kto jest w Ho lan -
dii za re je stro wa ny ja ko oso ba
po szu ku ją ca pra cy (po przez ku -
pon na mak sy mal nie 2500 eu -
ro, któ re go prze zna cze niem jest
wspo mo że nie dal szej edu ka cji
lub prze bran żo wie nia się). 

Ubie gać się o ta kie do fi nan so -
wa nie do kur su/szko le nia moż -
na, kie dy:

– otrzy mu jesz WW – uit ke ring
(za si łek dla bez ro bot nych w Ho -
lan dii), masz umo wę o pra cę lub
wła sną dzia łal ność w Ho lan dii;
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Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego!

Pytania do eksperta 
– listy Czytelników

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Kupon w wysokości 2500 euro
na przebranżowienie się lub dalszą edukację
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XXV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
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Sor to wa nia ce bu li – Em -
me lo ord (FL). Opis pra cy: Po -
szu ku je my pra cow ni ków chęt -
nych do pra cy przy sor to wa niu
wa rzyw ta kich jak ce bu la. Pra -
ca na ha li przy li nii sor tu ją cej,
se lek cja ce bu li. Wa rzy wa trze -
ba od dzie lić od ka mie ni i wa -
rzyw uszko dzo nych. Pra ca skie -
ro wa na do osób po tra fią cych
szyb ko pra co wać przy ta śmie.
Pra ca rów nież w świę ta Wiel ka -
noc ne. Pra cow nik mu si być
zde cy do wa ny do po zo sta nia
w pra cy mi ni mum do ma ja.
Po za koń cze niu sor to wa nia pla -
no wa na jest pra ca na po lach

w okre sie let nim. Licz ba miej -
sce pra cy: 4 sta no wisk pra cy.
Miej sce pra cy: Em me lo ord.
Licz ba go dzin: 36-40 ty go dnio -
wo. Staw ka: 8.96 eu ro brut to.
Moż li wość nad go dzin: Tak, po -
wy żej 40 h. Do da tek zmia no wy:
nie wy stę pu je. Pra ca na dłu gi
i krót ki okres cza su. Zna jo mość
ję zy ka An giel skie go: Nie. Za -
kwa te ro wa nie: AB Oost lub wła -
sne. Trans port: AB Oost lub wła -
sne. Po czą tek Pra cy: 20/sty -
czeń/2017. Wy ma ga nia: brak
cho ro by lo ko mo cyj nej, pra wo
jaz dy (mi le wi dzia ne), ofer ta dla
pra cow ni ków z UE. Za pew nia -

my: wy na gro dze nie zgod ne
z pra wem pra cy, do dat ki
do wy na gro dze nia (urlo po we
i wa ka cyj ne), do da tek do wy -
na gro dze nia ET, trans port
do pra cy bez płat ny, po moc
w spra wach ad mi ni stra cyj -
nych w Ho lan dii, po moc
w uzy ska niu do fi nan so wa nia
do ubez pie cze nia, co -ty go -
dnio we wy na gro dze nie, pol -
ski ko or dy na tor. Je steś za in -
te re so wa ny/a? Pro szę
o prze sla nie CV na ad res
work.pl@abo ost.nl.

Ope ra tor wóz ka wi dło -
we go. Dla na sze go klien ta
po szu ku je my pra cow ni ka
na sta no wi sko kie row cy wóz -
ka wi dło we go na sor tow ni
pa pie rów. Pra ca znaj du je się
w Ruc phen (oko li ce Ro osen -
da al, Et ten Leur) i jest na dłu -
gi okres cza su. Ofe ru je my:
Pra ce na dłu gi okres cza su,
Wy na gro dze nie ty go dnio we,
Wa ka cyj ne, urlo po we. Ocze -
ku je my: Za miesz ka nia
w oko li cach Ruc phen, wła -
sne go trans por tu do pra cy,
zna jo mość ję zy ka ho len der -

skie go bądź w trak cie na uki
(wa ru nek ko niecz ny), Za an ga -
żo wa nia, Chę ci pod ję cia współ -
pra cy na dłuż szy okres czas,
Nie ka ral no ści. Je steś za in te re -
so wa ny? Wy ślij nam swo je CV
bądź za dzwoń! nr.
tel. 030 214 80 11 (Tyl ko
w godz, otwar cia: pon -pt
od 9: 00-17: 30), e -ma il: pra -
ca@gro ene hart se rvi ce.nl. Uwa -
ga. W ty tu le wia do mo ści e -ma il
pro szę wpi sać,, kie row ca wóz -
ka wi dło we go”. Po zdra wia my,
Gro ene Hart Se rvi ce.

PRO DUK CJA SPO ŻYW -
CZA. Po szu ku je my kan dy da -
tów do pra cy ja ko: PRO DUK CJA
SPO ŻYW CZA. Miej sco wość:
Best, Oss, Ven lo – Ho lan dia. Za -
kres obo wiąz ków: Sor to wa nie
i pa ko wa nie owo ców, wa rzyw,
pro duk cja wy ro bów mię snych,
sło dy czy. Wy ma ga nia: Brak
prze ciw ska zań zdro wot nych
do pra cy z żyw no ścią. Sta tus
oso by nie ka ra nej w Pol sce. Za -
pew nia my: Ho len der ską umo -
wę o pra cę, Za kwa te ro wa nie,
Ubez pie cze nie zdro wot ne, Do -
jazd do pra cy na te re nie Ho lan -
dii, Opie kę pol skich ko or dy na -
to rów, Po moc przy za ło że niu nr
BSN/so fi, Moż li wość wy jaz du
dla par, Dar mo wy trans port
do Ho lan dii dla osób na staw -
kach wie ko wych. Do dat ki służ -
bo we re kom pen su ją ce kosz ty
za kwa te ro wa nia. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o prze sy ła -
nie swo je go CV na ad res e -ma -
il: in fo@work for ce.pl. Stro na in -
ter ne to wa: www.work for ce.pl.

Zbro jarz, Ho lan dia. Agen -
cja Za trud nie nia Pan Pol
(KRAZ 1670) po szu ku je dla ho -

– chcesz roz po cząć kurs
w ce lu zdo by cia upraw nień,
któ re upo waż nią Cię do pra cy
na da nym sta no wi sku u obec -
ne go lub przy szłe go pra co -
daw cy. 

Wa run ki, ja kie trze ba speł -
niać:

– na le ży za pi sać się w urzę -
dzie pra cy ja ko szu ka ją cy pra cy
oraz za mie ścić na stro nie werk.
nl swo je CV;

– za wód, któ ry chce się wy ko -
ny wać, mu si znaj do wać się na li -
ście UWV;

– mo żesz otrzy mać mak sy -
mal nie 2500 eu ro do fi nan so wa -
nia do wszyst kich po nie sio nych
kosz tów (je że li da ny kurs jest

droż szy, resz tę trze ba do pła cić
sa mo dziel nie);

– czas na zło że nie wnio sku
jest do 31.12.2017 ro ku, nie
mo że to być rów nież póź niej
niż 14 dni przed roz po czę ciem
na uki;

– moż na sko rzy stać z te go do -
fi nan so wa nia tyl ko raz;

– w prze szło ści nie ko rzy sta -

łeś już z po dob nych do fi nan so -
wań.

Je że li więc już daw no chcia łeś
zmie nić coś w swo im ży ciu za wo -
do wym, to te raz jest czas, że by
spró bo wać cze goś no we go, roz po -
cząć na ukę i uzy skać dy plom, któ -
ry po zwo li Ci wy ko ny wać pra cę
ma rzeń lub po pro stu zwięk szy
Two je szan se na ryn ku pra cy.
W Ho lan dii moż na zna leźć wie le
kur sów (na wet w ję zy ku an giel -
skim). War to więc po szu kać i spró -
bo wać swo ich sił. 

B. TELLER 

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 31 stycznia 2017Praca i życie w Holandii i Belgii2
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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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len der skie go part ne ra ZBRO JA -
RZY. Lo ka li za cja: Har lin gen, Ho -
lan dia. Ter min roz po czę cia pro -
jek tu: 16.01.2017. Ter min za -
koń cze nia (przy bli żo ny): Paź -
dzier nik 2017. Wa run ki fi nan so -
we: 10 Eu ro net to za go dzi nę +
za kwa te ro wa nie (2 oso by w po -
ko ju) + sa mo chód + ki lo me -
trów ka. Wy ma ga nia: do świad -
cze nie w pra cach zbro jar skich,
ję zyk an giel ski/nie miec ki/ho -
len der ski, cer ty fi kat VCA, mi le
wi dzia ne pra wo jaz dy i sa mo -
chód. Oso by speł nia ją ce po wyż -
sze wy ma ga nia pro si my o prze -
sy ła nie CV w ję zy ku an giel skim/
nie miec kim/ ho len der skim,
w for ma cie *. doc, wraz z kom -
ple tem cer ty fi ka tów/re fe ren cji
na ad res bud@eu ro wor ker.pl.
Kon takt te le fo nicz ny:
+48 739 522 904.

Mu rarz – klin kier. Fir ma
Hap py Wor kers EU Re cru iting
po szu ku je dla swo je go klien ta
w Ho lan dii mu ra rzy do prac
przy bu do wie apar ta men tów.
Pra ca jest w Am ster da mie.
Moż li wość pod ję cia pra cy
od 16 stycz nia. Wy ma ga nia:
mi ni mum rok do świad cze nia
w pra cy z klin kie rem, ko mu ni -
ka tyw na zna jo mość ję zy ka
an giel skie go lub nie miec kie -
go (wa ru nek ko niecz ny), mi le
wi dzia ne pra wo jaz dy oraz
wła sny sa mo chód. Ofe ru je my:
wy na gro dze nie 480 eu ro net -
to/40h (moż li wość pod wyż ki
po kil ku ty go dniach), za kwa -
te ro wa nie i ubez pie cze nie,
pra cę na wa run kach ho len -
der skich, opie kę ko or dy na to -
ra pol sko ję zycz ne go. Szcze gó -
ło we CV pro szę wy słać na ad -
res re kru ta cja_nl@op.pl w ty -
tu le wpi su jąc: „Mu rarz – klin -
kier”.

PER SO NEL PO RZĄD KO -
WY. Po szu ku je my kan dy da tów
do pra cy ja ko: PER SO NEL PO -
RZĄD KO WY. Miej sco wość:
Mars ber gen, Oss, Best – Ho -
lan dia. Za kres obo wiąz ków:
Sprzą ta nie ho te li, ma ga zy nów
i hal pro duk cyj nych. Wy ma ga -
nia: Zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub nie miec kie go
na po zio mie ko mu ni ka tyw -
nym, Sta tus oso by nie ka ra nej
w Pol sce. Za pew nia my: Ho len -
der ską umo wę o pra cę, Za -
kwa te ro wa nie, Ubez pie cze nie
zdro wot ne, Do jazd do pra cy
na te re nie Ho lan dii, Opie kę
pol skich ko or dy na to rów, Po -
moc przy za ło że niu nr BSN/so -
fi, Moż li wość wy jaz du dla par,
Dar mo wy trans port do Ho lan -
dii dla osób na staw kach wie -
ko wych, Do dat ki służ bo we re -
kom pen su ją ce kosz ty za kwa -
te ro wa nia. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sy ła nie
swo je go CV na ad res e -ma il:
in fo@work for ce.pl. Stro na in -
ter ne to wa: www.work for ce.pl.

Ope ra tor ma szyn HE DEL /
KERK DRIEL. Po szu ku jesz
pra cy? Miesz kasz w oko li cach
Hel del? Po ro zu mie wasz sie
w ję zy ku ho len der skim? Ta
ofert pra cy mo że być wła śnie
dla Cie bie. Dla klien ta miesz -
czą ce go sie w He del, zaj mu ją -
ce go sie im por tem oraz expor -
tem wa rzyw i owo cow, po szu -
ku je my ope ra to ra ma szyn pro -
duk cyj nych / pa ku ją cych.
Do Two ich obo wiąz ków bę dzie
na le ża ło: za pew nie nie spraw -
ne go funk cjo no wa nia ma szyn
pro duk cyj nych/ pa ku ją cych,
pra wi dło we usta wia nie ma -
szyn, mo ni to ro wa nie pro ce -
su pod czas funk cjo no wa nia
ma szyn, utrzy ma nie li nii
w pra wi dło wym dzia ła niu.
Wy ma ga nia: mi ni mum
dwa la ta do świad cze nia
w po dob nej funk cji – ja ko
ope ra tor ma szyn, do świad -
cze nie w pra cy na pro duk cji
/ pa ko wa niu, bar dzo mi le
wi dzia ne, tech nicz ne wy -
ksztal ce nie, ko mu ni ka tyw -
ność, kre atyw ność, ła twość
w roz wia zy wa niu na głych
pro ble mów, od por ność
na stres i na sta wie nie
na re zul tat, ela stycz ność
oraz chęć pra cy w sys te mie
dwu zmia no wym, po ro zu -
mie wa nie się w ję zy ku ho -
len der skim i an giel skim.
Je śli je steś za in te re so wa ny
po wyż szą ofer ta prze ślij
nam CV na ad res: po -
len@jo bi nve st ment.nl lub
skon tak tuj się te le fo nicz -
nie 073-711-3-717.

P A  K O  W A C Z / - K A
UBRAŃ. Po szu ku je my kan -
dy da tów do pra cy ja ko: PA -
KO WACZ/-KA UBRAŃ. Miej -
sco wość: Wo er den – Ho lan -
dia. Za kres obo wiąz ków: Pa -
ko wa nie no wych ubrań, met -
ko wa nie, na kle ja nie cen
oraz do cze pia nie alar mów.
Wy ma ga nia: Zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go lub nie -
miec kie go na po zio mie ko -
mu ni ka tyw nym, Sta tus oso -
by nie ka ra nej w Pol sce. Za -
pew nia my: Ho len der ską
umo wę o pra cę, Za kwa te ro -
wa nie, Ubez pie cze nie zdro -
wot ne, Do jazd do pra cy
na te re nie Ho lan dii, Opie kę
pol skich ko or dy na to rów, Po -
moc przy za ło że niu nr
BSN/so fi, Moż li wość wy jaz -
du dla par, Dar mo wy trans -
port do Ho lan dii dla osób
na staw kach wie ko wych, Do -
dat ki służ bo we re kom pen su -
ją ce kosz ty za kwa te ro wa nia.
Oso by za in te re so wa ne pro si -
my o prze sy ła nie swo je go CV
na ad res e -ma il: in fo@work -
for ce.pl. Stro na in ter ne to wa:
www.wor for ce.pl.

Mu rarz bu dow la ny
– Ho lan dia. 420-520 eu -

ro net to/40h+za kwa te ro wa -
nie. Wy ma ga nia: Vca lub
Scc018, do świad cze nie
na w/w sta no wi sku klin kier,
ję zyk ob cy (1 oso ba na gru -
pę), wła sny trans port mi le wi -
dzia ny, so fi mi le wi dzia ne.
Wa run ki: sta łe za trud nie nie
na ho len der skiej umo wie
o pra cę, staw ka 420-520 eu -
ro net to/40h, dar mo we za -
kwa te ro wa nie, ubez pie cze -
nie peł ne. Oso by chęt ne pro -
si my o kon takt ema il cv@ch -
-24.com lub pod nu me rem
te le fo nu +48 864711471.

Pra cow nik biu ra po śred -
nic twa pra cy. Szu ka my ko le gi
do na sze go ze spo lu! Opis sta no -
wi ska: ob słu ga ad mi ni stra cyj -
na pra cow ni ków, sta ły kon takt,
opie ka nad pra cow ni ka mi tym -
cza so wy mi, po moc w umó wie -
niu wi zy ty u le ka rza itp., wpro -
wa dza nie no wych pra cow ni ków
do za kła du pra cy, kon tro lo wa -
nie za kwa te ro wa nia dla pra cow -
ni ków, utrzy my wa nie do brych
re la cji z klien ta mi, współ pra ca
z in ny mi dzia ła mi GHS. Ocze ku -
je my: Zna jo mość ję zy ka ho len -
der skie go, Mi le wi dzia ne do -

świad cze nie, Za miesz ka nie
w Amers fo ort +/-20km, pra wo
jaz dy kat. B, od po wie dzial ność,
sa mo dziel ność, ela stycz ność,
szyb kość dzia ła nia i po dej mo -
wa nia de cy zji, do bra zna jo mość
ob słu gi kom pu te ra, od por ność
na stres. Ofe ru je my: Pra ce
na dłu gi okres cza su, Na rzę dzia
po trzeb ne do pra cy (te le fon, au -
to), Du żą sa mo dziel ność w dzia -
ła niu, Pra ce w dy na micz nym
śro do wi sku. Po wię cej in for ma -
cji za dzwoń pod:
+31 622 503 887. Cze ka my
na Two je CV w je zy ku ho len der -

skim! pra ca@gro ene hart se rvi -
ce.nl. Po zdra wia my, Gro ene
Hart Se rvi ce!

Hy drau lik. Fir ma Hap py
Wor kers EU Re cru it ment po -
szu ku je dla swo je go klien ta
w Ho lan dii hy drau li ków
do mon ta żu urzą dzeń i in sta la -
cji sa ni tar nych. Moż li wość pod -
ję cia pra cy od 23 stycz nia.
Kon trakt na mi ni mum 6 mie -
się cy. Wy ma ga nia: do świad -

PRACA
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Już ćwierć wie ku gra w Pol sce
i na ca łym świe cie Wiel ka Or -
kie stra Świą tecz nej Po mo cy
z Jur kiem Owsia kiem na cze -
le. Wy da rze nie, ja kie 25 lat
te mu mia ło być jed no ra zo wą
ak cją, prze ro dzi ło się w wiel -
ki zryw spo łecz ny na ska lę
świa to wą. Wkra dło się prze -
bo jem w ser ca mi lio nów Po -
la ków, two rząc no wą ja kość
wo lon ta ria tu i trud no obec -
nie so bie na wet wy obra żać
sty czeń bez WOŚP. Jak krzy -
czą dzie siąt ki ty się cy wo lon -
ta riu szy Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy: „Bę -
dzie my gra li do koń ca świa ta
i je den dzień dłu żej...”.

W okre sie ostat nich dwu dzie -
stu pię ciu lat WOŚP, dzię ki nie zli -
czo nym rze szom dar czyń ców,

ze bra ła kwo tę po nad 700 mi lio -
nów zło tych prze zna cza jąc ją
każ de go ro ku na do po sa że nie
róż no ra kich pla có wek i szpi ta li
mię dzy in ny mi w sprzęt ra tu ją cy
ży cie.

W tym ro ku Wiel ka Or kie stra
Świą tecz nej Po mo cy gra ła z na -
stę pu ją cym ha słem na ustach:
„Dla ra to wa nia ży cia i zdro wia
dzie ci na od dzia łach ogól no pe -
dia trycz nych oraz dla za pew nie -
nia god nej opie ki me dycz nej se -
nio rom”. W ca łej Pol sce w mia -
stach, mia stecz kach i wsiach,
a tak że w wie lu miej scach
na świe cie 15 stycz nia 2017 ro -
ku od ra na roz le gły się zna ne już
wszyst kim Po la kom cha rak te ry -
stycz ne dźwię ki mu zy ki zwia stu -
ją ce na dej ście wiel kie go dnia
– dnia, kie dy WOŚP gra ła dla
mi lio nów, a mi lio ny ba wi ły się
z Or kie strą otwie ra jąc swe ser ca
i szcze rze da ru jąc dat ki
na szczyt ny cel.

Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej
Po mo cy gra ła rów nież w Ho lan -
dii. W Am ster da mie, Ha dze,
Schie dam, Rot ter da mie, Ein dho -
ven, Bruns sum, Horst w nie dzie -
lę od by ły się dzie siąt ki wy stę pów
ar ty stów es tra do wych oraz nie -
zli czo na ilość wy da rzeń to wa rzy -
szą cych i au kcji. Jak zwy kle Po -
la cy nie za wie dli, przy cho dząc
tłum nie ca ły mi ro dzi na mi.

Wszak rok rocz ne fi na ły WOŚP
dla zna czą cej więk szo ści z nas
sta ły się sa mo czyn nie po zy cją
obo wiąz ko wą, nie mal świę tem
na ro do wym. Czap ki z głów! – to
nasz pol ski znak roz po znaw czy
– coś, czym bez żad ne go wsty du
mo że my się chwa lić przed in ny -
mi na ro da mi.

– Tu taj w ha skim La ak the -
ater, gdzie od by wa się XXV Fi nał
WOŚP, at mos fe ra jest nie sa mo -
wi ta – wszę dzie po zy tyw ni, ra do -
śni lu dzie. Ja ko oso ba zaj mu ją -
ca się nie peł no spraw nym sy -

nem Łu ka szem, uwa żam, że
Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej
Po mo cy po za Pol ską po wo du je
jed no cze nie się ma łych spo łecz -
no ści z do brym prze sła niem
– mó wi ła Ma rze na Żyw na. – Mój
syn po mi mo że jest nie peł no -
spraw nym na wóz ku in wa lidz -
kim jest oso bą otwar tą, lu bi
uczest ni czyć w te go ro dza ju spo -
tka niach. Na ogół śle dzi łam
WOŚP w te le wi zji, jed nak tu taj
w Ho lan dii mie li śmy bli sko, więc
spa cer kiem do tar li śmy na miej -
sce i do rzu ci li śmy ma łą ce gieł kę
cie sząc się, że te pie niąż ki po słu -
żą szczyt nym ce lom – do da ła.

– Je stem spraw czy nią te go
ca łe go cha osu – śmia ła się Ali -
cja Wi lusz, szef szta bu WOŚP
w Ha dze. – Ten fi nał jest dru gim
zor ga ni zo wa nym w Ha dze w La -
ak the ater, za co je ste śmy bar -
dzo wdzięcz ni dy rek cji obiek tu.
Przy go to wa li śmy bo ga ty pro -
gram, a na szy mi ar ty sta mi by li

głów nie Ho len drzy. Ba wi li śmy
się świet nie, przy szło bar dzo du -
żo lu dzi. Naj więk szym wzię ciem
ze wzglę du na bar dzo atrak cyj ne
na gro dy ufun do wa ne przez
spon so rów, cie szy ła się trze cia li -
cy ta cja. Nie spo sób wy mie nić
wszyst kich dar czyń ców, gdyż
jest to po nad osiem dzie siąt
firm, in sty tu cji i in dy wi du al nych
spon so rów, a do te go set ki od -
wie dza ją cych nas go ści, z któ -
rych każ dy do kła dał swo ją ce -
gieł kę. Ca łość ak cji do brze u nas
funk cjo no wa ła dzię ki dzie siąt -
kom wo lon ta riu szy, bez któ rych
nie by ło by to moż li we i za co ser -
decz nie im dzię ku ję – mó wi ła
Ali cja Wi lusz.

– Na XXV Fi na le WOŚP ma my
po miesz cze nie, gdzie wy ko nu je -
my oka zyj ne fry zu ry dla dzie ci
i do ro słych. Wzię cie jest ogrom -
ne, są ko lej ki. Nie spo dzie wa li -
śmy się aż ta kie go za in te re so -
wa nia, jed nak bar dzo nas to cie -

szy. Cał ko wi ty do chód z dzi siej -
szych dzia łań prze zna cza my dla
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy – po wie dzia ła w trak cie
fi na łu Mar le na Hof man, na co
dzień pro wa dzą ca ate lier.

W Ho lan dii we dług nie ofi cjal -
nych da nych na chwi lę obec ną
ze bra no kil ka dzie siąt ty się cy eu -
ro. Z in for ma cji ze bra nych
z stron or ga ni za to rów wy ła nia
się na stę pu ją cy ob raz: Am ster -
dam (10.088,88 eu ro), Ha ga
(11.700,25 eu ro), Schie dam
(11.000,00 eu ro), Rot ter dam
(7.720,00 eu ro i 525,00 zł), Ein -
dho ven (9.100,00 eu ro
i 1400,00 zł), Bruns sum
(5251,62 eu ro), Horst (6.000,00
eu ro).

Ca ła WOŚP po bi ła ko lej ny re -
kord gro ma dząc do tej po ry z po -
nad 1700 szta bów lo kal nych
kwo tę 62.418.767,00 zł.

TEKST/FOT. TO MASZ PO KOR SKI

XXV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
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(Sza now nych Czy tel ni ków,
któ rym mo gły by się na su nąć
ja kie kol wiek imien ne su ge stie
od no śnie kon su men tów po -
szcze gól nych kę sów No wo rocz -
nej Gę si, pra gnę za pew nić, że
są to tyl ko ich oso bi ste sko ja -
rze nia, za któ re ja, Głów na Ku -
char ka, nie mo gę wziąć żad nej
od po wie dzial no ści).

W wie lu re gio nach Pol ski
pięk nie utu czo na gęś jest nie -
odzow nym skład ni kiem świą -
tecz ne go me nu. Upiec ta ką
gęś, na wet ze sma ko wi tym na -
dzie niem, nie jest wca le trud -
no. Pro blem za czy na się wten -
czas, kie dy nie bar dzo wia do -
mo, jak tę gęś po dzie lić. Oso bi -
ście, ba zu jąc na dłu go let nim
swo im do świad cze niu, pod su -

nę ła bym kil ka su ge stii.
Głów kę wraz z pa rą by strych

oczków da ła bym Pre ze so wi
– aby za wsze mógł do strzec, co
w przy sło wio wej tra wie pisz czy
i od po wied nio w swo jej Pre ze -
sow skiej Głów ce ukno wać ade -
kwat ne dzia ła nia.

Szyj kę z gar dzioł kiem, za -
koń czo ną moc nym dzio bem
z nie wy pa rzo nym ję zycz kiem
– to oczy wi ście Pa ni Pre ze so -
wej – że by nie tyl ko mo gła wy -
krzy czeć gło śno, nie prze bie ra -
jąc w sło wach, wszyst kie nie -
do rzecz no ści, ale i moc nym
dzio bem uzbro jo nym w ten nie -
wy bred ny ję zyk dziab nąć z pra -
wa, z le wa i na wprost w obro -
nie rze ko mych ra cji Pre ze sa. 

Ud ko i naj ład niej szy kęs pier -

si – to dla jed ne go z wi ce pre ze -
sów – on wie, co do bre!

Łap ki, oto czo ne błon ką – jak
zna lazł dla Pań Funk cyj nych,
asy sten tek, aby mo gły biec
dróż ką wy zna czo ną przez Pre -
ze sa, na wet je śli to grunt lek ko
ba gni sty, cze go mo gą w swo jej
czy sto ści ser ca jesz cze nie do -
strze gać.

Ku pe rek – mię ciut ki, cho -
ciaż tro chę za tłu sty to dla tych,
któ rzy zda ją so bie spra wę, że
tak się nie po win no ro bić, ale
przy ta ku ją z oba wy przed utra -
tą obie ca ne go kę ska. Bie du le
nie wi dzą, że to kę sek ma lut ki,
co raz trud niej szy do prze łknię -
cia i wca le na zdro wie nie wy -
cho dzi.

Skrzy deł ka da ła bym Pa ni,

któ rej cią gle ma ło funk cji i za -
szczy tów – aby mo gła bez
zbęd ne go wy sił ku zdą żyć la tać
z Ze bra nia na Ze bra nie.

Skór kę – pięk ną, chru pią cą,
za ru mie nio ną na zło ty ko lor,
mu sia ła bym po dzie lić na wie le
ma łych czą stek -tak, aby star -
czy ło przy naj mniej po ka wa -
łecz ku dla tych wszyst kich, któ -
rzy za miast po dzię ko wa nia zo -
sta li za swo ją pra cę pu blicz nie
na ze bra niach upo ko rze ni. Oni
mu szą przy kryć swo ją wraż li -
wość, aby nie dać się po raz ko -
lej ny zra nić do ży we go.

Tę resz tę pięk nie upie czo nej,
so czy stej No wo rocz nej Gę si po -
kro iła bym na rów ne, pięk ne
pla ster ki. I pla ster po pla strze
wraz z por cją na dzie nia ob dzie -
li ła bym tych wszyst kich, któ rzy
nie zra że ni prze ciw no ścia mi,
cią gle wie rzą w bez in te re sow -
ność pra cy spo łecz nej. Jest
tych lu dzi spo ro. Skrom ni, nie
się ga ją po za szczy ty, ale kie dy
tyl ko za cho dzi po trze ba mo bi li -

zu ją się, nie szczę dząc cza su
i wy sił ku, aby do pro wa dzić
do suk ce su za da nie, któ re go
się pod ję li. Naj czę ściej jest to
za da nie, z któ re go ko rzyść
czer pie ca ła spo łecz ność. Na -
wet im wy ba cza my, że nie chcą
te go ro bić pod egi dą Pre ze sa.

To już wszyst ko? Ca ła No wo -
rocz na Gęś po dzie lo na? O, nie!
Za po mnia łam o so bie.

Na szczę ście dla sie bie zo -
sta wi łam ca łą garść piór z gę -

sich lo tek. Po to, że by mi w No -
wym Ro ku nie za bra kło we ny
do pi sa nia – wszak te ma tów
wko ło jest wie le. 

Z ser decz ny mi ży cze nia mi,
aby speł ni ły nam się na sze pla ny
i ma rze nia. Aby śmy w zdro wiu,
oto cze ni życz li wo ścią i ob da rza -
ją cy życz li wo ścią in nych, ni gdy
nie za tra ci li po czu cia hu mo ru.

Cze go so bie i Pań stwu ży czy
za wsze uśmiech nię ta

MA RIAN NA ŁA CEK

7Nasza Holandia
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No wo rocz na gęś
Ja kiś czas te mu mia łem oka zję po znać oso bi ście prze sym pa -

tycz ną Pa nią, bę dą cą w jed nej po sta ci mat ką, żo ną, spo łecz ni -
kiem, au tor ką wie lu pu bli ka cji pra so wych, frag men tów ksią żek,
wspo mnień, pro wa dzą cą w ra dio au dy cje do ty czą ce po praw nej
wy mo wy ję zy ka pol skie go, itp. Ko bie tę, któ ra od lat swej mło do -
ści ży je w Au stra lii (po nad 45 lat) i udzie la się dla au stra lij skiej
Po lo nii. Oso bę o któ rej mó wi się – nasz au stra lij ski pro fe sor Mio -
dek. Wy róż nio ną w 2016 ro ku me da lem „Or der of Au stra lia”
– naj wyż szym od zna cze niem przy zna wa nym przez wła dze au -
stra lij skie oso bom szcze gól nie ak tyw nym w pra cy spo łecz nej

i za wo do wej, nio są cej wy jąt ko we ko rzy ści dla Au stra lii i spo łecz -
no ści kra ju. Za po zwo le niem Pa ni Ma rian ny Ła cek, o któ rej mo -
wa, prze ka zu ję do lek tu ry Czy tel ni kom Goń ca Pol skie go dość
hu mo ry stycz ny tekst jej au tor stwa do ty czą cy... No wła śnie...
Dość ła two z emi gra cji au stra lij skiej tekst ten moż na prze nieść
na nasz ho len der ski grunt, a wie lu na szych Czy tel ni ków z pew -
no ścią bę dzie mo gło do pa so wać do nie go zna ne tyl ko so bie sy -
tu acje z wła snych firm, biur, or ga ni za cji...

TO MASZ PO KOR SKI

Dzie le nie No wo rocz nej Gę si

FOT. FRE EIMA GES. COM / PHO TO BY BEV LLOYD -RO BERTS

FOT. FRE EIMA GES. COM / PHO TO BY BEV LLOYD -RO BERTS
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cze nie na po dob nym sta no wi -
sku, wła sne na rzę dzia, mi le wi -
dzia na zna jo mość ję zy ka ob -
ce go, mi le wi dzia ne pra wo jaz -
dy oraz wła sny sa mo chód. Ofe -
ru je my: wy na gro dze nie 440
eu ro net to/40h, za kwa te ro wa -
nie i ubez pie cze nie, kon trakt
ho len der ski, opie kę ko or dy na -
to ra pol sko ję zycz ne go. CV pro -
szę prze słać na ad res ma ilo wy
re kru ta cja_nl@op.pl w ty tu le
wpi su jąc: „hy drau lik”.

OR DER – PIC KER. Agen cja
za trud nie nia Want 2 Work Sp.
z o.o. (wpis do re je stru nu -
mer 2329/1b) z sie dzi bą w Gli -
wi cach przy ul. Bo ha te rów Get ta
War szaw skie go 9, tel.:
(32) 777 53 11, jest dy na micz -
nie dzia ła ją cą fir mą re kru tu ją cą
pra cow ni ków na ry nek ho len -
der ski. Obec nie po szu ku je my
do świad czo nych pra cow ni ków
ma ga zy no wych – or der pic ke -
rów. Pra cow nik ma ga zy nu – Or -
der Pic ker. Miej sce pra cy: Ho -
lan dia. Re gion: Ho lan dia. Opis

sta no wi ska: zbie ra nie i kom ple -
to wa nie za mó wień za po mo cą
ska ne ra lub sys te mu słu chaw -
ko we go, przy go to wa nie to wa ru
do wy sył ki oraz za ła du nek, roz -
ła du nek to wa ru, jak i in ne pra ce
ma ga zy no we. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie przy zbie ra niu za -
mó wień/zle ceń na ska ne rach
lub słu chaw kach, pra wo jaz dy
kat. B – wa ru nek ko niecz ny!,
upraw nie nia na wóz ki wi dło we
zwy kłe lub bocz ne – mi le wi -
dzia ne, go to wość pod ję cia pra -
cy od za raz. Ofe ru je my: Le gal ną

pra cę z gwa ran cją go dzin mi ni -
mal nych; Za kwa te ro wa nie 65
Eu ro/ty dzień, Bez płat ny trans -
port do pra cy; Opie kę pol skich
ko or dy na to rów; Ho len der skie
ubez pie cze nie zdro wot ne 20,16
eu ro/ty dzień. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sy ła nie CV
wraz z klau zu lą: W CV pro si my
umie ścić klau zu lę: Wy ra żam
zgo dę na prze twa rza nie mo ich
da nych oso bo wych za war tych
w mo jej ofer cie pra cy dla po -
trzeb nie zbęd nych do re ali za cji
pro ce su re kru ta cji (zgod nie

z Usta wą z dnia 29.08.1997 ro -
ku o Ochro nie Da nych Oso bo -
wych; tekst jed no li ty: Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).

Rzeź nik. Pa nie i Pa no wie! Je -
ste smy li de rem w re kru ta cji wy -
kwa li fi ko wa nych rzeź ni ków
– wy kra wa czy, kla so wa czy oraz
ubo jow ców do prze my słu prze -
twór stwa mię sne go na te re nie
ca łej Hol lan di. JE SLI PO SIA -
DASZ JA KIE KOL WIEK DO -
SWIAD CZE NIE WA HAJ SIE

APLI KO WAĆ! Miej sce pra cy:
HO LAN DIA - Am ster dam i Til -
burg. Da ta roz po czę cia pra cy:
od za raz! OPIS STA NO WI SKA:
Try bo wa nie, Kla so wa nie, Ob -
rób ka, Ubój, pra ca na wa run -
kach Ho len der skich. WY MA -
GA NIA: do świad cze nie w pra -
cy na po dob nym sta no wi sku,
mi le wi dzia ne pra wo jaz dy
kat. B. OFE RU JE MY: atrak cyj -
ne wy na gro dze nie, umo wę
o pra cę, za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie, opie kę pol -
skie go ko or dy na to ra na miej -
scu. Oso by za in te re so wa ne
po wyż szą ofer tą za pra sza my
do apli ko wa nia przez prze sła -
nie CV na pra ca@biz z temp.nl
lub pod nu me rem te le fo nu
+31614731834.

Mon ter rusz to wań -Ho -
lan dia 480-540E/40h net to+
dar mo we za kwa te ro wa nie.
Wy ma ga nia: VCA lub
SCC018, do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk ob cy, wła sny
trans port mi le wi dzia ny. So Fi
mi le wi dzia ne. Wa run ki: sta łe
za trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, staw ka 480-
540 eu ro net to/40h, dar mo -
we za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie peł ne. Oso by chęt ne
pro si my o kon takt ema il
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu
+48 864711471.

Spa wacz met. MAG
(HL045). Dla na sze go klien ta
w Mont fo ort po szu ku je my
pra cow ni ków na sta no wi sko
spa wa cza me to da MAG
(HL045). Pra ca jest na dłu gi
okres cza su. Obo wiąz ki pra cy
be da po le ga ły na spa wa -
niu/bu do wa niu zbior ni ków ze
sta li nie rdzew nej jak rów nież
rur oraz la czen. Ocze ku je my
od Cie bie: Zna jo mość min.
w stop niu ko mu ni ka tyw nym
jez. an giel skie go/ho len der -
skie go, Do świad cze nie w spa -
wa niu: pro ces MAG (HL045),
Ak tu al ne cer ty fi ka ty spa wal -
ni cze, Chęć współ pra cy
na dłu gi okres cza su. Ofe ru je -
my: Ty go dnio wy sys tem wy na -
gro dzeń, Wa ka cyj ne, urlo po -
we, STiPP, Współ pra cę na dłu -
gi okres cza su, Za kwa te ro wa -
nie. Je steś za in te re so wa ny??
Wy ślij nam swo je CV pra -
ca@gro ene hart se rvi ce.nl.

Po wię cej in for ma cji za dzwoń
pod: +31 30 214 80 11,
+48 509 383 510. Po zdra wia -
my Gro ene Hart Se rvi ce!

Mon ter izo la cji prze my sło -
wych – Ho lan dia. 500-
520E/40h net to + dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia:
VCA lub SCC018, do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk ob cy, wła sny
trans port mi le wi dzia ny. So Fi
mi le wi dzia ne. Wa run ki: sta łe
za trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, staw ka 500-
520 eu ro net to/40h, dar mo we
za kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie
peł ne. Oso by chęt ne pro si my
o kon takt ema il cv@ch -24.com
lub pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Mon ter re gip sów Ho lan -
dia. 420-520E/40h net to+ dar -
mo we za kwa te ro wa nie. Wy ma -
ga nia: VCA lub SCC018, do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, ko mu ni ka tyw ny ję zyk ob cy,
wła sny trans port mi le wi dzia ny.
So Fi mi le wi dzia ne. Wa run ki:
sta łe za trud nie nie na ho len der -
skiej umo wie o pra cę, staw -
ka 420-520 eu ro net to/40h,
dar mo we za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie peł ne. Oso by
chęt ne pro si my o kon takt ema il
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471.

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.

Ser wi sant sprze tu elek tro -
nicz ne go DEN BOSCH. In te re -
su jesz się sprzę tem elek tro nicz -
nym? Po sia dasz do świad cze nie
w na pra wie ta ble to wi, lap to pów
lub te le fo nów ko mór ko wych?
Je śli tak to ma my pra ce wła śnie
dla Cie bie! Je den z na szych naj -
lep szych klien tów zaj mu ją cy się

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 3
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na pra wa sprzę tu elek tro nicz ne -
go naj więk szych ma rek po szu -
ku je pra cow ni ków na sta no wi -
sko ser wi san ta. Fir ma znaj du je
się w s -Her to gen bosch. Otrzy -
masz in dy wi du al ne sta no wi sko
pra cy i Two im za da niem bę dzie
wy kry cie uster ki i jej wy eli mi no -
wa nie. WY MA GA NIA: do świad -
cze nie w na pra wie sprzę tu elek -
tro nicz ne go (ta ble ty, lap to py, te -
le fo ny), mi le wi dzia ne wy ksztal -
ce nie tech nicz ne (bądź kie run -
ko we), sze ro ka wie dza na te mat
har dwa re. do bra zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go, Chec dlu go -
tr wa le go za trud nie nia. Ofe ru je -
my pra ce w roz wi ja ją cej się fir -
mie, dłu go ter mi no we za trud nie -
nie oraz sta le 40 go dzin ty go -
dnio wo. Pra ca w sys te mie jed -
no zmia no wym – dzien nym
w go dzi nach 8.30 – 17.00
(z mo zli wosc nad go dzin). Wy na -
gro dze nie ok €1600 mie siecz -
nie oraz mo zli wosc zwro tu kosz -
tow trans por tu. Je śli je steś za in -
te re so wa ny po wyż sza ofer ta
skon tak tuj się z na mi te le fo nicz -
nie: 073-711-3-717 oraz prze ślij
nam swo je CV na ad res e -ma ilo -
wy: po len@jo bi nve st ment.nl.

ELEK TRYK PRZE MY SŁO -
WY. Agen cja Za trud nie nia Pan -
Pol (KRAZ 1670) dla na sze go
sta łe go part ne ra po szu ku je
do pra cy w Ho lan dii elek try ków
prze my sło wych. Umo wa o pra cę
na wa run kach ho len der skich.
Pra ca od 16.01.2017 na czas
nie ogra ni czo ny. Pra co daw ca
ofe ru je: 13,00 Eu ro net to za go -
dzi nę. Nad go dzi ny płat ne zgod -
nie z pra wem ho len der skim.
Płat ne nie pra cu ją ce świę ta pań -
stwo we. Tzw. „pie nią dze wa ka -
cyj ne” wli czo ne w staw kę net to.
Płat ny urlop. Za kwa te ro wa nie:
po je dyn cze po ko je z In ter ne -
tem; w 100% opła co ne przez
Pra co daw cę. Ubez pie cze nie
zdro wot ne: Pra co daw ca po trą -
ca z pen sji pra cow ni ka 21,19
Eu ro / ty dzień i prze le wa do fir -
my ubez pie cze nio wej. Ki lo me -
trów ka 0,19 Eu ro / km dla kie -
row cy je śli od le głość do pra cy
jest więk sza niż 10 km w jed ną
stro nę. Zjaz dy: co 5 ty go dni. Wy -
ma ga nia: 2-3 la ta do świad cze -
nia ja ko elek tryk prze my sło wy,
ko mu ni ka tyw ny j. an giel ski /
nie miec ki / ni der landz ki, pra wo
jaz dy i sa mo chód (mi le wi dzia -
ne), cer ty fi kat VCA. Za in te re so -
wa ne oso by pro si my o prze sy ła -
nie apli ka cji na ad res: elek -
tryk@eu ro wor ker.pl. Kon takt te -
le fo nicz ny pod nu me rem:
+48 796-487-988.

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.

OPE RA TOR WÓZ KÓW WI -
DŁO WYCH. Po szu ku je my
kan dy da tów do pra cy ja ko:
OPE RA TOR WÓZ KÓW WI DŁO -
WYCH. Miej sco wość: Oss, Hel -
mond, Ro osen da al – Ho lan -
dia. Za kres obo wiąz ków: Ope -
ra tor wóz ków wi dło wych czo -
ło wych i bocz nych wy so kie go
skła do wa nia. Wy ma ga nia:
Zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go lub nie miec kie go na po zio -
mie ko mu ni ka tyw nym, Sta -
tus oso by nie ka ra nej w Pol -
sce. Za pew nia my: Ho len der -
ską umo wę o pra cę, Za kwa te -
ro wa nie, Ubez pie cze nie zdro -
wot ne, Do jazd do pra cy na te -
re nie Ho lan dii, Opie kę pol -
skich ko or dy na to rów, Po moc
przy za ło że niu nr BSN/so fi,
Moż li wość wy jaz du dla par,
Dar mo wy trans port do Ho lan -
dii dla osób na staw kach wie -
ko wych, Do dat ki służ bo we re -
kom pen su ją ce kosz ty za kwa -
te ro wa nia. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sy ła nie
swo je go CV na ad res e -ma il:
in fo@work for ce.pl. Stro na in -
ter ne to wa: www.work for ce.pl.

Pra ca ma ga zy no wa DEN
BOSCH. In te re su je Cie pra ca
na dluz szy okres cza su? Po -
sia dasz do świad cze nie w pra -
cy na ma ga zy nie? Chcesz pra -
co wac w przy ja znej at mos fe -
rze? Tak? Czy taj da lej! Fir ma
SPS BV to mię dzy na ro do wa
fir ma han dlo wa spe cja li zu ją -
ca się w pro duk cji farb, po szu -
ku je osób na sta no wi sko: pra -
cow nik ma ga zy nu/or der pic -
ker.

ZA DA NIA: Do obo wiąz ków
na da nym sta no wi sku na le żą
wszel kie pra ce ma ga zy no we,
w tym jaz da na wóz kach wi -
dło wych, przy go to wa nie za -
mó wień, jak rów nież po moc
na pro duk cji. Ocze ku je my, iz
kan dy dat miał stycz ność z ho -
len der skim sys te mem ję zy ko -
wym przy zbie ra niu za mó -
wień. WY MA GA NIA: do świad -
cze nie w w/w funk cjach, do -
świad cze niem ja ko or der pic -
ker (z ho len der skim sys te -
mem ję zy ko wym), po ro zu -
mie wa nie się w ję zy ku an giel -
skim, cer ty fi ka ty na wóz ki wi -

dło we, spraw ność fi zycz na. Ofe -
ru je my pra ce na dłuż szy okres
cza su z jed no zmia no wym sys te -
mem i cie ka wym wy na gro dze -
niem. Czy je steś za in te re so wa -
ny ta ofer ta pra cy? Prze ślij swo -
je cv w ję zy ku an giel skim bądź
ho len der skim na ad res e -ma ilo -
wy: po len@jo bi nve st ment.nl
oraz skon tak tuj się z na mi te le -
fo nicz nie, je śli masz py ta -
nia: 073-711-3-717.

Szpa chlo wa nie ścian kar -
to no wo – gip so wych. Fir ma

Hap py Wor kers EU Re cru it -
ment po szu ku je dla swo je go
klien ta w Ho lan dii pra cow ni -
ków do szpa chlo wa nia ścian
kar to no wo gip so wych. Moż li -
wość pod ję cia pra cy od za raz.
Wy ma ga nia: mi ni mum rocz ne
do świad cze nie w te go ro dza ju
pra cy, cer ty fi kat VCA/SCC
(moż li wość wy ro bie nia po roz -
po czę ciu pra cy), ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub nie miec kie 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, pra cę na wa -
run kach ho len der skich, opie -
kę ko or dy na to ra pol sko ję zycz -
ne go. Szcze gó ło we CV pro szę
prze słać na ad res re kru ta -
cja_nl@op.pl w ty tu le wpi su jąc
„szpa chlo wa nie ścian”. 

Zbior 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. Pra ca jest
od za raz, z moż li wo ścią za kwa -
te ro wa nia i ubez pie cze nia. Za -
pew nia my sta lą pra ce, za kwa -
te ro wa nie, ubez pie cze nie,
opie ke ko or dy na to ra, kon trakt
w ję zy ku pol skim -ho len der -
skim, do dat ki urlo po we/wa ka -
cyj ne. Wy na gro dze nie ty go -
dnio we, staw ka 8,96 brut to
za go dzi nę. Za in te re so wa nych
pro si my o kon takt pod nr
tel. 0031-10-243-0898 lub in -
fo@ddd per so ne el.nl.

9Nasza Holandia

Reklama

PRACA



WTOREK, 31 stycznia 2017Reklama10



11Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama

W czwar tek 19 stycz -
nia 2017 ro ku punk tu al nie
o godz. 20.00 gru pa oko ło
pięć dzie się ciu wo lon ta riu szy
Mul ti cul tu re el Plat form Vre -
de & Vrij he id – Pol skie Cen -
trum wraz z za pro szo ny mi go -
ść mi spo tka ła się na pla cu
Het Ple in pod po mni kiem Wi -
lem de Zwij ger. 

W jed nej chwi li wszy scy na ło -
ży li na sie bie oko licz no ścio we ka -
mi zel ki z na pi sem „My po ma ga -
my so bie” (przód) i two rząc dwa
krę gi schwy ci li się za dło nie,
a na stęp nie przy sie dli od sła nia -
jąc po sta cie znaj du ją ce się we -
wnątrz krę gów. By li to na sto let ni
Lo la i Aron, któ rzy w ję zy ku ni der -
landz kim za in sce ni zo wa li krót ką
sce nę kłót ni po mię dzy ro dzeń -

stwem o to, któ re z nich ma zaj -
mo wać się ich cięż ko cho rą ma -
mą, w cza sie gdy oj ciec pra cu je.
Koń co wy dia log pro wa dził do po -
my słu po pro sze nia o po moc
w tej sy tu acji wo lon ta riu szy Mul -
ti cul tu re el Plat form Vre de & Vrij -
he id Pol skie Cen trum w Ha dze.

– Ce lem tej ak cji jest pro mo -
wa nie na sze go no we go pro jek -
tu, któ rym jest udzie la nie po mo -
cy prze mę czo nym opie ku nom
osób cho rych i w po de szłym wie -
ku, po przez ich cza so we za stę -
po wa nie przez wo lon ta riu szy
MPVV – mó wi Clau dia Cen ka la,
dy rek tor tej in sty tu cji. – Nasz
pro jekt no si na zwę „De kracht
van de Ha ag se bur ger en re spijt -
zorg”. Ak cję „fla sh mob” bę dzie -
my po wta rzać co ja kiś czas
w róż nych punk tach Ha gi i mam
na dzie ję, że za każ dym ra zem

bę dzie nas wię cej. Chce my
w ten spo sób do trzeć do świa do -
mo ści miesz kań ców mia sta
i prze ka zać in for ma cję, że ist nie -
je my oraz że moż na li czyć na na -
szą po moc. Pro wa dzi my rów nież
sze reg in nych pro jek tów, prze -
cho dzi my te ma tycz ne tre nin gi
kom pe ten cyj ne, wie lo ra kie kie -
run ko we szko le nia, or ga ni zu je -
my oko licz no ścio we even ty i ja -
ko or ga ni za cja roz wi ja my się.
Z te go też po wo du ser decz nie
za pra sza my do nas oso by chcą -
ce przy łą czyć się do na szej wo -
lon ta riac kiej pra cy – prze ka zu je
Clau dia Cen ka la. – In for ma cję
w tej spra wie moż na za się gnąć
na stro nie in ter ne to wej
www.mpvv.nl lub pod nu me rem
te le fo nu 0610459021.

TO MASZ PO KOR SKI

Flashmob MPVV
w centrum Den Haag

FOT. MA REK WE SO ŁEK

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 por t .pl ,
w w w. t r a n s  p o r t  - c h l o d  n i  -
czy.com.pl, Tel. +48 696-126-
142. Tel., +48 506-525-960.

Trans port – ofe ru ję: Co -
dzien nie bez li mi tu na ba gaż.

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

Zdro wie i uro da: Po trze -
bu jesz zmia ny? No wo cze -
snej fry zu ry czy mod ne go
ko lo ru? Przyjdz do na sze go
stu dia, a na pew no nie po -
ża łu jesz, speł ni my wszyst -
kie two je wy ma ga nia. Usłu -
gi wy ko ny wa ne na wy so kim
po zio mie. Fry zjer stwo jest
na szą pa sją, do każ dej sty li -
za cji pod cho dzi my z mak sy -
mal nym za an ga żo wa niem.
PRZYJDZ I SPRAWDZ! SPA -
CE HA IR STU DIO pręż nie sie
roz wi ja, te raz moż na rów -
nież u nas sko rzy stać z dzia -
łu ko sme tycz ne go! MA NI CU -
RE HY BRY DO WY 25 eu ro!
Ser decz nie za pra sza my!
Schie weg 82-E tel. 626
– 135 -802.

DOKOŃCZENIE NA STR. 12



W nie dzie lę 27.11.2016 ro -
ku w Vu ght dru ży na Czar nych
Dia błów roz gry wa ła ar cy waż -
ny mecz z dru ży ną Re al Lu -
net 2, któ ra zaj mo wa ła trze -
cią lo ka tę w ta be li, czy li jed -
no miej sce ni żej niż za wod ni -
cy tre ne ra Paw ła Se mi ka
przed 11-stą ko lej ką roz gry -
wek trze ciej kla sy. Obie dru -
ży ny dzie li ła róż ni ca dwóch
punk tów, co w przy pad ku
zwy cię stwa go spo da rzy da ło -
by im awans na po zy cję wi ce -
li de ra roz gry wek i mia no dru -
ży ny nie po ko na nej na wła -
snym bo isku.

Ostat nie spo tka nie obu dru -
żyn by ło bar dzo za cię te, peł ne
wal ki, szyb kich ak cji z obu stron,
z licz ny mi sy tu acja mi pod obo -
ma bram ka mi oraz fa tal ną po -
sta wą ar bi tra głów ne go spo tka -
nia. Tym ra zem nie by ło ina czej,
głów ną po sta cią me czu
za wszel ką ce nę chciał być sę -
dzia za wo dów, któ ry „sta rał się”
jak tyl ko mógł, by go ście nie
wró ci li do Til bur ga z ja ką kol wiek

zdo by czą punk to wą. Po cząt ko -
wo ar bi trem spo tka nia miał być
wy słan nik KNVB, jed nak że nie
po ja wił się i tę ro lę prze jął we -
wnętrz ny sę dzia dru ży ny z Vu ght.

Od po cząt ku spo tka nia Re al
Lu net swo im ofen syw nym usta -
wie niem chciał stłam sić eki pę
Black De vils, spy cha jąc ją do de -
fen sy wy, jed nak dzię ki bar dzo
do bre mu usta wie niu blo ków de -
fen syw nych nie po tra fił stwo rzyć
so bie ja kiej kol wiek sy tu acji, aby
po ko nać Pa try ka Le wic kie go.
Szyb kie kon try go ści stwa rza ły
du żo pro ble mów go spo da rzom
i to pod opiecz ni Paw ła Se mi ka
po pierw szej po ło wie spo tka nia
po win ni scho dzić na prze rwę ja -
ko zwy cię scy, nie ste ty bra ko wa -
ło sku tecz no ści lub prze szka dzał
im w tym umie jęt nie sę dzia. Już
w 3 mi nu cie spo tka nia rzut kar -
ny na le żał się przy jezd nym
po ewi dent nym za gra niu rę ką
w po lu kar nym ry wa li, jed nak sę -
dzia stał nie wzru szo ny na ka zu -
jąc dal szą grę. Swo je sy tu acje
mie li Grzy wacz, Adam czyk, Ja -
wor ski, Sko niecz ny, Nonc kie wicz
i Ja jus, lecz nie by ło im da ne wy -
pro wa dzić swo jej dru ży ny na pro -
wa dze nie. Wy nik do prze rwy wy -

no sił 0: 0. War to do dać, iż wie lo -
krot nie pił ka rze Re alu Lu net
nad uży wa li prze pi sów, za co po -
win ni otrzy mać upo mnie nia
w po sta ci żół tych kar tek lub na -
wet czer wo nej, gdzie po jed nym
z ata ków na Krzysz to fa Ja ju sa
wy pro sto wa ny mi obie ma no ga -
mi od ty łu sę dzia tyl ko wzru szył
ra mio na mi uda jąc, że nic się nie
sta ło.

Roz mo wa mo ty wu ją ca
w szat ni, kil ka ostrych zdań i dru -
ży na Czar nych Dia błów z ani mu -
szem roz po czę ła dru gą po ło wę
za wo dów. Dłuż sze utrzy ma nie
się przy pił ce, więk sza ilość wy -
mie nio nych po dań to głów ne
aspek ty, któ re mia ły by za owo co -
wać wyj ściem na pro wa dze nie
w me czu i zdo by ciem jak że waż -
nych punk tów.

Nie ocze ki wa nie miej sco wi
w 50 mi nu cie wy szli na pro wa -
dze nie. Już pierw sza kon tra
w dru giej od sło nie za wo dów bar -
dziej zbli ży ła ich do ko lej ne go
zwy cię stwa na wła snym te re nie.
Błąd usta wie nia w de fen sy wie
spo wo do wał, że nie pil no wa ny
na past nik Re alu Lu net z od le -
gło ści 8 me trów od bram ki po -
ko nał Pa try ka Le wic kie go, któ ry

był bez rad ny przy strza le. Zde cy -
do wa nie nie tak miał wy glą dać
sce na riusz dru giej po ło wy spo -
tka nia, ja ki za pla no wał so bie
tre ner Se mik.

Na ca łe szczę ście stra co ny gol
po dzia łał na pol skich pił ka rzy
jak płach ta na by ka! Jesz cze bar -
dziej zmo ty wo wa ni, z wia rą
w od mie nie nie lo sów me czu, ru -
szy li na bram kę prze ciw ni ka.
Pła skie pro sto pa dłe po da nie
skie ro wa ne do Ka mi la Sko niecz -
ne go, któ ry dzię ki swo jej szyb ko -
ści zo sta wił obroń ców za so bą
oraz ide al nym wstecz nym po da -
niem na 10 metr do Krzysz to fa
Ja ju sa stwo rzył swo je mu ko le -
dze ide al ną oka zję strze le nia go -
la. „Bry lant” od dał strzał we -
wnętrz ną czę ścią sto py w dłu gi
róg bram ki i dał re mis eki pie
Black De vils po 65 mi nu tach
spo tka nia.

Do koń ca me czu zo sta ło jesz -
cze 25 mi nut re gu la mi no we go
cza su gry, a więc zwy cię stwo
obu dru żyn by ło spra wą otwar tą.
Sę dzia głów ny za wo dów wi dząc,
iż Czar ne Dia bły co raz bar dziej
na pie ra ją na bram kę gol ki pe ra
go spo da rzy, pró bo wał jesz cze
czę ściej wy bi jać z ryt mu pol -

skich pił ka rzy co chwi lę prze ry -
wa jąc grę z nie wy ja śnio nych
przy czyn, np. kurcz mię śnia jed -
ne go z miej sco wych i oso bi sta
po moc mu w po sta ci na cią gnię -
cia mię śnia – wszyst ko to dzia ło
się, gdy przy jezd ni wy cho dzi li
z bar dzo groź ną kontrą.

W 80 mi nu cie spo tka nia spra -
wie dli wo ści sta ło się za dość. Kil -
ka po dań z pierw szej pił ki Ko ło -
dziej -Cze be rak -Grzy wacz stwo -
rzy ło oka zję do za gra nia pił ki
otwie ra ją cej od te go ostat nie go
do Kac pra Nonc kie wi cza, któ ry
w po je dyn ku bie go wym po ra dził
so bie z obroń cą i pła skim strza -
łem umie ścił pił kę w bram ce da -
jąc upra gnio ne pro wa dze nie
swo jej dru ży nie.

Zo sta ło 10 mi nut do koń ca
i wte dy za czę ło się „pod gwiz dy -
wa nie” ar bi tra głów ne go spo tka -
nia, aby ra to wać punk ty dla eki -
py z Vu ght. Do sa me go koń ca
spo tka nia zo sta ło od gwiz da nych
oko ło 10 rzu tów wol nych w ob rę -
bie po la kar ne go Pa try ka Le wic -
kie go, ale de fen sy wa pod kie -
row nic twem Ro ber ta Cze be ra ka
i To ma sza Kie rep ki nie da ła się
za sko czyć. W mię dzy cza sie Bar -
tek Grzy wacz dwu krot nie urwał
się obroń com go ści, gdzie
za pierw szym ra zem zo stał wy -
cię ty w po lu kar nym i po raz ko -
lej ny po wi nien zo stać przy zna ny
rzut kar ny je go dru ży nie oraz
dru gi raz, gdzie obroń ca dru ży ny
Re alu mógł swo im agre syw nym
wej ściem wy pro sto wa ną no gą
spo wo do wać po waż ną kon tu zję
i dłu gą prze rwę w grze Bart ka

(na szczę ście z bo iska scho dził
o wła snych si łach).

Bar dzo do bra or ga ni za cja gry
i usta wie nie tak tycz ne pod -
opiecz nych Paw ła Se mi ka po -
zwo li ła do ostat nie go gwizd ka
utrzy mać zwy cię ski wy nik i to
pol ska dru ży na przy pi sa ła nie -
zwy kle waż ne trzy „oczka”
do swo je go do rob ku punk to we -
go. Za wod ni cy Czar nych Dia błów
umoc ni li się na po zy cji wi ce li de -
ra roz gry wek oraz zbli ży li się
na je den punkt do li de ru ją ce go
ze spo łu RKDVC, któ ry dziś nie -
ocze ki wa nie zre mi so wał na wła -
snym bo isku z dru ży ną Ba ar -
dwijk 2: 2.

Pol scy pił ka rze po ka za li praw -
dzi wy cha rak ter, ogrom ną wo lę
wal ki i wia rę w swo je umie jęt no -
ści, z cze go z pew no ścią za do wo -
le ni są sym pa ty cy dru ży ny czar -
no -czer wo nych oraz wszyst kie
oso by zwią za ne z dru ży ną.

KAC PER NONC KIE WICZ

TEKST/FOT. PRZE SŁA NE 
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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.

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:
r a  f t r a n  s c h o j  n i  c e @ p o c z  -
ta.onet.pl, gg: 28050267, tel.
kom.: +48660580120,
www.ra f tran schoj  ni  ce.pl ,
www.prze woz do nie miec.pl, Ad -
res: 89-600 Choj ni ce, ul. An go -
wic ka 53.

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

DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

OGŁOSZENIA DROBNE

Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego!

Real Lunet 2
– Broekhoven 3/Black

Devils – 1: 2 (0: 0)
Bramki dla Czarnych Diabłów:

Jajus (65min), Nonckiewicz
(80min)
Skład:

Lewicki – Krzywda, Czeberak,
Kierepka, Kołodziej

– Jaworski (Śledź), Adamczyk,
Nonckiewicz (K), Grzywacz

– Jajus – Skonieczny (Wasiel).
Trener: Paweł Semik

Manager Monika Żyłka



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!

Le ka rze: KAJ TEK Pol ski Kra -
am zorg – pol ska opie ka po po -
ro do wa. Spe cja li zu je my się
w świad cze niu opie ki po po ro do -
wej od po cząt ku do koń ca w ję -
zy ku pol skim. Za pew nia my Ci:
kon takt z po łoż ną, wspar cie
w cza sie cią ży i w okre sie po ło -
gu, pro fe sjo nal ną opie kę po po -
ro do wą do sto so wa ną do Two ich
po trzeb, wy kształ co ne pol skie
opie kun ki po po ro do we, peł ne
wspar cie i ra dę w za kre sie opie -
ki nad no wo rod kiem, po moc
przy kar mie niu pier sią, opie kę
od po cząt ku do koń ca w ję zy ku
pol skim, po moc w uzy ska niu
kra am pak ket. KAJ TEK Pol ski
Kra am zorg, Rij swijk se -
weg 107, 2516HA Den Ha ag,
tel. 070-3077-778, www.pol ski -
kra am zorg.nl.

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

Zdro wie i uro da: Otwar cie
ZIEL NI KA Po go to wia ko sme -
tycz ne go. Pierw szy pol ski ZIEL -
NIK w Ho lan dii po le ca ZIO ŁA
pol skie na róż ne do le gli wo ści
or ga ni zmu, przy pra wy zio ło we,
olej ki ete rycz ne na tu ral ne kwia -

to we i zio ło we, olej ki pie lę gna -
cyj ne z na sion ziół, su ple men ty
die ty, her bat ki zio ło we, li te ra tu -
ra i ak se so ria zie lar skie oraz ak -
se so ria ko sme tycz ne. Po go to -
wie ko sme tycz ne. nl.

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.

Usłu gi – an te ny: Pro fe sio -
nal ne usta wie nie an te ny sa te li -
tar nej oraz sprze daż de ko de rów
itp. Sza now ni Pań stwo, ofe ru je -
my pro fe sjo nal ny ser wis tech -
nicz ny oraz mon taż i usta wie nie
an ten, sprze daż pol skich de ko -
de rów bez pod pi sy wa nia umo -
wy, sa te li tar nych te le wi zji Cy fro -
wy Pol sat oraz nc+ (Cy fra+ i n).
Je śli nie ma ją Pań stwo jesz cze
an te ny sa te li tar nej to do star czy -
my i wy ko na my kom plek so wy
mon taż an te ny u Pań stwa w do -
mu. Za pew ni my rów nież do sta -
wę de ko de ra te le wi zji cy fro wej
NC+ na kar tę bez pod pi sy wa nia
żad nej umo wy. De ko de ry są od -

no wio ne przez pro du cen ta,
z rocz ną gwa ran cją. Je śli je ste -
ście już Pań stwo Klien ta mi te le -
wi zji Cy fro wy Pol sat lub nc+
i wy stę pu ją pro ble my z od bio -
rem ka na łów któ re mo gą wy ni -
kać z nie do kład ne go usta wie -
nia an te ny lub kon wer te ra
a tak że zbyt sła bej ja ko ści ka -
bla, wy śle my do Pań stwa na sze -
go ser wi san ta, któ ry wy ko na fa -
cho wy mon taż an te ny sa te li tar -
nej i usu nie pro ble my z od bio -
rem. Nie za le ca my mon ta żu an -
te ny sa te li tar nej na pod sta wie
wskaź ni ka po zio mu sy gna łu
w de ko de rze, ze wzglę du
na zbyt ma łą do kład ność ta kiej
czyn no ści. Na mon taż an te ny
udzie la na jest gwa ran cja 3 mie -
sią ce. Nasz in sta la tor an ten wy -
po sa żo ny jest w od po wied nie
przy rzą dy po mia ro we, dzię ki
któ rym pro fe sjo nal nie wy ko nu -
je mon taż an te ny tak aby uzy -
skać mak sy mal ną ja kość sy -
gna łu cy fro we go z an te ny sa te li -
tar nej te le wi zji Cy fro we go Pol sa -
tu lub nc+ i za pew nić pra wi dło -
wy od biór na wet pod czas złej
po go dy. Ma rio Sat, Stad stra -
at 34, 5038VJ Til burg, B. t. w:
NL780349842B01, Nu mer
KvK: 63523434, Tel:
+31 649873710 In fo li nia czyn -

na Pn -Pt 10.00 – 19.00, e ma il:
ma rio.sat@wp.pl Sob
– Ndz 10.00 – 17.00, Nu mer
kon ta ban ko we go NL73 AB -
NA 0505 5016 51, OD BIÓR DE -
KO DE RA I IN NYCH AK CE SO RII
ZA WSZE PO WCZE SNIEJ SZYM
UMÓ WIE NIU SIĘ!!! NA ŻY CZE NIE
KLIEN TA WY STA WIAM FAK TU -
RE VAT.

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:! od 55
eu ro! Prze wo zy Oso bo we do Pol -
ski MU STANG! od 55 eu ro! MIĘ -
DZY NA RO DO WY PRZE WÓZ
OSÓB POL SKA – NIEM CY – HO -
LAN DIA. Bu sy do Ho lan dii: co -
dzien nie wie czo rem. Bu sy
do Pol ski: co dzien nie wie czo -
rem. Z ad re su pod ad res! 7 mo -
ni to rów. In ter net oraz Wi Fi.
KON TAKT: MU STANG, OPO LE
To ro wa 4, Tel 606 22 88 44
lub 606 22 88 11.
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Wi tam!
Po wiem wprost: pra cu ję

w Bel gii 3 la ta i zło ży łem do ku -
men ty na za si łek ro dzin ny (dzie -
ci z żo ną są w Pol sce). Za pła ci li
mi część dla te go, że w pierw -
szym ro ku nie do koń czy łem for -
mal no ści na za si łek w Pol sce.
Wy pła ci li w 2015 ro ku za 2014
rok, ale ma ją wy pła cić za 2013
(to ten rok, co nie do koń czy łem
for mal no ści w Pol sce o za si łek),
ale w 2015 ro ku pod ko niec ro -
ku wy pła ci li te pie nią dze i te raz
ma ją pła cić co pół ro ku, bo żo -
na na kru sie jest. Ale te raz naj -

cie kaw sze: sły sza łem, że wstrzy -
ma li za si łek na dzie ci dla ob co -
kra jow ców z Pol ski. Oczy wi ście
dzie ci z żo ną w Pol sce miesz ka -
ją. Czy to zna czy, że nie wy pła cą
na wet te go za le głe go za sił ku,
czy po pro stu wy pła cą za le głe
pie nią dze, a bie żą ce nie bę dą
wy pła cać? Jak to wy glą da praw -
nie? Ja pra cu ję na umo wę i pra -
cę na sta łe mam. Dzię ku ję z gó -
ry za od po wiedź i pro szę
o w mia rę kon kret ną od po wiedź.

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:

Nie ste ty nie wia do mo nam
nic o tym, ja ko by za sił ki ro dzin -
ne dla ob co kra jow ców mia ły by
być wstrzy ma ne. Za le ca my
spraw dzić z ja kie go źró dła po sia -
da ją Pań stwo ta kie in for ma cje.
A naj le piej bez po śred nio skon -
tak to wać się z in sty tu cją opra co -
wu ją cą Pań stwa wnio sek.

Dzień do bry,
Chcia ła bym uzy skać od po -

wiedź na py ta nie kto mu si się

roz li czać w Pol sce. Je stem za -
mel do wa nia w Pol sce i w Ho lan -
dii, ale tu w Ho lan dii pra cu ję,
miesz kam, mam dom, do Pol ski
ja dę tyl ko na wa ka cje. Ni gdzie
w in ter ne cie nie jest na pi sa ne
do kład nie czy mu szę się roz li -
czać. Pol skie księ go we udzie la ją
mi róż nych od po wie dzi: je śli
mam mel du nek w Pol sce – to
mu szę, a in ne, że je śli nie mam
nie ru cho mo ści, to nie mu szę.
Pro szę o po moc.

Z po wa ża niem

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

Od po wiedź:

Wszyst ko za le ży od te go czy
ma Pa ni w Pol sce ogra ni czo ny
czy nie ogra ni czo ny obo wią zek
po dat ko wy. Je śli jest to obo wią -
zek nie ogra ni czo ny, to na le ży
zło żyć de kla ra cję w pol skim
urzę dzie skar bo wym. To, ja ki
obo wią zek Pa ni po sia da, za le ży
od te go, jak dłu go prze by wa Pa -
ni na te re nie Pol ski, jak rów nież
od te go, czy w Pol sce ma Pa ni
tzw. ośro dek in te re sów ży cio -
wych (mel du nek, nie ru cho mość,
ro dzi nę, in ne do bra). Szcze gó ły
moż na prze czy tać tu taj:

http://ksie go wosc.in for.pl/po -
dat ki/pit/pit/do cho dy -za gra -
nicz ne/269445,Na -czym -po le -
ga -ogra ni czo ny -i -nie ogra ni czo ny -
-obo wia zek -po dat ko wy.html.
Tak czy ina czej ra dzi my roz li czyć
się w pol skim urzę dzie skar bo -
wym, po nie waż od wy ka za nych
do cho dów z Ho lan dii nie za pła ci
Pa ni po dat ku w Pol sce, a bę dzie
Pa ni mia ła czy stą sy tu ację
w Pol sce. 

Wi tam,
Po sia dam roz li czo ny po da -

tek przez księ go wą na pod sta -
wie ja arop ga veu, a na stęp nie
za świad cze nie o do cho dach
za rok 2015 z urzę du skar bo -
we go w Pol sce. W for mu la rzu
tym jest na pi sa ne, że by go ode -
słać na wska za ny ad res w Ho -
lan dii. Py ta nie jest ta kie: co bę -
dzie dzia ło się da lej? Czy przy -
ślą ja kiś for mu larz, gdzie bę dę
mo gła po dać nu mer kon ta ho -
len der skie go czy też po win nam
im już go wy słać? Pro szę o pod -
po wiedź.

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:

Nu mer kon ta ban ko we go
moż na po dać rów no cze śnie
w mo men cie wy sła nia de kla ra -
cji po dat ko wej, więc dziw ne, że
księ go wa te go nie zro bi ła. A mo -
że zro bi ła, tyl ko na le ża ło by do py -
tać?

Wi tam,
Od lu te go po bie ram za si łek

dla bez ro bot nych. Czy obej mu je
on tak że ubez pie cze nie zdro wot -
ne?

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:

Nie, na za sił ku nie ubez pie -
cza ją. Trze ba się ubez pie czyć do -
dat ko wo in dy wi du al nie.
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

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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Le karz otwo rzył wła śnie
no wy ga bi net i cze ka na swo -
je go pierw sze go pa cjen ta.
Na gle sły chać pu ka nie
do drzwi, po chwi li wcho dzi
ja kiś fa cet. Pie lę gniar ka dłu -
go tłu ma czy mu, że trze ba
cier pli wie po cze kać, bo pan
dok tor ca ły czas ma mnó stwo
pa cjen tów. W koń cu le karz
ka że wpro wa dzić fa ce ta, ale
by zro bić na nim wra że nie
pod no si słu chaw kę te le fo -
nicz ną i za czy na fan ta zjo wać:

– Nie, na praw dę nie mo gę
przy jąć pań skie go pa cjen ta. Je -
stem bar dzo za pra co wa ny. No,
mo że za mie siąc... Do brze, pro -
szę jesz cze za dzwo nić.

Od kła da słu chaw kę i uda jąc
że do pie ro w tej chwi li za uwa żył
fa ce ta, py ta:

– Co pa na tu spro wa dza?
– Je stem z te le ko mu ni ka cji,

przy sze dłem pod łą czyć te le fon.

Mąż dzwo ni do biu ra, w któ -
rym pra cu je je go żo na blon -
dyn ka:

– Słu chaj – mó wi pod eks cy to -
wa ny. Wró ci łem wcze śniej
do do mu i wy obraź so bie – tra -
ge dia! Two ja ma ma, a mo ja te -
ścio wa we szła na drze wo a ko -
nar, na któ rym sta nę ła, zła mał
się i ona zgi nę ła!

Na to blon dyn ka:
– Nie moż li we. A pod drze -

wem szu ka li ście?

W skle pie:
– Jest wód ka?
– A jest, osiem na ście ukoń -

czo ne?
– A jest kon ce sja?
– Oj masz, za żar to wać nie

moż na?

Przy cho dzi żo na do do mu
i mó wi do mę ża: 

– Ko cha nie! spo tka łam się
dzi siaj na skrzy żo wa niu z Baś ką.

– A co mnie ob cho dzą wa sze
bab skie spra wy

– To do brze ale bla charz mó -
wi, że sa mo chód bę dzie do pie ro
za 2 ty go dnie.

Lek cja re li gii w szko le.
Ksiądz mó wi dzie ciom o mał -
żeń stwie.

– Wie cie, że Ara bo wie mo gą
mieć kil ka żon? To się na zy wa
po li ga mia. Na to miast chrze ści -
ja nie ma ją tyl ko jed ną żo nę. A to
się na zy wa... Mo że ktoś z Was
wie?

W kla sie ci sza, nikt nie pod no -
si rę ki.

– To się na zy wa – pod po wia -
da ksiądz – mo no... mo no...

Jaś pod no si w gó rę rącz kę:
– Mo no to nia!

– Sły sza łem, że na uczy łeś
swo ją żo nę grać w po ke ra?

– No, to był su per po mysł!
Wczo raj wy gra łem od niej po ło -
wę swo jej pen sji.

Mąż wra ca do do mu i mó wi
do żo ny:

– Ku pi łem ka se ty vi deo.
– Po co Ci ka se ty vi deo, sko ro

nie ma my od twa rza cza? – py ta
żo na.

– A czy ja Cie bie py tam, po co
Ty biu sto no sze ku pu jesz? – od -
po wia da mąż.

Żo na do mę ża sie dzą ce go
jak zwy kle przed te le wi zo -
rem.

– Mam dla Cie bie do brą i złą
wia do mość. Od cho dzę od Cie -
bie!

Mąż od ry wa wzrok od te le wi -
zo ra i mó wi:

– A ta zła?

Trzy sta rusz ki je dzą obiad
i roz ma wia ją o róż nych rze -

czach. Jed na mó wi:
– Wie cie, na praw dę co raz go -

rzej z mo ją pa mię cią. Dziś ra no,
sta łam na scho dach i nie mo -
głam so bie przy po mnieć, czy
wła śnie wcho dzę, czy scho dzę.

Dru ga na to:
– My ślisz, że nie ma nic gor -

sze go? Któ re goś dnia sie dzia -
łam na brze gu łóż ka i nie wie -
dzia łam, czy wsta ję, czy kła dę
się spać.

Trze cia uśmie cha się za do wo -
lo na z sie bie:

– Cóż, mo ja pa mięć jest tak
do bra, jak za wsze by ła, od pu kać
– tu pu ka w stół. Na gle z za sko -
cze niem na twa rzy py ta:

– Kto tam?

Sio stra na re li gii py ta się
Ja sia:

– Ja siu. Kto zbu do wał ar kę?
– No... eee
– Do brze sia daj piąt ka.

Przy szła ba ba do le ka rza
i mó wi:

– Pa nie dok to rze, mam cu -
krzy cę, ka mi cę ner ko wą, nad ci -
śnie nie, po więk szo ną tar czy cę,
ja skrę, ka mie nie w pę che rzy ku
żół cio wym, nad kwa so tę, nie do -
wład pra wej rę ki, grzy bi cę, miaż -
dży cę, łusz czy cę, nie do słuch,
reu ma tyzm, sko lio zę...

– Mój Bo że! – za ła mu je rę ce
le karz.

– A cze go pa ni nie ma? – py ta.
– Nie mam zę bów, pa nie dok -

to rze.

Sa mo lot wy star to wał z lot -
ni ska. Po osią gnię ciu wy ma -
ga ne go pu ła pu, ka pi tan od zy -
wa się przez in ter com: 

– Pa nie i pa no wie, wi tam
na po kła dzie sa mo lo tu. Po go dę
ma my do brą, nie bo czy ste, więc
za po wia da nam się przy jem ny
lot. Pro szę usiąść, zre lak so wać
się i... o o jej ku, o o jej ku!... 

Po chwi li ci szy in ter com od zy -
wa się zno wu: 

– Pa nie i pa no wie, naj moc niej
prze pra szam je śli przed chwi lą
pań stwa wy stra szy łem, ale
w trak cie mo jej wy po wie dzi dru -
gi pi lot wy lał na mnie fi li żan kę
go rą cej ka wy. Po win ni ście pań -
stwo zo ba czyć przód mo ich
spodni. 

Na to od zy wa się je den z pa -
sa że rów: 

– To pew nie nic w po rów na niu
z ty łem mo ich...

Żo na nie od kła da jąc słu -
chaw ki te le fo nu od ucha mó -
wi do mę ża:

– Ko cha nie, sta ło się nie -
szczę ście... Spa lił się mo jej ma -
mie jej ma ły, drew nia ny do -
mek... Ma mu sia je dzie do nas.
Bę dzie te raz z na mi miesz kać...

Mąż w pa ni ce chwy ta swój no -
te bo ok, drżą cy mi pal ca mi lo gu je
się do skle pu i krzy czy do żo ny:

– Po wiedz ma mu si że by się
wstrzy ma ła chwi lę z tym przy jaz -
dem! Za chwi lę jej ku pię no wy
do mek!

Żo na prze cho dzi do dru gie go
po ko ju i kon ty nu uje roz mo wę
przez te le fon:

– Wiesz, ma mo! Jed nak mia -
łaś ra cję...

Je dy ny ho tel w gmi nie.
Do re cep cji pod cho dzi znu żo -

ny po dróż ny:
– Po kój chcia łem....
– Nie ma, wszyst kie za ję te – od -

po wia da mu re cep cjo nist ka.
– Mo że cho ciaż ja kieś pod da -

sze, ko mór ka... – pro si.
– No ma my ta ką jed ną klit kę

– od po wia da mu po chwi li re -
cep cjo nist ka. – Ale ona ma bar -
dzo złą sła wę!

–?
– No już tam się ośmiu lu dzi

po wie si ło...
– Głu po ta! – od po wia da zmę -

czo ny po dróż ny. – Niech mnie
Pa ni za pro wa dzi to tej klit ki!

Po szli, re cep cjo nist ka otwie ra
klit kę, opro wa dza po po miesz -
cze niu, tu taj TV, tu taj WC, tu taj
ba rek...

– Su per! Niech mi jesz cze Pa -
ni po wie, jak oni się tu po wie si li?

– Na tej klam ce – od po wia da
re cep cjo nist ka po ka zu jąc
na drzwi.

– To jest nie moż li we!!! – śmie -
je się po dróż nik. Na tej ra chi tycz -
nej klam ce?

Na stęp ne go dnia po ko jo wa otwie -
ra drzwi, że by po sprzą tać po kój i wi -
dzi lo ka to ra wi szą ce go na klam ce
z wy wie szo nym ję zy kiem:

– Jesz cze je den nie do wia -
rek!!!
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

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

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

ALERT PO KO JU
Dom nasz co dzien ny
i gniaz do ja skó łek
Rytm ludz kiej pra cy
i wiersz pe łen tro ski –
Mo że my oca lić ży ciem
W TRU DZIE
W ZNO JU

Je śli bę dzie my strzec po ko ju

Do bro Oj czy zny
Lot Or ła Bia łe go
i uśmiech dziec ka
Ra dość peł na tre ści –
Niech zna czą ży cie od świ tu do zmro ku
Co dzien ną tre ścią niech nas da rzy po kój

Du ma Hi sto rii
przy po mni ku Sła wy
i ład
w co dzien nym ce lo wym dzia ła niu –
Niech peł nią war tę z „sza bel ką przy bo ku”

ŻOŁ NIER SKI ALERT NIECH OGŁA SZA
PO KÓJ
PO KÓJ
PO KÓJ
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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
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