
Już od dłuż sze go cza su
ist nie je moż li wość
wnio sko wa nia o do da -
tek do ubez pie cze nia
oraz do da tek miesz ka -
nio wy za rok 2017.

Dla przy po mnie nia: o Zorg to -
eslag (do da tek do ubez pie cze -
nia) mo że wnio sko wać oso ba
peł no let nia, któ ra po sia da ho -
len der skie ubez pie cze nie zdro -
wot ne, a jej do chód przy in dy wi -
du al nym wnio sko wa niu nie
prze kra cza 27857 eu ro,
a przy wnio sko wa niu wspól nym
(z part ne rem fi skal nym lub mał -
żon kiem) do chód nie mo że prze -
kro czyć kwo ty 35116 eu ro.

Mak sy mal ne staw ki Zorg to -
eslag na rok 2017 przed sta wia
ta be la 1 (Tab. 1) za miesz czo -
na na stro nie 2.

Ter min na skład nie wnio -
sków o do da tek do ubez pie -
cze nia za rok 2017 mi -
ja 31.08.2018 ro ku. Na le ży
jed nak pa mię tać, że im póź -

niej zło ży my swój wnio sek,
tym dłu żej bę dzie my cze kać
na wy da nie de cy zji przez
urząd, za tem nie ma co zwle -
kać do ostat niej chwi li. 

Je śli cho dzi o Hu ur to eslag (do -
da tek miesz ka nio wy) to wnio -
sko wać mo że o nie go oso ba peł -
no let nia, ma ją ca za mel do wa nie
na te re nie Ho lan dii. Na le ży
przy tym pa mię tać, że na jed -
nym ad re sie mo że być tyl ko je -
den wnio sku ją cy o ten do da tek.
Mak sy mal ne do cho dy, ja kie
oso ba wnio sku ją ca mo że osią -
gnąć, to:

a) na jed no oso bo we go spo -
dar stwo do mo we:

– wnio sko daw ca po ni żej wie -
ku eme ry tal ne go:  mak sy mal ny
do chód to 22200 eu ro,

– wnio sko daw ca w wie ku
eme ry tal nym:  mak sy mal ny do -
chód to 22200 eu ro,

b) wie lo oso bo we go spo dar -
stwo do mo we:

– wnio sko daw ca po ni żej wie -
ku eme ry tal ne go: mak sy mal ny
do chód  to 30150 eu ro,
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Już wkrótce polskie filmy
zagoszczą w holenderskich
kinach!

Pytania do eksperta 
– listy Czytelników

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Zorg to eslag i Hu ur to eslag za rok 2017
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– wnio sko daw ca w wie ku
eme ry tal nym:  mak sy mal ny do -
chód to 30175 eu ro.

Zna cze nie ma rów nież kwo ta
za pła co na za wy na jem miesz ka -
nia czy do mu. Wy so kość za pła -
co ne go czyn szu za leż na jest
od wie ku wnio sko daw cy i rów -

nież nie po win na prze kra czać:
– wnio sko daw ca młod szy

niż 23 la ta: 414,02 eu ro,
– wnio sko daw ca star szy

niż 23 la ta: 710,68 eu ro.

Mak sy mal ne staw ki Hu ur to -
eskag (do da tek miesz ka nio wy)
na rok 2017 przed sta wio ne są
obok w ta be li 2 (Tab. 2).

Je śli jesz cze nie zło ży li ście

Pań stwo swo ich wnio sków o na -
leż ne Wam do dat ki, zrób cie to
jak naj prę dzej i ciesz cie się do -
dat ko wym za strzy kiem go tów ki!

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 25 kwietnia 2017Praca i życie w Holandii i Belgii2

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

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.

Zorg to eslag i Hu ur to eslag za rok 2017
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Czy Twój pra co daw ca sto su je
rocz ny mo del go dzi no wy/
w skró cie JUM (het Ja aru ren -
mo del)? Sprawdź swo je roz li -
cze nie koń co we!

Wie le firm z sek to ra ogrod nic -
twa szklar nio we go sto su je rocz -
ny mo del go dzi no wy. Twój pra co -
daw ca ma obo wią zek z gó ry pi -
sem nie Cię o tym po in for mo -
wać. Rocz ny mo del go dzi no wy
obo wią zu je tyl ko wte dy, kie dy
pra cu jesz przez sta łą licz bę go -
dzin ty go dnio wo,
np. 36. 38.40. 42 godz. Otrzy -
mu jesz wów czas wy na gro dze nie
ty go dnio we lub mie sięcz ne za tę
licz bę go dzin. 

Je śli pra co wa łeś ca ły rok, to
masz do czy nie nia z na stę pu ją -
cy mi gra ni ca mi rocz ne go mo de -
lu go dzi no we go:

– 36 go dzin ty go dnio wo
– 1879,2 go dzin rocz nie,

– 38 go dzin ty go dnio wo
– 1983,6 go dzin rocz nie, 

– 40 go dzin ty go dnio wo
– 2088 go dzin rocz nie,

– 42 go dzin ty go dnio wo
– 2192,4 go dzin rocz nie.

Co to ozna cza: Je śli prze kro -
czy li ście/prze kro czy cie Pań -
stwo ilość tych go dzin, to po -
win ni ście otrzy mać wyż sze wy -
na gro dze nie. Po za koń cze niu
umo wy mu si cie Pań stwo otrzy -
mać wy na gro dze nie z do dat -
kiem 35% za go dzi ny prze pra -
co wa ne po nad usta lo ny wy -

miar pra cy. Wli cza ne są
wszyst kie prze pra co wa ne go -
dzi ny z wy jąt kiem pra cy po wy -
żej 10 go dzin dzien nie oraz po -
wy żej 45 go dzin ty go dnio wo.
Te go dzi ny pra co daw ca mu si
wy pła cić Pań stwu na tych miast
z do dat kiem 50%, po nie waż
są one po strze ga ne ja ko nad -
go dzi ny, za któ re na le ży Wam
się do dat ko we wy na gro dze nie.
Do rocz nej nor my go dzi no wej
wli cza się tak że dni urlo pu, dni
świą tecz ne nie wy pa da ją ce
w so bo tę lub nie dzie lę oraz
czas zwol nie nia cho ro bo we go
(dni, w któ rych cho ro wa łeś). 

Przy kład: je śli ma cie Pań -
stwo umo wę o pra cę w wy -
mia rze 36 go dzin ty go dnio wo
na sześć mie się cy, to w ra -
mach tej umo wy prze pra cu je -
cie 936 go dzin, wli cza jąc dni
urlo pu i świę ta wy pa da ją ce
w dni ro bo cze. Je że li w cza sie
tych sze ściu mie się cy prze -
pra cu je cie łącz nie 1000 go -
dzin, to pra co daw ca po wi nien
za pła cić Pań stwu za 64 go dzi -
ny pra cy (1000 godz. – 936
godz.) wy na gro dze nie z do dat -
kiem 35%. 

Ist nie ją dwa wy jąt ki od rocz -
ne go mo de lu go dzi no we go:

1. Pra co daw ca mo że wska -
zać 4 peł ne ty go dnie, w cza sie
któ rych pra cow ni ko wi nie wol no
pra co wać.

2. Pra co daw ca mo że wska -
zać 8 ty go dni, w cza sie któ rych

pra cow nik pra cu je 50 go dzin (9
go dzin dzien nie i 5 go dzin w cza -
sie week en du). 

Te dwa wy jąt ki mu szą być
zgło szo ne z co naj mniej ty go -
dnio wym wy prze dze niem.

Je śli na su wa ją się Pań stwu ja -
kieś py ta nia, skon tak tuj cie się
pro szę ze związ kiem za wo do -
wym FNV!

FNV Rot ter dam; Henk On -
stwed der; tel. 06-22998142; ję -
zyk: ni der landz ki, nie miec ki i an -
giel ski.

FNV We ert; Ma rio la Mich no;
tel. 00 31 610188247; ję zyk
pol ski, ni der landz ki. 

ŹRÓ DŁO: PRZE SŁA NE PRZEZ FNV

AGRA RISCH GRO EN
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OPE RA TOR WÓZ KÓW WI -
DŁO WYCH. kan dy da tów
do pra cy ja ko: OPE RA TOR
WÓZ KÓW WI DŁO WYCH. Miej -
sco wość: Oss, Hel mond, Deur -
ne – 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 lub ho len der skie 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; 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.

Ope ra tor WAL CA. Biu ro po -
śred nic twa pra cy TRAM PER Fle -
xwork po szu ku je pra cow ni ków
z ukoń czo nym kur sem VCA do pra -
cy na sta no wi sko ope ra to ra wal ca.
Miej sce pra cy: Go es, Ze eland. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie, kurs
VCA, zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go lub ho len der skie go, pra wo jaz -
dy. Oso by za in te re so wa ne pro si my
o prze sy ła nie CV, ko pie cer ty fi ka tu
VCA, so fi nu mer oraz ko pie do wo du
oso bi ste go na ad res e -ma il: in -
fo@tram per fle xwork.nl.

Pra cow nik pro duk cji (sa łat -
ki wa rzyw ne). HO BIJ In ter na tio -
nal Work For ce Sp. z o.o. jest
Agen cją Za trud nie nia, wpi sa ną
na pod sta wie Cer ty fi ka tu Mi ni -
stra Go spo dar ki i Pra cy do Kra jo -
we go Re je stru Agen cji Za trud nie -
nia pod nr 7749. Po sia da my wie -
lo let nie do świad cze nie w re kru ta -
cji oraz se lek cji. Na sze od dzia ły
znaj du ją się w Opo lu, Gdań sku
oraz w Rze szo wie. Po szu ku je my
kan dy da tów do pra cy na sta no wi -
sko pra cow nik pro duk cji, do za -

kła du któ ry zaj mu je się pro duk -
cją sa ła tek oraz so ków owo co wo -
-wa rzyw nych. Za kres obo wiąz -
ków: pra ca na li nii pro duk cyj nej;
po le ga na kro je niu, sor to wa niu
oraz my ciu wa rzyw i owo ców,
a tak że pa ko wa niu i ukła da niu to -
wa rów w skrzyn kach/na pa le -
tach. Pra ca na róż ne zmia ny, rów -
nież w po rze noc nej oraz w week -
en dy. Lo ka li za cja: Zwa ag dijk (ok.
Ho orn) / Hel mond. Wy ma ga nia:
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go, dys po zy cyj ność

na okres min. 6 mie się cy, mo -
ty wa cja i chę ci do pra cy, mi le
wi dzia ne za świad cze nie o nie -
ka ral no ści oraz re fe ren cje
od po przed nie go pra co daw cy.
Za in te re so wa ne oso by pro si -
my o prze sła nie CV (tyl ko w ję -
zy ku an giel skim z in for ma cją
PRO DUK CJA SA ŁA TEK w ty tu -
le ma ila) na ad res ma ilo wy
pra ca@ho bij.pl. Pro si my o do -
pi sa nie w CV na stę pu ją cej
klau zu li: 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, któ re ma ją
być prze twa rza ne w ce lach re -
kru ta cji, zgod nie z Usta wą
o ochro nie da nych oso bo wych
z dnia 29.08.1997 r. (tekst
jed no li ty: Dz. U. z Rze czy po -
spo li tej Pol skiej 2002 nr 101,
poz 926 z póź niej szy mi zmia -
na mi).

Ope ra tor ma szyn/kon -
tro ler ja ko ści – pra ca
w Cur Tec RI JEN. Lu bisz pra -
co wać w przy ja znej at mos fe -
rze? Zwra casz uwa gę
na szcze gó ły? Je steś ela stycz -
ny i masz do świad cze nie, ja -
ko ope ra tor ma szyn/kon tro -
ler ja ko ści? Je śli tak, to szu -
ka my wła śnie Cie bie! Po szu -
ku je my pra cow ni ków dla jed -
ne go z na szych naj lep szych
klien tów W Ri jen, któ ry zaj -
mu je się pro duk cja gra nu la tu
do pla sti ku jak i pla sti ko wych
pu de lek. Opis sta no wi ska: ob -
słu ga ma szyn pro duk cyj nych,
spraw dza nie ja ko ści pro duk -
tów (spraw dza nie ko lo ru,
cięż ko ści i wiel ko ści pro duk -
tu), przy go to wa nie do wy sył ki
itp. Wy ma ga my: do świad cze -
nie na po dob nym sta no wi -
sku, po ro zu mie wa nie się w ję -
zy ku ho len der skim lub an giel -
skim, umie jęt ność pra cy
z kom pu te rem, ukie run ko wa -
nie na ja kość, chęć dłu go trwa -
łe go za trud nie nia oraz pra cy
w sys te mie 3 zmia no wym.
Ofe ru je my: przej rzy sta umo -
wa opar ta o ho len der skie wa -
run ki pra cy, dłu go ter mi no we
za trud nie nie, trzy zmia no wy
sys tem pra cy, z pew ny mi go -
dzi na mi (40 h). Je śli je steś za -
in te re so wa ny po wyż szą ofer tą
skon tak tuj się z na mi te le fo -
nicz nie: 073-711-3-717 oraz
prze ślij nam 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.

Ma larz prze my sło wy (2 oso -
by) – Ho lan dia. Wy ma ga nia:
VCA lub SCC018, ko mu ni ka tyw -
ny ję zyk nie miec ki, au to (1
na gru pę). So Fi mi le wi dzia ne.
Ofe ru je my: ho len der ska umo wa
o pra cę, 480e/40h net to, dar mo -
we za kwa te ro wa nie, peł ne ubez -
pie cze nie opła co ne przez pra co -
daw cę. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt tel.:
+48 864711471 lub e -ma il:
cv@ch -24.com.

PRO DUK CJA SPO ŻYW CZA.
Ak tu al nie po szu ku je my kan dy da -
tów w: PRO DUK CJI SPO ŻYW -
CZEJ. W miej sco wo ściach: Best,
Ven lo, Til burg, Le eu war den, 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. 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, Zna jo mość ję zy ka
an giel skie go/nie miec kie go/ho -
len der skie go na po zio mie ko mu -
ni ka tyw nym be dzie do dat ko wym
atu tem. 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.

Prze pa lacz zło mu z VCA.
Biu ro po śred nic twa pra cy TRAM -
PER Fle xwork po szu ku je pra cow -
ni ków na sta no wi sko prze pa la cza
zło mu. Miej sce pra cy: oko li ce
Vlis sin gen, Ze eland. Wy ma ga nia:
do świad cze nie, zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go lub ho len der -
skie go, mi le wi dzia ne pra wo jaz -
dy. Oso by za in te re so wa ne pro si -
my o prze sy ła nie CV, so fi nu mer
oraz ko pie do wo du oso bi ste go
na ad res e -ma il: in fo@tram per fle -
xwork.nl.

Or der pic ker / pra cow nik
ma ga zy nu. Pra ca pro duk cyj -
na DEN BOSCH / SPS BV. Po szu -
ku jesz za trud nie nia w re gio nie s -
-Her to gen bosch? Je śli tak to za -
po znaj się z ta ofer ta! Je den z na -
szych naj lep szych i sta łych klien -
tów, któ ry zaj mu je się pro duk cja
farb oraz wy sył ka ich do naj po pu -
lar niej szych skle pów bu dow la no -
-de ko ra cyj nych po trze bu je pra -
cow ni ków na sta no wi sko: or der -
pic ker / pra cow nik ma ga zy nu:
zbie ra nie za mó wień, jaz da wóz -
ka mi wi dło wy mi. WY MA GA NIA:
do świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, po ro zu mie wa nie się ję zy ku
an giel skim bądź ho len der skim,
za kwa te ro wa nie w oko li cach
miej sca pra cy oraz wła sny trans -
port, mi le wi dzia ne cer ty fi ka ty.
Ofe ru je my dłu go ter mi no we za -
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trud nie nie i sta le go dzi ny pra cy
– 40 go dzin ty go dnio wo. Je śli je -
steś za in te re so wa ny po wyż szą
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.

Po ko jów ka. Pil nie po szu ku je -
my Pan do pra cy w 5 gwiazd ko -
wych ho te lach w Am ster da mie.
Sta no wi sko: Pra ca po le ga
na przy go to wy wa niu po koi dla go -
ści we dług stan dar dów wy ty czo -
nych przez ho tel. Wy ma ga nia:
Przy naj mniej ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go, Brak ta tu aży w wi docz nych
miej scach (rę ce, szy ja) oraz pier -
cin gu na twa rzy, Ko mu ni ka tyw -
ność, ener gia w dzia ła niu, mo ty -
wa cja oraz zdol no ści in ter per so -
nal ne, Wy so ka kul tu ra oso bi sta,
Mi ła apa ry cja. Ofe ru je my: Le gal -
ne za trud nie nie zgod nie z pra -
wem ho len der skim, Pro fe sjo nal -
ne szko le nie w ho te lu, Ubez pie -
cze nie zdro wot ne, Opie ka w Ho -
lan dii spra wo wa na przez na szych
pol skich ko or dy na to rów. Za in te -
re so wa ne Pa nie pro si my o prze -
sla nie swo je go CV na ad res ema -
il: pra ca@biz z temp.nl z in for ma -
cja w ty tu le: Po ko jow ka. Szcze gó -
ły fi nan so we i ofer ty wy sy ła my
po zy tyw nie zwe ry fi ko wa nym kan -
dy da tom na ad res ema il oraz
kon tak tu je my się te le fo nicz nie.

Pra ca przy pro duk cji. Dla
Na sze go klien ta po szu ku je my
zmo ty wo wa nych osób, chcą cych
pra co wać w peł nym wy mia rze go -
dzin na pro duk cji, w sys te mie
zmia no wym. Pra ca przy pro fi lach
– Pro duk cja – w Til bur gu. Staw -
ka: 9.43 + do dat ki zmia no we.
Wy ma ga nia: wła sne za kwa te ro -
wa nie, oraz trans port na te re nie
Til bur ga i bli skich oko lic, ję zyk an -
giel ski lub ho len der ski – ko mu ni -
ka tyw ny. Oso by za in te re so wa ne
pro szę o wy sła nie CV na ad res: in -
fo@lfflex.nl.

Pra cow nik pro duk cji. Pra ca
pro duk cyj na DEN BOSCH / SPS
BV. Po szu ku jesz za trud nie nia
w re gio nie s -Her to gen bosch? Je -
śli tak to za po znaj się z ta ofer ta!
Je den z na szych naj lep szych i sta -
łych klien tów, któ ry zaj mu je się
pro duk cja farb oraz wy sył ka ich
do naj po pu lar niej szych skle pów
bu dow la no -de ko ra cyj nych po trze -
bu je pra cow ni ków na sta no wi -
sko: pra cow nik pro duk cji: kon tro -
la ja ko ści, ety kie to wa nie. WY MA -
GA NIA: do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, po ro zu mie -
wa nie się ję zy ku an giel skim bądź
ho len der skim, za kwa te ro wa nie
w oko li cach miej sca pra cy oraz
wła sny trans port, mi le wi dzia ne
cer ty fi ka ty. Ofe ru je my dłu go ter -
mi no we za trud nie nie i sta le go -
dzi ny pra cy – 40 go dzin ty go dnio -
wo. Je śli je steś za in te re so wa ny
po wyż szą 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.

Mu ra rzy. Po szu ku je my mu ra -
rzy któ rzy uzu peł nią jed ną z kil ku
na szych bry gad, któ re spe cja li zu -
ją się w: 1) pra ce mu rar skie i wy -
koń cze nio we – pra ca na go dzi -
ny, 2) mu ro wa nie ele wa cji z klin -
kie ru – pra ca na me try, 3) wy mu -
rów ki w środ ku i klin kier – pra ca
na me try. Mi le wi dzia na zna jo -
mość an giel skie go i wła sny sa -
mo chód. Ko niecz nie na wła snych
dzia łal no ściach. Szcze gó -
ły: 0048 04 34 0000.

Me cha nik sa mo cho dów
cię ża ro wych. Wi tam dla na -
sze go klien ta w Til bur gu po -
szu ku je my me cha ni ka sa mo -
cho dów cię ża ro wych z do -
świad cze niem! Pra ca na dłu gi
okres cza su, zna jo mość jęz.
an giel skie go w stop niu ko mu -
ni ka tyw nym, staw ka do wy ne -
go cjo wa nia we dług ukła du
cao tln. Za in te re so wa ne oso -
by pro si my o wy sła nie CV
na ad res ma ilo wy in -
fo@lfflex.nl.

Spa wacz 141 ISO 9606-
1 SPO ŻYW KA Ho lan dia.
Agen cja Za trud nie nia (K
RAZ 1670), Pan Pol sp. z o. o.,
po szu ku je do Ho lan dii: Spa -
wa czy spo żyw ki w nor mie
ISO 9606-1 w me to dzie 141.
OKRES ZA TRUD NIE NIA: po -
czą tek od 18.04.2017 na 6 ty -
go dni z moż li wo ścią prze dłu -
że nia (Am ster dam). OPIS
PRO JEK TU: Pra ca przy pre fa -
bry ka cji. Spa wa nie ma szyn ze
sta li nie rdzew nej do prze my -
słu spo żyw cze go oraz sa mo -
dziel ne mon to wa nie na pod -
sta wie ry sun ku tech nicz ne go.
Gru bość ścian ki od 1.5
– 3 mm. WY MA GA NIA: AK TU -
AL NE cer ty fi ka ty spa wa cza
w nor mie ISO w me to dzie 141
ISO 9606-1 FM5: czy li pie cząt -
ka ak tu ali za cyj na nie star sza
niż 6 mie się cy od dziś; Du że
do świad cze nie w spa wa niu
spo żyw ki; Zna jo mość ry sun ku
tech nicz ne go; Do bra zna jo -
mość jęz an giel skie go, nie -
miec kie go lub ho len der skie -
go; Pra wo jaz dy; Wła sny sa -
mo chód du żym plu sem. WA -
RUN KI FI NAN SO WE: Staw ka
net to 14 Eu ro za go dzi ne + po -
je dyn czy po kój + ki lo me trów -
ka dla kie row cy. URLOP I IN NE
WA RUN KI FI NAN SO WE: płat -
ny urlop (2 dni po prze pra co -
wa niu peł ne go mie sią ca pra -
cy. Je śli nie to urlop jest na li -
cza ny pro por cjo nal nie). Nie -
pra cu ją ce pań stwo we świę ta
są płat ne jak dzień pra cy (8h).
Tak zwa ne „pie nią dze wa ka -
cyj ne” są wli czo ne w staw kę
net to. Za si łek dla bez ro bot -
nych: po prze pra co wa -
niu 26tyg (w wy pad ku utra ce -
nia pra cy) pra cow nik ma pra -
wo sko rzy stać z 3-mie sięcz ne -
go ho len der skie go za sił ku, li -

czo ne go od kwo ty brut to. CHO RO -
BO WE: pierw szy dzień na koszt
pra cow ni ka, na stęp ne dni są wy -
pła ca ne z UWV. ZWROT KOSZ -
TÓW: Pra co daw ca nie zwra ca
kosz tu pierw sze go do jaz du
do pra cy na wet je śli po przy jeź -
dzie oka że się, że klient pra co -
daw cy anu lo wał zle ce nie. ZJAZ -
DY: do in dy wi du al ne go uzgod nie -
nia po mię dzy pra cow ni kiem /
pra co daw cą i klien tem pra co -
daw cy. Stan dar do wo 6 + 1 lub 8
+ 2. Szcze gó ło we in for ma cje
na te mat ofer ty wy śle my ma ilem.
Pro si my przy słać ak tu al ne CV

w ję zy ku pol i ang lub niem +
skan cert. za wo do wych i re fe ren -
cji na ad res spa wacz@eu ro wor -
ker.pl z do pi skiem: Spa wacz 141
FM5 + na zwi sko i imię. To przy -
śpie szy ob rób kę pa na do ku men -
tów.

Pra cow nik fi zycz ny z VCA.
Biu ro po śred nic twa pra cy TRAM -
PER Fle xwork po szu ku je chęt -
nych osób do pra cy fi zycz nej
z ukoń czo nym kur sem VCA. Miej -
sce pra cy: Vlis sin gen, Ze eland.
Wy ma ga nia: VCA, mi le wi dzia ne
pra wo jaz dy kat B. Oso by za in te -

re so wa ne pro si my o prze sy ła -
nie CV, so fi nu mer oraz ko pie do -
wo du oso bi ste go na ad res e -ma il:
in fo@tram per fle xwork.nl.

Opie kun ka Ho lan dia. ok. 940
eu ro net to za 2 ty go dnie pra cy.
Ho len der ska fir ma po szu ku je do -
świad czo nych Opie ku nów dla
osób star szych do pra cy na te re -
nie Ho lan dii. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi sku,
mi le wi dzia ne re fe ren cje z po -
przed nich miejsc pra cy, dy plom
pie lę gniar stwa, mi łe go uspo so -
bie nia, em pa tii, cier pli wo ści, za -

an ga żo wa nia w pra cę, ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk ob cy an giel ski/nie -
miec ki/ho len der ski. Wa run ki: za -
trud nie nie bez po śred nio z ho len -
der skim pra co daw cą (zwrot po -
dat ku z Ho lan dii), bez płat ne wy ży -
wie nie i za kwa te ro wa nie w miej -
scu pra cy, do jaz dy na koszt pra -
co daw cy 75 eu ro co 2 ty go dnie
(150 eu ro co mie siąc), sta ły kon -
takt z pol ską ko or dy na tor ką, kil -
ku dnio we wdro że nie do pra cy
pod opie ką do świad czo ne go pra -
cow ni ka, wy na gro dze nie ok. 940
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Lu bi cie pol skie ki no? Bra ko -
wa ło Wam te go w Ho lan dii?
Oka zu je się, że wszy scy ki no -
ma ni już wkrót ce bę dą mo gli
za spo ko ić swo je pra gnie nia.
Z spra wą kon trak tu pol skich
dys try bu to rów, fil my za gosz -
czą w sie ci kin Ki ne po -
lis/Uto po lis. Na po czą -
tek, 30 kwiet nia, na ekra ny
tra fi ko me dia 'Po ra dy
na Zdra dy'.

Pol skie fil my bę dą wpro wa -
dza ne stop nio wo ale re gu lar nie.
Bę dzie coś dla mi ło śni ków ko -
me dii, ale i ki na ak cji, fil mów hi -
sto rycz nych, ki na nie za leż ne go.
Jed nym zda niem, wszyst ko to,
co na bie żą co dzie je się w pol -
skiej ki ne ma to gra fii.

Na po czą tek, 30 kwiet nia w 8
ki nach sie ci Ki ne po lis/Uto po lis
bę dzie moż na zo ba czyć no wą
ko me dię 'Po ra dy na zdra dy', któ -
ra w lu tym świę ci ła suk ces
w Pol sce. Gwiaz dor ska ob sa da
z We ro ni ką Ro sa ti, To ma szem
Ka ro la kiem, Mag da le ną Lam -
par ską i An ną De re szow ską
na cze le to daw ka do bre go hu -
mo ru. Film śmiesz ny, lek ki
i przy jem ny, jak okre śla ją go wi -
dzo wie.

Se an se ma ją cha rak ter jed -
no ra zo wy. Od bę dą się w Al me re,

Bre dzie, Do rdrech cie, En sche de,
Oss, Rot ter da mie, Utrech cie i Zo -
eter me er.

Jak in for mu je pol ski dys try bu -
tor, fir ma X -Si de En ter ta in ment,
już w ko lej nych mie sią cach pla -
no wa ne są pro jek cje w in nych
mia stach.

Wio sną zo ba czy my jesz cze 2
lub 3 fil my, a o szcze gó łach bę -
dzie my in for mo wać na bie żą co.

In for ma cje moż na też zna leźć
na pro fi lu fa ce bo ok. com/ki no -
pol skie. nl

Gdzie obej rzeć 'Po ra dy
na Zdra dy'?

Wszyst kie se an se od bę dą się
w nie dzie lę 30 kwiet nia
o godz. 16.30

Po ni żej li sta kin:
Al me re – Uto po lis, Fo -

rum 16, 1315 TH
Bre da – Ki ne po lis Bre da, Ba -

vel se par kla an 4, 4817 ZX
Do rdrecht – Ki ne po lis, Lijn -

ba an 200, 3311 RL
En sche de – Ki ne po lis, Co los -

seum 60, 7521 PT
Oss – Uto po lis, Lie ve kam pla -

an 4-6, 5341 GW
Rot ter dam – Wolff Ci ne ra -

ma, We st bla ak 18, 3012 KL
Utrecht – Ki ne po lis Ja ar -

beurs, Ve emarkt ple in 50, 3521
BD

Zo eter me er – Uto po lis,
Oostwa arts 70, 2711 BB

Bi le ty w ce nie EU R10,50
do na by cia w ka sach kin lub on -
li ne na stro nach www.ki ne po -
lis.nl / www.uto po lis.nl
od 11.04.

TEKST/FOT. PRZESŁANE PRZEZ
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eu ro net to za 2 ty go dnie pra cy.
Pra ca w sys te mie ro ta cyj nym
– 2 ty go dnie pra cy a na stęp nie 2
ty go dnie wol ne go. Za in te re so -
wa nych pro si my o kon takt ema -
il cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471.

Pra ce wy koń cze nio we/bru -
kar skie. Po szu ku je my dwóch
osób do prac wy koń cze nio wych,
od cza su do cza su bę dzie trze ba
uło żyć też kost kę bru ko wą (pod -
jaz dy, par kin gi), ko niecz nie z sa -
mo cho dem, je den z an giel skim,
pra ca na wła snych dzia łal no -
ściach. Szcze gó -
ły: 0048 604 340 000.

PIL NE! Mon ter rusz to wań
OD ZA RAZ! 520e/tydz. net to!
Ho len der ska fir ma po szu ku je
do świad czo nych mon te rów rusz -
to wań. Ofe ru je my: ho len der ską
umo wę o pra cę, 520e/ty dzień
net to (WY PŁA TY CO TY DZIEŃ),
ubez pie cze nie peł ne (OPŁA CO -
NE PRZEZ PRA CO DAW CĘ), dar -
mo we za kwa te ro wa nie (OPŁA -
CO NE PRZEZ PRCO DAW CĘ, po -
ko je 1-oso bo we), nad go dzi ny.

Wy ma ga nia: VCA lub SCC018,
So Fi i au to mi le wi dzia ne, ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk ob cy. Oso by za -
in te re so wa ne pro si my o kon takt
+48 864711471 lub cv@ch -
-24.com.

Pra ca pro duk cyj na – OD
ZA RAZ. Agen cja po śred nic twa
pra cy In for con trac ting Gro up po -
szu ku je chęt ne oso by do pra cy
na sta no wi sko pra cow ni ka pro -
duk cyj ne go. Pra ca po le ga na pa -
ko wa niu pro mo cyj nych pu szek
pi wa do krat oraz ukła da niu ich
na pa le ty. Wy ma ga nia: chęć
do pra cy w du żym wy mia rze go -
dzin, mi le wi dzia ne do świad cze -
nie w pra cy pro duk cyj nej, pra wo
jaz dy kat. B, zna jo mość ję zy ka
an giel skie go. Ofe ru je my: du żą
ilość go dzin, moż li wość za kwa -
te ro wa nia, opie kę pol skie go ko -
or dy na to ra, co ty go dnio we roz li -
cze nie go dzin. Za in te re so wa ne
oso by pro si my o prze sła nie CV
na me ila werk@in for con rac -
ting.com lub kon takt pod nu me -
rem 0786202829.

Mon ter izo la cji prze my sło -
wych – Ho lan dia. 12-13 net to
+ dar mo we za kwa te ro wa nie.

PRACA

Reklama

Już wkrótce polskie filmy
zagoszczą w holenderskich kinach!
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Za wod ni cy Black De vils mi -
nio ny week end 09.04.2017
ro ku bę dą wspo mi nać
na pew no bar dzo do brze, po -
nie waż po se rii me czów bez
zwy cię stwa w koń cu prze ła -
ma li złą pas sę i wy wal czy li
kom plet punk tów.

Prze ciw ni kiem pol skich pił ka -
rzy by ła dru ży na RWB 2 Wa al -
wijk, któ ra peł ni ła ro lę go spo da -
rza w tym spo tka niu i ugo ści ła
swo je go ry wa la na bo isku ze
sztucz ną mu ra wą, co pod czas
pięk nej po go dy, ja ka pa no wa ła
w ca łym kra ju, by ło roz wią za -
niem co naj mniej dziw nym,
zwłasz cza gdy dwa bo iska z na -
tu ral ną mu ra wą, mie szą ce się
obok, sta ły nie użyt ko wa ne.

Mecz fe no me nal nie roz po czął
się dla Czar nych Dia błów, bo już
w 4 mi nu cie spo tka nia ob ję li
pro wa dze nie po go lu strze lo nym
przez Sław ka Fi jał ka. De fen syw -
ny po moc nik pod czas rzu tu roż -
ne go wy ko ny wa ne go przez Mi -
cha ła Ro si ko nia usta wio ny był
na 20 me trze od bram ki, ase ku -
ru jąc swo ich ko le gów. Po in ter -
wen cji jed ne go z obroń ców go -
spo da rzy fut bo lów ka tra fi ła wła -
śnie do nie go, Sła wek od ra zu
po przy ję ciu pił ki zde cy do wał się

na strzał z pro ste go pod bi cia
i nie dał żad nych szans na obro -
nę strza łu bram ka rzo wi RWB.
Kil ka mi nut póź niej by ło już 2: 0
dla go ści. Rzut wol ny z od le gło -
ści oko ło 20-25 me trów
od bram ki zo stał wy ko na ny
w spo sób per fek cyj ny przez na -
past ni ka Ro ber ta Cze be ra ka.
Pił ka wy lą do wa ła w sa mym
okien ku bram ki! Pięk ny tech -
nicz ny strzał „Cze be ra” to zde cy -
do wa nie naj pięk niej sza bram ka
w tym spo tka niu. Do koń ca
pierw szej po ło wy Black De vils
do mi no wa ło na bo isku, raz
po raz stwa rza jąc so bie ko lej ne
sy tu acje pod bram ką prze ciw ni -
ka. Nie ste ty sku tecz ność za wo -
dzi ła i ta kim wy ni kiem za koń -
czy ła się pierw sza część spo tka -
nia. Dru ży na z Wa al wij ku po -
za kil ko ma sta ły mi frag men ta -
mi gry i pró bach za gra nia dłu -
gich pi łek za ple cy obroń ców nie
stwo rzy ła żad ne go za gro że nia.

Dru ga po ło wa to już zde cy do -
wa nie in ny ob raz gry na bo isku.
Black De vils sku pi ło się na grze
z kontr ata ku, od da jąc ini cja ty wę
go spo da rzom. Ci uwie rzy li, że lo -
sy me czu moż na jesz cze od mie -
nić i śmia ło ru szy li do ata ku.
Na szczę ście w bram ce Czar nych
Dia błów stał naj lep szy bram karz
li gi – Pa tryk Le wic ki. Dwie wspa -

nia łe obro ny strza łów z rzu tu wol -
ne go, kil ka pew nych wyjść
na przed po lu bram ki oraz (co
naj waż niej sze) obro na rzu tu kar -
ne go! Zde cy do wa nie by ła to naj -
ja śniej sza po stać me czu i ci chy
bo ha ter w dru ży nie tre ne ra Paw -
ła Se mi ka. Go ście, mi mo chy bio -
ne go rzu tu kar ne go, zdo ła li strze -
lić bram kę kon tak to wą i z jesz -
cze więk szym ani mu szem ru szy -
li do ata ku. Mi mo kil ku do brych
oka zji strze lec kich blok de fen -
syw ny Black De vils stwo rzo ny
przez To ma sza Kie rep ke, Mar ci -
na Dą brow skie go oraz Mar ci -
na Wal kie wi cza spi sy wał się bar -
dzo do brze. Łu kasz Krzyw da, któ -
ry po ja wił się na bo isku zmie nia -
jąc Mar ci na Wal kie wi cza, rów -
nież po pi sał się bar dzo waż ną in -
ter wen cją, wy bi ja jąc pił kę z li nii
bram ko wej i ra tu jąc swój ze spół
przed utra tą bram ki. Ostat nie
sło wo na szczę ście na le ża ło
do przy jezd nych. Wy mia na po -
dań Ro ber ta Cze be ra ka z Kac -
prem Le wic kim stwo rzy ła oka zję
do szyb kiej kon try pra wą stro ną
bo iska, gdzie Ro bert po do bie -
gnię ciu z pił ką do skra ju po la kar -
ne go za grał z po wro tem do Kac -
pra, a ten w swo im de biu cie
w bar wach Black De vils przy pie -
czę to wał zwy cię stwo usta la jąc
wy nik spo tka nia na 3: 1 w 85 mi -

nu cie. Re zul tat po zo stał bez
zmian i pol scy za wod ni cy mo gli
na resz cie ucie szyć się z dłu go
wy cze ki wa ne go zwy cię stwa!

Na stęp nie spo tka nie od bę -
dzie się do pie ro 30 kwiet nia
na wła snym bo isku z obec nym
li de rem ta be li Re alem Lu net. 

Za wod ni cy ma ją więc czas
na re ge ne ra cję i pod le cze nie
ura zów, by za 3 ty go dnie po wal -
czyć o ko lej ne zwy cię stwo.

Bar dzo dzię ku je my licz nie
zgro ma dzo nym ki bi com
za wspar cie pod czas spo tka nia!
Je ste ście na szym dwu na stym
za wod ni kiem.

KACPER NONCKIEWICZ 

TEKST/FOT. PRZESŁANE 
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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 (1 na gru pę).
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 12-13e net to/40h, dar mo we
za kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie
peł ne (opła co ne przez pra co -
daw cę). 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 -
-Am ster dam, Vlis sin gen
– 450e/40h net to + dar mo we
za kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia:
do świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, mi le wi dzia ne VCA lub
SCC018, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, au to (1 na gru pę), wła sne
na rzę dzia (po zio mi ca, aku -wkrę -
tar ka, wier tar ka, młot ki, no ży ki
itd.). Wa run ki: sta łe za trud nie nie
na ho len der skiej umo wie o pra -
cę, staw ka 450e net to/40h, dar -
mo we za kwa te ro wa nie, ubez -
pie cze nie peł ne (opła co ne przez
pra co daw cę). 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.

Pra ca przy pa ko wa niu mię -
sa – OD ZA RAZ. Agen cja Po -
śred nic twa Pra cy In for con trac -
ting Gro up po szu ku je dla swo je -
go klien ta kan dy da tów do prac
pro duk cyj nych przy mię sie. Pra -
ca po le ga na ukła da niu pro duk -
tów mię snych na tac ki m. in.: ko -
tle ty, kul ki mię sne, szasz ły ki itp.
Wy ma ga my: mi le wi dzia na zna -
jo mość j. an giel skie go/ho len -
der skie go, mi le wi dzia ne pra wo
jaz dy kat B, do świad cze nie
na pro duk cji. Ofe ru je my: umo wę
o pra cę na ho len der skich wa run -
kach, wy na gro dze nie ade kwat -
ne do za dań i wy ko ny wa nej pra -
cy zgod ne z ho len der ski mi staw -
ka mi dla bran ży/sek to ra, co ty -
go dnio we roz li cze nie go dzin,
moż li wość wy pła ty za li czek,
moż li wość za kwa te ro wa nia,
opie kę pol skich ko or dy na to rów.
Oso by za in te re so wa ne pro szę
o wy sła nie CV na ad res:
werk@in for con trac ting.com
z do pi skiem: „Pra ce pro duk cyj -
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Black Devils wraca 
na zwycięski szlak!

FOT. BLACK DE VILS

RWB 2 vs. Black De vils
– 1: 3 (0: 2)

Bram ki:
Fi jał ka (4min), Cze be rak

(10min), K. Le wic ki (85min)

Skład Black De vils:
P. Le wic ki – Kie rep ka, Dą -

brow ski, M. Wal kie wicz
(Krzyw da) – Ja wor ski, Adam -
czyk, Fi jał ka (Se mik), Nonc -

kie wicz, Ro si koń – K. Le wic ki
– Cze be rak

Tre ner: Pa weł Se mik
Ma na ger: Mo ni ka Żył ka
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ne przy mie sie” lub kon takt
pod nu me rem 0786202829.

Pra ca w prze my śle mię -
snym. Pa nie i Pa no wie! Je ste -
śmy li de rem w re kru ta cji wy kwa -
li fi ko wa nych rzeź ni ków, 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. mi ni -
mum rok do świad cze nia 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, pra ca na wa run kach Ho len -
der skich, 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 wpi su jąc w ty tu -
le ‘’Wo lo wi na’ lub pod nu me rem
te le fo nu +31614731834.

Phi lips Li gh ting Pol ska re -
kru tu je kan dy da tów ze zna jo -
mo ścią j. ni der landz kie go. Po -

szu ku je my osób z bar dzo do brą
zna jo mo ścią ję zy ka ni der landz -
kie go, któ re chcia ła by do łą czyć do
na sze go cen trum HR/Kadr i Płac
w Pol sce, w Pi le (wo je wódz two
wiel ko pol skie). Szu ka my ab sol -
wen tów za in te re so wa nych roz wo -
jem w dzia le Hu man Re so ur ces,
bądź też osób z do świad cze niem
w tym ob sza rze. Gwa ran tu je my:
umo wę o pra cę oraz atrak cyj ne
be ne fi ty (pry wat na opie ka me -
dycz na, kar tę Mul ti Sport, rocz ny
bo nus w za leż no ści od wy ni ków,
zniż ki na pro duk ty fir my Phi lips).
Po mo że my tak że w re lo ka cji do
Pi ły – za pew nia my pa kiet re lo ka -
cyj ny. Do łącz do nas i po móż nam
two rzyć lep szy, ko lo row szy świat:
https://youtu.be/oT0v7H k16BI.
Sprawdź wię cej szcze gó łów na
na szej stro nie ka rier
http://www.phi lips.com/ca re -
ers/li gh ting lub skon tak tuj się z
na mi bez po śred nio dro gą ma ilo -
wą: an na.bar cin ska@phi lips.com.

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.

Tyn ka rzy do tyn ków ma szy -
no wych. Po szu ku je my tyn ka rzy
do tyn ków ma szy no wych. Ko -
niecz nie z do świad cze niem. Przy -
naj mniej je den ze zna jo mo ścią
an giel skie go. Pra ca po Wiel ka -
no cy. Ko niecz nie na wła snych
dzia łal no ściach. Szcze gó ły: 0048
604 34 0000.

Mu ra rzy klin kie ru. Pan Pol sp.
z o.o., Agen cja Za trud nie nia
(KRAZ 1670) po szu ku je: mu ra rzy
klin kie ru z UDO KU MEN TO WA -
NYM do świad cze niem w Ho lan -
dii, Bel gii lub Niem czech. Sta ła
pra ca na umo wie ho len der skiej.
Wy ma ga nia: udo ku men to wa ne

PRACA
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do świad cze nie w za wo dzie, naj le -
piej w Ho lan dii, osta tecz nie w Bel -
gii lub Niem czech, 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 wo jaz dy, mi le wi dzia -
ny cer ty fi kat VCA lub SCC (cer ty fi -
kat bez pie czeń stwa, jest wy ma -
ga ny w więk szo ści firm w Ho lan -
dii), mi le wi dzia ny nu mer So Fi
(BSN) - jest to ho len der ski nu mer
po dat ko wo -ubez pie cze nio wy (w
ra zie je go bra ku zo sta nie zor ga ni -
zo wa ne spo tka nie w ho len der -
skim urzę dzie skar bo wym – Be la -
sting dienst – w ce lu je go wy ro bie -
nia). Wa run ki fi nan so we: staw ka
go dzi no wa net to: 13 Eu ro, miesz -
ka nie gra tis (po kój dwu oso bo wy),
sa mo chód fir mo wy. Oso by speł -
nia ją ce po wyż sze wy ma ga nia
pro si my o prze sy ła nie CV po an -
giel sku (w for ma cie *.doc) wraz
ze ska na mi po sia da nych cer ty fi -
ka tów i re fe ren cji na ad res:
cv@eu ro wor ker.pl.

Pa ko wacz/-ka (Pra ca w Ho -
lan dii). HO BIJ In ter na tio nal Work
For ce Sp. z o.o. jest Agen cją Za -
trud nie nia, wpi sa ną na pod sta -
wie Cer ty fi ka tu Mi ni stra Go spo -
dar ki i Pra cy do Kra jo we go Re je -
stru Agen cji Za trud nie nia pod nr
7749. Po sia da my wie lo let nie do -
świad cze nie w re kru ta cji oraz se -
lek cji. Na sze od dzia ły znaj du ją się
w Opo lu, Gdań sku oraz w Rze szo -

wie. Dla na sze go Klien ta po szu -
ku je my chęt nych kan dy da tów do
pra cy na pro duk cji/ ma ga zy nie.
Pra ca głów nie po le ga na: pa ko -
wa niu to wa rów i ukła da niu w
skrzyn kach/ na pa le ty, zbie ra niu
za mó wień. Do świad cze nie nie
jest wy ma ga ne. Pra ca mo że być
na róż ne zmia ny. Lo ka li za cja: Wij -
chen / Ha ar lem. Na sze wy ma ga -
nia: min. pod sta wo wa zna jo mość
ję zy ka an giel skie go, dys po zy cyj -
ność na dłu gi okres cza su (min. 6
mie się cy), mo ty wa cja oraz chę ci
do pra cy, mi le wi dzia ne za świad -
cze nie o nie ka ral no ści oraz re fe -
ren cje. Za in te re so wa ne oso by
pro si my o prze sła nie CV (tyl ko w
ję zy ku an giel skim z in for ma cją
PA KO WACZ/-KA w ty tu le ma ila)
na ad res ma ilo wy pra ca@ho bij.pl.
Pro si my o do pi sa nie w CV na stę -
pu ją cej klau zu li: 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, któ re ma ją być prze twa -
rza ne w ce lach re kru ta cji, zgod -
nie z Usta wą o ochro nie da nych
oso bo wych z dnia 29.08.1997 r.
(tekst jed no li ty: Dz.U. z Rze czy po -
spo li tej Pol skiej 2002 nr 101, poz
926 z póź niej szy mi zmia na mi).
Uprzej mie in for mu je my, iż skon -
tak tu je my się z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi.

Pra ca sta ła w chłod ni. Do
na szej chłod ni pil nie po szu ku je -

my pra cow ni ków na róż ne sta no -
wi ska pro duk cyj ne. Trans port do
pra cy za pew nia na sze biu ro. Ofe -
ro wa na pra ca jest ca ło rocz na
oraz za pew nia ją ca sta łą, du żą
ilość go dzin oraz wy na gro dze nie
w sys te mie mie sięcz nym.  Oso by
za in te re so wa ne ofer tą pro si my o
kon takt: 1) te le fo nicz ny 0621
277 237 2) ma ilo wy wio le ta@al -
l star gro up.nl 3) lub oso bi stą re je -
stra cję w biu rze: Fru itweg 25.

PER SO NEL PO RZĄD KO WY.
Ak tu al nie po szu ku je my kan dy -
da tów do pra cy ja ko: PER SO NEL
PO RZĄD KO WY. Miej sco wość: Le -
eu war den – Ho lan dia. Za kres
obo wiąz ków: Sprzą ta nie 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.

PRACA



WTOREK, 25 kwietnia 2017Nasza Holandia10

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: 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 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: 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 ce@pocz -
ta.onet.pl, gg:28050267,
tel.kom.: +48660580120,
www.ra f t ran schoj  n i  ce.pl ,
www.prze woz do nie miec.pl, Ad -
res: 89-600 Choj ni ce, ul. An go -
wic ka 53.

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.

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 lvo orie de re -
en.nl, +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: Bu sy
do Ho lan di Nie miec No we bu sy
WI FI Kom fort. POL SKA 0048-
516496652, HO LAN DIA 0031-
684886783, www.vip -trans.pl,
WOJ.WIEL KO POL SKIE: No wy To -
myśl Gro dzisk Wlkp. Wolsz tyn
Śro da Wlkp. Jer ka Mo si na Śrem
Ko ścian Ja ro cin Ple szew Ko tlin
Lesz no Go styń Po go rze la Kro to -
szyn Ko by lin Zdu ny Kro bia Odo -
la nów So śnie Ostrów Wlkp. Mik -
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stat Gra bów Wie lo wieś Go dzie -
sze Brze zi ny Strzy żew Kra sze wi -
ce Do ru chów Ostrze szów Ko by -
la Gó ra Bra lin Kęp no Ka lisz
Opa tó wek Pyz dry Kór nik Żer -
ków Książ Wlkp Do lsk Bo rek
Wlkp Mo chy Śmi giel i in ne.
WOJ.DOL NO ŚLĄ SKIE: Ra wicz
Trzeb ni ca Lu bin,Po lko wi ce Gło -
gów Prze mków Gó ra Żmi gród
Ole śni ca Sy ców Mię dzy bórz
Twar do gó ra Mi licz Wiń sko Wą -
sosz Rud na Bie ru tów Wro cław
Zło to ry ja Ja wor Lu bań Le gni ca
Brzeg Dol ny Pru si ce Oła wa Jelcz
La sko wi ce Zgo rze lec Bo le sła -
wiec Zło to ry ja Śro da ŚL. Choj -
nów Pro cho wi ce i in ne. WOJ.LU -
BU SKIE: Słu bi ce Su lę cin Świe -
bo dzin Kro sno Odrz. Zie lo na Gó -
ra Cy bin ka Kar go wa Ba bi most
No wa Sól Ża ry Ża gan Szpro ta -
wa Lub sko Gu bin Ko żu chów
Sła wa Wscho wa i in ne.
WOJ.ŁÓDZ KIE: Zduń ska Wo la
Do broń Alek san drów ł. Kon stan -
ty nów ł. Łódź Zgierz Pa bia ni ce
Wie luń Bia ła Czar no ży ły Ostró -
wek Ko nop ni ca Osja ków Wie ru -
szów So kol ni ki Ga le wi ce Lu tu -
tów Cza sta ry Bo le sła wiec Łub ni -
ce Sie radz Klo no wa Zło czew
Brą sze wi ce Brzeż no Bu rze nin
Błasz ki Wró blew i in ne. ZA MA -
WIA JĄC PRZE JAZD NA LE ŻY PO -
DAĆ: IMIĘ, NA ZWI SKO, DA TĘ
PLA NO WA NE GO WY JAZ DU, NU -

MER TE LE FO NU ORAZ DO KŁAD -
NY AD RES SKĄD -DO KĄD MA -
MY ZA BRAĆ. Fir ma: Vip Trans
NIP:PL8291612219 RE -
GON:361295493, Te le fon: POL -
SKA 0048 516496652 HO LAN -
DIA 0031 684886783.

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: 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.  

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:  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.

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: 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.

Usłu gi – re mon ty: Scho dy
drew nia ne - FA BER Prze my sław
Ja nia. Dzia ła my na te re nie Pol -
ski, Bel gii i Ho lan dii. Ofe ru je my
scho dy sa mo no śne lub na be -
ton. Z drew na bu ko we go, dę bo -
we go lub je sio no we go. Wy ko na -
my pro jekt wraz z wy ce ną. Każ -
dy pro jekt scho dów oma wia my
z klien tem in dy wi du al nie. Ce ny
scho dów usta la my po do kład -
nym po mia rze i omó wie niu
tech nicz nej spe cy fi ka cji. War -
tość wa ha się w za leż no ści od
wy so ko ści, sze ro ko ści, ilo ści za -
bie gów i ma te ria łu. Od po wie my
na wszyst kie Pań stwa py ta nia
zwią za ne z wy ko na niem lub od -
no wie niem scho dów. Ist nie je
rów nież moż li wość wy ko na nia
in nych usług sto lar skich. Kon -
takt: e -ma il: in fo.sto lar -
nia@gma il.com, tel. kom.: 0048
508 745 876.

OGŁOSZENIA DROBNE
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Im szyb ciej we zwie my po moc, tym
więk sza jest szan sa na ura to wa nie
cho re go z uda rem mó zgu i uchro -
nie nie go przed nie peł no spraw no -
ścią – po wie dzia ła w czwar tek
na spo tka niu z dzien ni ka rza mi
w War sza wie prof. Agniesz ka Sło -
wik CM UJ w Kra ko wie. 

Z przed sta wio nych na kon fe ren cji da -
nych wy ni ka, że co ro ku w Pol sce zda rza
się 86 tys. uda rów mó zgu, naj czę ściej
u osób w wie ku 65 lat, je dy nie 5 proc.
cho rych to lu dzie przed 45. ro kiem ży -
cia. Nie co czę ściej udar wy stę pu je
u męż czyzn.

Prof. Sło wik, któ ra jest kie row ni kiem
Ka te dry i Kli ni ki Neu ro lo gii Szpi ta la Uni -
wer sy tec kie go w Kra ko wie za zna czy ła,
że naj go rzej ro ku je udar krwo tocz ny,
wy wo ła ny wy le wem krwi do mó zgu.
W aż po ło wie przy pad ków koń czy się on
zgo nem. Jed nak ten ro dzaj uda ru zda -
rza się rza dziej, sta no wi je dy nie 10
proc. przy pad ków te go scho rze nia.

Naj czę ściej wy stę pu ją uda ry nie do -
krwien ne, spo wo do wa ne za krze pem
blo ku ją cym tęt ni ce mó zgo we, cze go
skut kiem jest nie do krwie nie i ob umar -
cie czę ści mó zgu. Na ten typ uda ru przy -
pa da 90 proc. przy pad ków te go scho -

rze nia, a je go śmier tel ność jest nie co
mniej sza i nie prze kra cza 20-30 proc.

„W każ dym przy pad ku uda ru de cy du -
ją ce zna cze nie ma to, jak szyb ko
do cho re go zo sta nie we zwa na po moc.
Każ da zwło ka zmniej sza za rów no szan -

se prze ży cia, jak i unik nię cia cięż kiej
nie peł no spraw no ści” – pod kre śli ła prof.
Sło wik.

Neu ro lo dzy mó wią o tzw. oknie te ra -
peu tycz nym, czy li cza sie, w któ rym
moż na u pa cjen ta za sto so wać le cze nie

zmniej sza ją ce skut ki wy le wu krwi
do mó zgu lub je go nie do krwie nia.
W przy pad ku naj czę ściej wy stę pu ją ce -
go uda ru nie do krwien ne go jest tyl -
ko 4,5 go dzi ny na to, że by po dać cho re -
mu le ki trom bo li tycz ne – roz pusz cza ją -

ce za krzep nię tą krew i przy wra ca ją ce
jej do pływ do mó zgu.

„Je śli nie po mo gą le ki, cho re go moż -
na jesz cze pod dać trom bek to mii me -
cha nicz nej, czy li ma ło in wa zyj ne mu usu -
nię ciu za krze płej w na czy niu krwi” – wy -
ja śnia ła prof. Sło wik. Ta ki za bieg moż -
na prze pro wa dzić w cią gu sze ściu go -
dzin od wy stą pie nia pierw szych ob ja -
wów uda ru.

W wy jąt ko wych sy tu acjach trom bek -
to mię me cha nicz ną moż na prze pro wa -
dzić jesz cze w siód mej go dzi nie – o ile
część mó zgu, w któ rym do szło do nie -
do krwie nia, nie zo sta ła jesz cze cał ko wi -
cie znisz czo na (wy ka zu je to ob ra zo wa -
nie mó zgu z uży ciem to mo gra fii kom -
pu te ro wej). Przez pe wien czas część
neu ro nów, mi mo nie do krwie nia, nie
ule ga jesz cze de wa sta cji i ta kie le cze -
nie mo że je ura to wać przed ob umar -
ciem (zwią za ne z nim zmia ny są już bo -
wiem nie od wra cal ne).

Prof. Sło wik za zna cza, że cho re go trze -
ba jak naj szyb ciej prze wieźć ka ret ką lub
he li kop te rem do jed ne go z tzw. od dzia -
łów uda ro wych. Są one w ca łym kra ju,
w su mie – po nad 180. Spe cja li ści w tych
ośrod kach ma ją naj więk sze do świad cze -
nie w ra to wa niu cho rych z uda rem.

Trom bek to mia me cha nicz na wy ko -
ny wa na jest w ‹ ‹ ‹

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

Ekspert: szybkie wezwanie pomocy
decyduje o skuteczności leczenia udarów



Cho ciaż jed no ku rze jaj ko za -
wie ra do pusz czal ną dzien ną
daw kę cho le ste ro lu, to zdro -
wa oso ba mo że bez obaw
zjeść w cią gu do by trzy jaj ka,
a oka zjo nal nie – na wet wię -
cej. Cho le ste rol z jaj jest bo -
wiem ina czej me ta bo li zo wa -
ny niż ten pro du ko wa ny przez
ludz ką wą tro bę – tłu ma czą
eks per ci z SGGW. 

Śred nie ja jo ku rze (o wa dze 50
g) za wie ra 170-185 mg cho le ste -
ro lu. Czy na le ży się go bać? Zda -
niem dr hab. Ewe li ny Hal l mann
z Ka te dry Żyw no ści Funk cjo nal -
nej, Eko lo gicz nej i To wa ro znaw -
stwa SGGW – ab so lut nie nie.
Daw niej za le ca no, by nie jeść jaj
zbyt czę sto. Te raz jed nak wia do -
mo, że ja ja nie są tak nie zdro we,
jak się kie dyś wy da wa ło.

W ko mu ni ka cie SGGW wy ja -
śnio no, że cho ciaż jed no ja jo ku -
rze za wie ra do pusz czal ną dzien -
ną daw kę cho le ste ro lu, oso by
zdro we mo gą bez obaw zjeść aż
trzy ja ja w cią gu do by. Dla cze go?
Bo cho le ste rol z jaj jest ina czej
me ta bo li zo wa ny, niż ten pro du -
ko wa ny przez na szą wą tro bę,
i nie bę dzie osa dzał się w na -
szych tęt ni cach. Oka zjo nal nie
jed ne go dnia moż na zjeść na wet
jesz cze wię cej ku rzych jaj.

Cho ciaż są pew ne wy jąt ki:
na jaj ka w swo jej die cie po win ny
uwa żać oso by z hi per cho le ste ro -
le mią i te, któ re spo ży wa ją du żo
pro duk tów od zwie rzę cych (wę -
dli ny, mię so).

W ko mu ni ka cie SGGW pod -
kre ślo no, że żółt ko ja ja jest
bo ga te w tłuszcz. Dla te go oso -
by sto su ją ce die ty ni sko tłusz -
czo we, je śli chcą jeść jaj ka,
po win ny się za do wo lić sa mym
biał kiem. „Nie ste ty to tłuszcz
jest no śni kiem sma ku, więc
ja jecz ni ca zro bio na z sa mych
bia łek nie bę dzie już ta ka
smacz na” – zwra ca ją uwa gę
przed sta wi cie le uczel ni. Do da -
ją jed nak, że żółt ko ja ja za wie -
ra wie le cen nych związ ków

che micz nych, ta kich jak cho li -
na czy lu te ina.

Cho li na (wi ta mi na B4) to
zwią zek fos fo li pi do wy, z któ re go
po wsta je ace ty lo cho li na. Ta
ostat nia to waż ny neu ro prze kaź -
nik, któ ry ku mu lu je się na sy -
nap sach ko mó rek ner wo wych.
Im wię cej jest ace ty lo cho li ny
na sy nap sach, tym szyb ciej im -
puls ner wo wy prze bie ga z ko -
mór ki do ko mór ki. Dzię ki te mu
je ste śmy bar dziej kre atyw ni, po -
my sło wi i szyb ciej roz wią zu je my
pro ble my. Dzię ki ace ty lo cho li nie
układ ner wo wy dzia ła du żo
spraw niej. Wspo ma ga ją go tak -
że in ne za war te w żółt ku sub -
stan cje – po pra wia ją ca pa mięć
le cy ty na i re ge ne ru ją ce sys tem
ner wo wy wi ta mi ny z gru py B.

Bar dzo cen ną sub stan cją jest
też za war ta w żółt kach lu te ina,

któ ra m.in. wpły wa
na po praw ność wi dze -
nia. Jest to też szcze gól -
nie waż ny zwią zek che -
micz ny w przy pad ku ko -
biet – ma wpływ na dłu -
gość fa zy lu te al nej cy klu
mie sięcz ne go, a od jej
pra wi dło we go po zio mu
za le ży płod ność. Lu te ina
jest tak że bar dzo sil nym
an ty ok sy dan tem.

W ko mu ni ka cie
SGGW wy ja śnio no też,
dla cze go żółt ka jaj ma ją
róż ne od cie nie. Otóż za -
le ży to od za war te go tam
be ta ka ro te nu. Im jest go
wię cej, tym śro dek ja ja
ma ko lor bar dziej in ten -
syw ny, po ma rań czo wy.
Źró dłem be ta ka ro te nu
jest z ko lei pa sza, któ rą
otrzy mu ją ku ry. Po ma -
rań czo we żółt ka znaj -
dzie my w ja jach od kur
ho do wa nych eko lo gicz -
nie, któ re w swo jej die cie
ma ją du żo bo ga tych w tę
sub stan cję ro ślin zie lo -

nych. Je śli in ten syw ną bar wę
ma ją ja ja od kur z cho wu kon -
wen cjo nal ne go, wów czas praw -
do po dob nie do ich pa szy zo sta ły
do da ne syn te tycz ne barw ni ki
(be ta -ka ro ten).

Z bio lo gicz ne go punk tu wi dze -
nia ja jo to ko mór ka roz rod cza.
W ko mu ni ka cie SGGW przy wo -
ła no sło wa prof. Sta ni sław Ber -
ge ra, któ ry o ku rzych jaj kach
mó wił: „W ja ju nie mo że być nic
złe go, bo wiem jest to za czą tek
no we go ży cia. Nie ma w nim
żad nych tok sycz nych sub stan cji,
gdyż mło dy ptak, któ ry w nim
po wsta je, do sta je od na tu ry tyl -
ko to, co naj lep sze: sub stan cje
od żyw cze, wi ta mi ny i in ne cen ne
skład ni ki”. 

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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‹ ‹ ‹ 25 od dzia łach uda ro -
wych. W 2016 r. ra dio lo dzy in ter -
wen cyj ni wspól nie z neu ro lo ga -
mi prze pro wa dzi li w nich 260 ta -
kich za bie gów. „Ma my na dzie ję,
że w na stęp nych la tach bę dą
one co raz czę ściej wy ko ny wa ne”
– po wie dzia ła prof. Sło wik. Do -
da ła, że są one wy ko ny wa ne je -
dy nie w naj cięż szych przy pad -
kach uda ru nie do krwien ne go.
Jej zda niem w przy szło ści mo gą
być prze pro wa dza ne u oko ło 4
tys. cho rych rocz nie.

Po moc trze ba jed nak we -
zwać, jak tyl ko po ja wią się
pierw sze ob ja wy uda ru. „Błęd ne
jest prze ko na nie, że świad czy
o nim ból gło wy. To nie praw da,
ból gło wy wy stę pu ję je dy nie
w przy pad ku rza dziej wy stę pu ją -
ce go uda ru krwo tocz ne go, wte -
dy mo że być on na wet bar dzo
du ży” – pod kre śla ła prof. Sło wik.

Naj częst szy mi ob ja wa mi uda -
ru są nie do wła dy, zwy kle jed nej
po ło wy cia ła al bo jed nej koń czy -
ny (kie dy np. cho re mu na gle wy -

pa da z rę ki ku bek z her ba tą).
Zda rza ją się rów nież nie do wła dy
czte rech koń czyn, a cho ry po ru -
sza je dy nie ocza mi. Mo gą tak że
wy stę po wać za bu rze nia mo wy al -
bo sy tu acje, w któ rych cho ry nie
ro zu mie, co się do nie go mó wi.

By wa też, że oso ba do tknię ta
uda rem nie ma nie do wła dów,
ale nie po tra fi sa mo dziel nie za -
piąć gu zi ka i nie jest w sta nie pi -
sać, czy tać ani po ły kać. Nie któ -
rzy pa cjen ci nie roz po zna ją twa -
rzy bli skich osób, ma ją oczo pląs,
a po ru sza ją się, jak by by li pi ja ni.

Dla uda ru cha rak te ry stycz ne
jest to, że wszyst kie te ob ja wy
nie na ra sta ją stop nio wo, lecz po -
ja wia ją się na gle – pod kre śla
prof. Sło wik. Na sku tek uda ru
rzad ko do cho dzi do utra ty przy -
tom no ści, a je śli tak jest – to
mo że świad czyć o bar dzo cięż -
kim je go prze bie gu.

ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI (PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FRE EIMA GES. COM / MAX BROWN
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Cholesterol z jajek – nie taki
straszny, jak go dawniej malowano

FOT. FRE EIMA GES. COM / DA VI DE GU GLIEL MO

FOT. FRE EIMA GES. COM / HEL MUT GE VERT



Wi tam,
Sko rzy sta łam z urlo pu krót ko -

ter mi no we go. Je stem pra cow ni -
kiem tym cza so wym i je stem cie -
ka wa z ja kich pie nię dzy otrzy -
mam wy na gro dze nie. Czy bę dą
to pie niąż ki z mo ich urlo po wych?

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 bar dzo ja sne jest dla nas
po ję cie „urlo pu krót ko ter mi no -
we go”, o któ rym Pa ni pi sze. Naj -
le piej prze ana li zo wać pod pi sa ną
umo wę o pra cę – po win -
na w niej za wie rać się in for ma -
cja od no śnie na leż ne go urlo pu.

Wi tam,
Mam pa rę py tań do Pań stwa,

bo kom plet nie so bie nie ra dzę.
Oko ło mie sią ca te mu stra ci łem
pra cę bez jed no znacz nej przy -
czy ny. Pra co wa łem oko ło 1,5 ro -
ku na ze ro wym kontr ak cie przez
biu ro pra cy. Te raz sy tu acja wy -
glą da tak, że je stem za re je stro -
wa ny od ty go dnia w UWV, ale nie
mam środ ków do ży cia. Po dzi -
siej szej roz mo wie kwa li fi ka cyj nej
zo sta łem przy ję ty na okres prób -
ny na 2 mie sią ce do fir my X, co
zna czy, że w tym okre sie bę dę
pra co wał mak sy mal nie 24 go dzi -

ny w ty go dniu. Bar dzo za le ży mi
na tej pra cy, ale chciał bym iść
gdzieś przez biu ro pra cy na te
dwa ty go dnie. Mo je py ta nie jest
ta kie: Czy je że li po dej mę pra cę
tym cza so wą na dwa ty go dnie
przez biu ro pra cy i sa mo wol nie
się zwol nię po dwóch ty go dniach
by za cząć okres prób ny w fir -
mie X, to na le ży mi się do fi nan so -
wa nie do wy pła ty z UWV?? Pro -
szę mnie ja koś po kie ro wać. Mo -
że coś mo że cie pod po wie dzieć...

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:

Ma my nie ste ty za ma ło in for -
ma cji, że by od po wie dzieć na to
py ta nie. Czy oprócz re je stra cji
zo stał wy sła ny wnio sek o za si -
łek? 

Dzień do bry,
W ro ku 2015 od stycz nia

do czerw ca pra co wa łam w Ho -
lan dii oraz 1 dzień w Pol sce.
Chcę zło żyć ze zna nie po dat ko we
do pol skie go urzę du skar bo we go
wy sy ła jąc je przez in ter net, jed -
nak nie wiem w ja ki spo sób (ja -
kim pi tem) mam uwzględ nić pra -
cę w Ho lan dii. I dru ga spra wa:
czy po za świad cze nie o do cho -
dach mu szę udać się oso bi ście
do urzę du skar bo we go w Pol sce,
czy też mo gę to za ła twić dro gą
ko re spon den cyj ną lub przez in -
ter net?

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:

Do cho dy z Ho lan dii wy ka zu je
się na PIT -36 z za łącz ni kiem
PIT/ZG. Po za świad cze nie naj le -
piej udać się oso bi ście, po nie -
waż cza sa mi mo gą wy stą pić
kom pli ka cje za ła twia jąc je ko re -
spon den cyj nie lub przez oso bę
trze cią.

Wi tam,
Mam py ta nie: opie ku ję się

od 16 lat dziec kiem, któ re ma
oby wa tel stwo nie miec kie. Nie je -
stem opie ku nem praw nym, ra -
zem miesz ka my i je ste śmy za -
mel do wa ni w Pol sce pod jed nym
ad re sem. Pro wa dzę fir mę ge wer -
be w Niem czech od 4 lat. Czy
mo gę się sta rać o Kin der geld?

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 dziec ko ma oby wa tel -
stwo nie miec kie, nie ma w tej
sy tu acji żad ne go zna cze nia. Je śli
praw ny opie kun dziec ka prze by -
wa z nim pod tym sa mym ad re -
sem w Pol sce i opie ku je się
dziec kiem, a jest to np. part ner -
ka/żo na, to wła śnie ta oso ba
mo gła by być wnio sko daw cą
o Kin der geld.
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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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Sie dzi so bie szczur z cho -
mi kiem. Szczur na rze ka: 

– Nie ma spra wie dli wo ści
na świe cie... Po patrz, ty masz fu -
ter ko, ja mam fu ter ko... ty masz
czte ry łap ki, ja mam czte ry łap -
ki... ty masz ogo nek, ja mam
ogo nek... ja mam dwa ster czą ce
ząb ki z przo du i ty też... a to cie -
bie wszy scy głasz czą i ko cha ją,
a na mnie po lu ją, sy pią trut ki
i na sy ła ją ko ty... 

– Bo ty szczur ku, masz kiep -
skie pu blic re la tions.

Ja siu kłó ci się z Mał go sią:
– Wiesz co, Ja siu? Jak byś był

mo im mę żem to wsy pa ła bym ci
tru ci znę do her ba ty!

– Jak bym był two im mę żem,
to bym ją wy pił!

Na przy ję ciu go ście spie ra -
ją się, kto jest bar dziej god ny
za ufa nia – ko bie ty czy męż -
czyź ni. 

– Żad na ko bie ta nie po tra fi
do cho wać ta jem ni cy – po wie -
dział po gar dli wie je den fa cet. 

– Nie wy da je mi się – od po -
wie dzia ła ko bie ta – Trzy mam
w ta jem ni cy mój wiek od kąd
skoń czy łam 21 lat. 

– Któ re goś dnia pa ni się wy da
– upie rał się fa cet.

– Nie są dzę! – od rze kła – Kie -
dy ko bie ta trzy ma coś w se kre -
cie przez 27 lat, mo że za trzy mać
go na wie ki!

Przy cho dzi gru ba ba ba
do le ka rza. Le karz py ta:

– Bie rze pa ni te ta blet ki
na od chu dza nie?

– Tak, bio rę.
– A ile?
– Ile, ile... Aż się na jem!!

– Jak le ci?
– Su per, tyl ko pal ce mnie

strasz nie bo lą.
– A, co się sta ło?
– Wczo raj na cza cie mie li śmy

im pre zę i ca łą noc śpie wa li śmy.

Mó wi żo na do mę ża
– Po zna jesz czło wie ka na fo -

to gra fii?
– Tak.
– OK, dzi siaj o 16.00 od bie -

rzesz go z przed szko la.

Idzie nar ko man po pu sty -
ni. Na gle za uwa ża za ko pa -
ną w pia chu am fo re. A ze
spra gnio ny był to z na dzie ją
wy cią ga za tycz kę. Ale za -
miast kro pli wo dy z bu tli
wy ła zi Dżin i za ga du je
do nar ko ma na:

– Masz trzy ży cze nia!
Nar ko man bez za sta no wie -

nia:
– Daj mi i so bie po dział ce! Za -

pa li my!
– Do bra, proszsz...
Za pa li li.
Dżin nie przy zwy cza jo ny, scho -

wał się z po wro tem do am fo ry,
ale po chwi li wy chy la się nie zdar -
nie i mó wi:

– Da waj dru gie ży cze nie...
– Daj jesz cze raz to sa mo

– od po wia da nar ko man. – Dla
mnie i dla Cie bie!

– Do bra. Proszsz... Cho ciaż
mógł byś wy my ślić coś mą drzej -
sze go.

Za pa li li. Dżin zno wu scho wał
się w bu tli. Tro chę trwa ło za nim
zno wu z niej wy lazł:

– Da waj trze cie ży cze nie... Tyl -
ko po mysł naj pierw, bo to ostat -
nie...

– Trze ci raz to sa mo! – or dy -
nu je nar ko man. – Dla Cie bie
i dla mnie, a co... raz się ży je...

– No mą dry to Ty nie je steś
– mruk nął Dżin, ale speł nił i to
ży cze nie.

Za pa li li, po du ma li, Dżin z po -
wro tem wlazł do am fo ry. Mi ja

go dzi na, dwie. Dżin wy ła zi z bu -
tli:

– No do bra.... Da waj czwar te
ży cze nie....

Blon dyn ka u dok to ra:
– Niech mi pan po mo że!

Trzmiel mnie użą dlił!
– Spo koj nie, za raz po sma ru -

je my ma ścią..
– A jak go pan dok tor zła pie?

Prze cież on już po le ciał!
– Nie! Po sma ru je to miej sce,

gdzie pa nią użą dlił!
– Aaaa! To by ło w par ku,

przy fon tan nie, na ław ce
pod drze wem.

– Po sma ru je tą część cia ła,
w któ rą cię uciął!

– To trze ba by ło od ra zu tak
mó wić! W pa lec mnie użą dlił.
Bo że, jak to bo li!

– Któ ry kon kret nie?
– A skąd mam wie dzieć?

Wszyst kie trzmie le wy glą da ją
po dob nie...

Zgad nij cie, co to za sa mo -
chód:

1) Ma o wie le lep sze przy spie -
sze nie niż zwy kle sa mo cho dy.

2) Dro ga ha mo wa nia jest
dwu krot nie krót sza.

3) Mo żesz prze je chać próg
zwal nia ją cy z dwu krot nie
wyż szą pręd ko ścią niż za le -
ca na.

4) Ni gdy nie mu sisz spraw -
dzać po zio mu ole ju, pły nów, sta -
nu ogu mie nia.

5) Po za pa le niu się lamp ki ci -
śnie nia ole ju, mo żesz jesz cze
spo koj nie prze je chać 200-
300km.

6) W ogó le nie wy ma ga my cia
i sprzą ta nia we wnątrz.

7) Za wie sze nie umoż li wia ci
prze wo że nie do wol nie cięż kich
ła dun ków.

8) Wszel kie nie po ko ją ce
dźwię ki i stu ki z sil ni ka eli mi -
nu jesz po przez pod krę ce nie
ra dia.

9) Nie po trze bu jesz żad nych
alar mów, au to moż na zo sta wić
wszę dzie, na wet otwar te i z klu -
czy ka mi w środ ku.

10) Au to jest wo do i pia sko od -
por ne, moż na jeź dzić po pla ży,
jak i po stru mie niach.

No wiec co to za sa mo chód...?
Od po wiedź: Służ bo wy:)

Po li cjant za trzy mu je fa ce ta
za prze kro cze nie pręd ko ści.
Kie dy pod cho dzi do sa mo cho -
du, wi dzi, że ten jest bar dzo
zde ner wo wa ny.

– Do bry wie czór pa nu. Wie
pan, dla cze go pa na za trzy ma -
łem?

– Tak, pa nie wła dzo... Za prze -
kro cze nie pręd ko ści, ale to spra -
wa ży cia i śmier ci.

– Ach, tak? Dla cze go?
– Na ga ko bie ta cze ka

na mnie w do mu.
– Nie ro zu miem, dla cze go

mia ła by to być spra wa ży cia
i śmier ci.

– Je śli nie do trę tam
przed mo ją żo ną, bę dę mar twy.

Klient od wie dza ją cy fa bry -
kę wy ro bów z gu my jest opro -
wa dza ny przez Me ne dże ra
do spraw Mar ke tin go wych.
Na po cząt ku przy sta nę li
przy ma szy nie pro du ku ją cej
smocz ki do bu te lek dla dzie ci.
Ma szy na wy da je róż ne sy czą -
co stu ko czą ce dźwię ki.

– Kie dy po ja wia się syk, roz to -
pio na gu ma jest wstrzy ki wa -
na do for my – tłu ma czy sprze -
daw ca – Dźwięk stu ku to igła ro -
bią ca dziur kę na koń cu smocz -
ka.

Da lej prze szli do czę ści fa bry -
ki gdzie pro du ko wa ne są pre zer -
wa ty wy. I po now nie przy sta nę li
przy ma szy nie, któ ra wy da wa ła
dźwię ki: syk, syk, syk, syk, stuk;
syk, syk, syk, syk, stuk; itd. co
zwró ci ło uwa gę go ścia.

– Za raz, chwi lecz kę – mó wi
klient – ja ro zu miem czym jest
ten: syk, ale co to za stu kot, któ -
ry po ja wia się tak czę sto?

– Aaaa... to tak sa mo jak
w ma szy nie smocz ków – od po -
wia da prze wod nik – Ta ma szy -
na ro bi dziur ki w co czwar tej pre -
zer wa ty wie.

– Hmm.... to chy ba nie jest
zbyt do bre dla pre zer wa tyw?

– Tak ale jest bar dzo do bre
dla in te re su ze smocz ka mi.
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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!

STRU DZO NY 
PRZE CHO DZIEŃ
jed na chwi la
trwa jak wiek ca ły
jed na chwi la
jak lat ty sią ce
W BO GU IST NI JE MI ŁOŚĆ TRWA ŁA
W BO GU TRWA WSZECH MOC
księ życ i słoń ce

tą jed ną chwi lę
dzie li my mię dzy sie bie
by do sta tek nas sa mych
obec ny był co dzień
każ dą chwi lę na dziei
da ruj my w po trze bie
je den dru gie mu
oto stru dzo ny prze cho dzień
Z CHRY STU SEM W DRO DZE
pod nasz dach przy cho dzi
przy no si ba last tru dów
zgry zo ty
wie rzy w otu chę
w sło necz ny po ra nek zło ty
stru dzo ny wę dro wiec
do stóp Twe go krzy ża
przy cho dzi z nę dzą wła snej po wsze dnio ści
TWA MĘ KA CHRY STE
ZBA WIE NIE PRZY BLI ŻA
WIECZ NĄ OFIA RĄ
W TWO JEJ ŁA SKA WO ŚCI

Dusz ni ki Zdrój li piec 1987
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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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