
Rozpoczynamy I edycję na-
szej zabawy, podczas któ-
rej wybieramy Małą Miss i 
Mistera Wiosny 2018. 

W tej edycji przygotowali-
śmy atrakcyjne nagrody: m.in. 
bilety do parku rozrywki Efteling 
oraz Safaripark Beekse Bergen, 
profesjonalne sesje zdjęciowe, 
fotoksiążki, zabawki, słodycze i 
wiele innych atrakcji. Wszystkie 
nagrody, a przewidzieliśmy je 
dla kilkunastu dzieci, wręczymy 
28 kwietnia 2018 roku. Mamy 
też przygotowaną specjalną na-
grodę dla dwójki dzieci - jedna 
dziewczynka i jeden chłopiec, 
którzy uzyskają największą ilość 
głosów online, zostaną Małą 
Miss i Misterem Publiczności.

Proste zasady i świetna za-
bawa dla całych rodziny.

Zgłoszenia przyjmujemy na 
adres mailowy: fctilburgjeugd-
wedstrijden@hotmail.com w 
dwóch kategoriach:

- dziewczynki,
- chłopcy
i w dwóch przedziałach wie-

kowych:
- do lat 3,
- od 4 do 7 lat.
Zgłoszenia dzieci można 

przysyłać do 4 kwietnia 2018 
roku, jeśli rodzice chcą, aby 
dziecko zostało zaprezentowane 
na stronie wydarzenia i wzięło 
udział w konkursie dodatkowym 
na Nagrodę Publiczności.
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German Death Camps

Eksperci: szczepienie w 99 
proc. chroni przed kleszczowym 
zapaleniem mózgu 
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Reklama

Głosowanie na Małą Miss i 
Mistera Publiczności rozpocznie 
się 7 kwietnia, a zakończy się 
21 kwietnia. Wyniki Zostaną 
podane 28 kwietnia 2018 roku 
podczas trwania Konkursu.

Dla Małych Miss i Misterów 
przewidziano nagrody:

a) I miejsce w kategorii wie-
kowej 0-3 Mała Miss i Mister:

- tytuł Miss lub Mistera,
- profesjonalna sesja zdję-

ciowa wykonana przez Studio 
fotograficzne,

- całodzienny bilet dla 3 
osób do  safaripark beekse Ber-
gen,

- pamiątkowy dyplom,
- karta podarunkowa do 

sklepu z zabawkami o wartości 
30 euro,

b) II miejsce w kategorii wie-
kowej 0-3 Mała Miss i Mister:

- tytuł I v-ce Miss i Mistera,
- profesjonalna sesja zdję-

ciowa wykonana przez Studio 
fotograficzne,

- pamiątkowy dyplom

- pluszowy miś przytulanka,
c) I miejsce w kategorii wie-

kowej 4-7 Mała Miss i Mister:
- tytuł Miss lub Mistera,
- profesjonalna sesja zdję-

ciowa wykonana przez Studio 
fotograficzne,

- całodzienny bilet dla 3 
osób do  parku rozrywki Efteilng,

- pamiątkowy dyplom,
- karta podarunkowa do 

sklepu z zabawkami o wartości 
30  euro,

d) II miejsce w kategorii wie-
kowej 4-7 Mała Miss i Mister:

- tytuł I v-ce Miss i Mistera,

- profesjonalna sesja zdję-
ciowa wykonana przez Studio 
fotograficzne,

- pamiątkowy dyplom,
pluszowy miś przytulanka.
Nagrodami dodatkowymi za 

udział w Konkursie we wszyst-
kich kategoriach są:

- zdjęcia z Konkursu,
- pluszowy miś,
- słodycze,
- pamiątkowy dyplom.
Nagrody dodatkowe dla 

dzieci, które zostaną Małą Miss i 
Misterem Publiczności 2018 są 
następujące:

- Tytuł Małej Miss i Mister 
Publiczności,

- sesja zdjęciowa,
- tablet.
Konkurs Mała Miss I Mister 

Wiosny 2018 poprowadzi Wice-
miss Poland in Benelux Milena 
Benedykciuk.

Organizatorem Konkursu 
Małą Miss I Mister Wiosny 2018 
jest Fundacja Białe Orły.

TEKST/FOT. PRZESŁANE 

PRZEZ FUNDACJĘ 

BIAŁE ORŁY

Wybory Małej Miss  
i Małego Mistera Wiosny 2018

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Order picker (Ede). Praca 
na magazynie w centrum logi-
stycznym. Kandydat musi mieć 
doświadczenie w pracy przy 
zbieraniu zamówień, odporność 
na stres i szybkość działania w 
zakresie swoich obowiązków. 
Pracownik na podstawie pole-
ceń z zestawu słuchawkowego 
będzie zbierał produkty z maga-
zynu, kompletował zamówienie 
oraz przygotowywał zamówienie 
do dalszej dystrybucji. Pracow-
nik musi być dokładny w pracy i 
logicznie myśleć w trakcie wyko-
nywania swoich obowiązków. Do 
wykonania swojej pracy pracow-
nik będzie używał wózka oraz ska-
nera. Oferta pracy jest dla osób z 
własnym zakwaterowaniem w 
okolicy lub z firmowym zakwate-
rowaniem. Liczba miejsce pracy: 
1 stanowisko pracy. Miejsce pra-
cy: Ede. Typ miejsca pracy: Ma-
gazyn. Stawka wynagrodzenia: 
10.19 euro brutto. Liczba godzin: 
40 godzin tygodniowo. Możliwość 
nadgodzin: Tak. Praca na zmiany: 
Nie. Dodatek zmianowy: Nie. Pra-
ca na długi okres czasu (1 rok). 
Znajomość jeżyka Angielskiego: 
Tak, mile widziana. Początek 
Pracy: do ustalenia. Wymagania:  
siła fizyczna, umiejętność pracy 
ze skanerem, umiejętność obsłu-
gi wózka widłowego do komple-
tacji zamówień, prawo jazdy, do-
kładność i sumienność w pracy, 
doświadczenie na produkcji min 
6 miesięcy, chęć do pracy na dłu-
żej, oferta dla pracowników z UE. 
Jesteś zainteresowany/a? Proszę 
o przeslanie CV w języku angiel-
skim lub niderlandzkim - michal.
banach@aboost.nl.

Blacharz samochodowy. 
Pracownicy poszukiwani:  Bla-
charz samochodowy. Wymaga-
nia: komunikatywny język ho-
lenderski. Kontakt : Magdalena 
- 0643887292 e-mail : rotter-
damzuid@inperson.nl. Wyplata 
od 14 euro / h. Praca : Rotterdam 
i okolice.

Koordynator. Miejsce pra-
cy- Holandia (Hoofddorp). Zakres 
obowiązków: kontakt z klientem, 
rekrutacja pracowników, dba-
nie o dobre relacje z klientami, 
wdrażanie nowych pracowników 
i planowanie ich do pracy. Wy-
magania: gotowość do pracy w 
nienormowanych godzinach od 
poniedziałku do niedzieli, prawo 
jazdy kat. B, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, bardzo dobre 
zdolności interpersonalne i na-
stawienie na współpracę, umie-
jętność współpracy z ludźmi, 
zdolności przywódcze, odporność 
na stres. Oferujemy: stabilne wa-
runki zatrudnienia na podstawie 
umowy o prace, atrakcyjne wyna-
grodzenie, przyjazne środowisko 
pracy. Rekrutacja: Osoby zainte-

resowane prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych na 
praca@p-tempoline.nl w treści 
wpisując KOORDYNATOR. Uprzej-
mie informujemy, że skontaktu-
jemy się tylko z wybranymi kan-
dydatami. Prosimy o załączenie 
do aplikacji klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

ZBROJARZ. HOLANDIA. 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych zbrojarzy do 
pracy w okolicach Rotterdamu. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku (min. 4 
lata), VCA, prawo jazdy, znajo-
mość języka angielskiego (1 
osoba na parę). OFERTA: holen-
derska umowa o pracę, 11,50 
EUR netto/godzina, darmowe 
zakwaterowanie, ubezpiecze-
nie opłacone przez pracodaw-
cę, płatna kilometrówka. Oso-
by zainteresowane prosimy o 
kontakt +48 573 313 366 (w 
razie problemów z połącze-
niem prosimy o SMS-oddzwoni-
my) lub e-mail cv@ch-24.com.

MURARZ W HOLANDII. 
Winrecruit Limited to Twój 
broker pracy. Wyszukamy dla 
Ciebie najlepsze oferty. Za-
aplikuj i pozwól nam działać! 
MURARZ W HOLANDII – z jęz. 
angielskim lub niemieckim 
lub holenderskim. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukuje-
my kandydatów na stanowiska 
murarzy.  Dostępne są różne 
lokalizacje i liczne wakaty. 
Praca jest ciągła, gwaranto-
wane jest minimum 38 godzin 
pracy tygodniowo. Nadgodziny 
zależne są od lokalizacji. Za-
równo transport, jak i zakwa-
terowanie zapewniane są przez 
pracodawcę. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. Kandydaci muszą 
mówić dobrze po angielsku lub 
niemiecku lub holendersku. 
Wcześniejsze doświadczenie w 
zawodzie jest konieczne. Praca 
będzie polegała na budowaniu 
lub reperowaniu ścian zgodnie 
z planami budowy. Praca może 
również uwzględniać budowę 
lub odnowę kominów, łuków 
i innych konstrukcji budow-
lanych. Jeśli posiadasz jakie-
kolwiek doświadczenie jako 
murarz, prześlij nam swoje CV. 
Omówimy twoje doświadczenie 
zawodowe i twoje oczekiwania, 
i znajdziemy dla Ciebie najlep-
szą ofertę. Prześlij swoje CV z 
dopiskiem MURARZ na adres 
recruitment1@winrecruit.uk. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. 
poz. 922.

MONTER RUSZTOWAŃ. 
ROTTERDAM - 600 EUR netto 
tygodniowo. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych mon-
terów rusztowań do pracy w Rot-
terdam-Europoort. Główny wyko-

nawca: HERTEL. Liczba osób: 2. 
WYMAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku, własne zakwa-
terowanie w okolicach Rotterda-
mu, certyfikat DNV, komunika-
tywny język obcy (testy BHP na 
wejściu na projekt), VCA lub SCC, 
auto (1 na grupę). OFERTA: ho-
lenderska umowa o pracę, staw-
ka 540 EUR netto/40 godzin, 
dopłata do mieszkania: 60 EUR, 
wakacyjne/rezerwowe: 30 EUR/
tydzień, darmowe ubezpieczenie. 
Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt +48 511790286 (w 
razie problemów z połączeniem 
prosimy o SMS - oddzwonimy).

Robotnicy ziemni. Za-
trudnimy 3 robotników do prac 
ziemnych w porcie w Antwerpi. 
Szczegóły prac: Wykonywanie po-
łączeń kanałów ściekowych, wal-
cowanie, pomiar w kranie, pro-
wadzenie dźwigu, robienie zdjęć 
dostarczonych prac, spisywanie 
i wykonywanie arkuszy pracy, … 

Umieszczanie wpustów ulicznych, 
praca z urządzeniem poziomu-
jącym. Wymagamy: aktualnych 
dokumentów VCA, Doświadcze-
nia, własnej działalności gospo-
darczej, dobrej znajomości j. 
angielskiego lub niderlandzkiego 
komunikatywnie, przynajmniej 
jedna osoba w ekipie, własnego 
transportu. Oferujemy płacę do 
uzgodnienia, współpracę długo-
falową. tele: +48729475717.

PRACA

Reklama
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PRACA

Monter Izolacji Przemy-
słowych – foamglass. Dla na-
szego partnera biznesowego szu-
kamy monterów izolacji z dobrą 
znajomością i umiejętnościami 
do pracy z szkłem piankowym/
spienionym. Jeśli jesteś doświad-
czony w tego typu izolacjach i 
gotowy do współpracy skontaktuj 
się z nami: poland@trainingscaf-
folding.com. Praca dla doświad-
czonych monterów izolacji prze-
mysłowych na Zakładzie DOW 
w Terneuzen. Praca głównie z 
„foam glass-em”.  Pracodawca 
szuka również brygadzisty i ob-
miarowca. Chętnych prosimy o 
kontakt! 

Operator wózka widłowe-
go – EPT. Agencja Pracy TPM 
poszukuje pracownika z upraw-
nieniami na wózki widłowe - EPT 
. Jest to połączenie prac pro-
dukcyjnych (fizycznych) z pracą 
operatora wózka widłowego w 
fabryce zajmującej się przetwór-
stwem mięsnym. Wymagania: 
uprawnienia na wózki widłowe, 
znajomość j. angielskiego w 
stopniu minimum komunikatyw-
nym. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 

zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO), stawkę 11.15 euro brut-
to/h. Charakter pracy: praca na 
dłuższy okres. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem EPT na adres: info@
theperfectmatch.pl lub info@tp-
mwork.com, Kontakt telefoniczny 
pod numerem +48618205550 
(Certyfikat nr 2318). Po ówcze-
snym uzgodnieniu WARUNKIEM 
KONIECZNYM jest dotarcie do 
biura w Helmond w celu podpi-
sania stosownych dokumentów. 
W treści CV prosimy o wpisanie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883). Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

GLAZURNIK – HOLAN-
DIA. Poszukujemy doświad-

czonych glazurników/płytkarzy 
dla dużej Holenderskiej firmy 
budowlanej. Praca w regionie 
Limburg w Holandii. Oferujemy: 
stawka od 11 do 16 euro netto 
- w zależności od umiejętności 
i doświadczenia, holenderska 
umowa o pracę, cotygodniowe 
wynagrodzenie, darmowe za-
kwaterowanie (jedno osobowy 
pokój), ubezpieczenie opłacone 
przez pracodawcę, samochód 
firmowy, możliwość nadgodzin. 
Wymagania: min. 5 lat doświad-
czenia, chęć podjęcia stałego 
zatrudnienia w Holandii, podsta-
wowa znajomość języka obcego, 
mile widziane VCA. Jeżeli jesteś 
zainteresowany tą ofertą skon-
taktuj się z nami: cv@ch-24.com 
(w temacie maila wpisz: “Glazur-
nik-Holandia Nazwisko Imie”), 
poniedziałek- piątek od 9:00 do 
17:00, tel stacjonarny: +48 86 
471 14 71, tel komórkowy: +48 
573 313 366 (ew. SMS).

Lakiernik samochodowy. 
Pracownicy poszukiwani: Lakiernik 
samochodowy. Wymagania: komu-
nikatywny język holenderski. Kon-
takt : Magdalena - 0643887292 
e-mail : rotterdamzuid@inperson.
nl. Wyplata od 14 euro / h. Praca : 
Rotterdam i okolice.

ŚLUSARZ - obróbka bla-
charska. Agencja Pracy TPM 
poszukuje ślusarza do obróbki 
blacharskiej. Wymagania: do-
świadczenie w pracy na ww. 
stanowisku, znajomość j. angiel-
skiego w stopniu min. komuni-
katywnym. Agencja Pracy TPM 
oferuje:zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawkę godzinową 9 
euro netto, 45-50h pracy w tygo-
dniu. Charakter pracy: praca na 
dłuższy okres. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem ŚLUSARZ na adres: 
info@theperfectmatch.pl lub 
info@tpmwork.com (Certyfikat nr 
2318). Po ówczesnym uzgodnie-
niu WARUNKIEM KONIECZNYM 
jest dotarcie do biura w Helmond 
w celu podpisania stosownych 
dokumentów. W treści CV pro-
simy o wpisanie zgody na prze-
twarzanie danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realiza-
cji procesu rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Zbrojarz. Holandia. Wyma-
gania:  doświadczenie na w/w 
stanowisku, komunikatywny 
język obcy, auto, mile widziane 
VCA (nie jest to wymóg koniecz-
ny). Oferta:  holenderska umowa 
o pracę, cotygodniowe wynagro-
dzenie: 480 EUR netto/40 go-
dzin, wakacyjne: 30 EUR/tydzień, 
darmowe zakwaterowanie, ubez-
pieczenie opłacone przez praco-
dawcę. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod nr tel. +48 
511790286 (w godzinach 9-16).

Dekarze. Zatrudnimy de-
karzy. Praca na terenie Belgii. 
Praca przy montażu dachów 
płaskich, papa, epdm, roofing. 
Wymagamy: Doświadczenia, wła-
snej działalności gospodarczej, 
znajomości j. angielskiego lub 
niderlandzkiego komunikatyw-
nie, przynajmniej jedna osoba w 
ekipie,  własnego transportu. Ofe-
rujemy płacę od 18 Euro/godz. w 
górę, współpracę długofalowa a 
także pomoc w założeniu firmy a 
także zakwaterowania. Informa-

cje pod numerem telefonu: +48 
729475717.

Praca produkcyjna. Szu-
kasz pracy w Holandii? Nie cze-
kaj, zapoznaj się z ofertą Agencji 
Pracy TPM B.V. i prześlij do nas 
swoje CV! Poszukujemy osób 
chętnych do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą przede 
wszystkim prace polegające 
na pakowaniu oraz sortowaniu 
produktów na taśmie produk-
cyjnej w zakładach zajmujących 
się produkcją ziół i przypraw 
oraz w zakładach przetwórstwa 
mięsnego (pakowanie kiełbas, 
szaszłyków, sortowanie produk-
tów, przekładanie gotowych 
produktów do kartonów itp). 
Agencja Pracy TPM B.V. oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
od marca 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 

CIĄG DALSZY ZE STR. 3
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adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny w dni robocze pod 
numerem +48 61 820 55 50. 
W treści CV prosimy o wpisanie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekru-
tacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 883). www.tpmwork.
com. Po ówczesnym uzgodnie-
niu WARUNKIEM KONIECZNYM 
jest dotarcie biura w Helmond w 
celu podpisania stosownych do-
kumentów. Zastrzegamy sobie 
prawo do rozmowy z wybranymi 
osobami. 

MONTER RUSZTOWAŃ – 
HOLANDIA. 540 EUR netto/40 
h. Holenderska firma poszuku-
je doświadczonych monterów 
rusztowań (cuplock) do pracy 
w miejscowości Nijmegen oraz 
Geleen (Chemelot). Główny wy-
konawca: BRAND. WYMAGANIA:  
doświadczenie na w/w stano-

wisku, VCA, certyfikat DNV, ko-
munikatywny język obcy (testy 
na wejściu na projekty), własny 
środek transportu (1 na grupę). 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, stawka 13,50 EUR netto/
godzina, wakacyjne/rezerwowe: 
30 EUR tygodniowo, darmowe 
zakwaterowanie (pokoje 1-oso-
bowe), ubezpieczenie opłacone 
przez pracodawcę. Osobom, któ-
re nie posiadają DNV, a spełniają 
WSZYSTKIE pozostałe wymaga-
nia, firma może zaproponować 
stawkę 12,50 EUR netto/godzi-
na. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt +48 511 790 286 (w 
razie problemów z połączeniem 
prosimy o SMS-oddzwonimy).

PRACOWNIK DROGOWY 
–BELGIA. Belgijska firma poszu-
kuje pracowników drogowych do 
pracy w rejonie: Brabancja Fla-
mandzka. Mile widziane zgrane 
grupy. OFERTA: długoterminowe 
zatrudnienie w oparciu o belgij-
ską umowę o pracę, stawka do 
negocjacji, cotygodniowe wyna-
grodzenie, możliwość nadgodzin, 
zakwaterowanie zapewnione 
przez pracodawcę, zwrot kosztów 
dojazdu z Polski (do 125 EUR na 
podstawie paragonów). WYMA-

GANIA: doświadczenie na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
chęć nauki języka niderlandzkie-
go, umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B. WYMAGANIA 
DLA BRYGADZISTY: min. 5 lat do-
świadczenia, umiejętność czyta-
nia rysunku technicznego, dobra 
znajomość języka angielskiego 
(mile widziany holenderski), zna-
jomość systemów szalunkowych, 
prawo jazdy kat. B, umiejętność 
pracy w zespole. Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt tel 
+48 573313366 lub wysłanie cv 
na adres cv@ch-24.com (w treści 
prosimy wpisać “PRACOWNIK 
DROGOWY - BELGIA”).

DEKARZ TRZCINOWY W 
HOLANDII. Winrecruit Limited 
to Twój broker pracy. Wyszukamy 
dla Ciebie najlepsze oferty. Za-
aplikuj i pozwól nam działać! DE-
KARZ TRZCINOWY W HOLANDII – 
z jęz. angielskim lub niemieckim 
lub holenderskim. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukujemy 
kandydatów na stanowiska de-
karzy trzcinowych.  Dostępne są 
różne lokalizacje i liczne wakaty. 
Praca jest ciągła, gwarantowane 
jest minimum 38 godzin pracy 
tygodniowo. Nadgodziny zależne 

są od lokalizacji. Atrakcyjne wyna-
grodzenie. Zarówno transport, jak 
i zakwaterowanie zapewniane są 
przez pracodawcę. Kandydaci mu-
szą mówić dobrze po angielsku 
lub niemiecku lub holendersku. 
Konieczne jest wcześniejsze do-
świadczenie w zawodzie. Będziesz 
pracować ze strzechą: tworząc 
nowe pokrycia dachowe, przepro-
wadzając renowacje, czyszcząc 
i chroniąc dachy przed mchem 
i brudem. Twoje doświadczenie 
jest dla nas kluczowe. Jeśli posia-
dasz jakiekolwiek doświadczenie 
jako dekarz trzcinowy, prześlij 
nam swoje CV. Omówimy twoje 
doświadczenie zawodowe i twoje 
oczekiwania, i znajdziemy dla Cie-
bie najlepszą ofertę. Prześlij swo-
je CV z dopiskiem DEKARZ TRZCI-
NOWY na adres recruitment1@
winrecruit.uk. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. 
poz. 92.

OPERATOR MASZYN CNC 
– BELGIA. Belgijska firma po-

szukuje doświadczonych opera-
torów maszyn CNC (tokarka ze 
sterownikiem FANUC) do pracy 
w okolicach Hasselt. WYMAGA-
NIA: min. 3 lata doświadczenia 
na w/w stanowisku, umiejęt-
ność czytania rysunku technicz-
nego, dobra znajomość języka 
angielskiego,  prawo jazdy kat. 
B, mile widziana znajomość 
sterownika Mazatrol. OFERTA: 
belgijska umowa o pracę, staw-
ka do negocjacji, cotygodniowe 
wynagrodzenie, możliwość extra 
płatnych nadgodzin, ubezpie-
czenie, zakwaterowanie zapew-
nione przez pracodawcę, zwrot 
kosztów dojazdu (do 125 EUR). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr tel. +48 573 
313 366 (w razie problemów z 
połączeniem prosimy o SMS-od-
dzwonimy) lub o przesłanie CV 
na adres cv@ch-24.com.

Mechanik samochodowy. 
Pracownicy poszukiwani: Mecha-
nik samochodowy. Wymagania: 
komunikatywny język holen-
derski. Kontakt : Magdalena - 
0643887292 e-mail : rotterdam-
zuid@inperson.nl. Wyplata od 
14 euro / h. Praca : Rotterdam i 
okolice.

Ekipę murarzy. Zatrudnimy 
4os. ekipę murarską. Zatrudni-
my 4 os. ekipę doświadczonych 
murarzy do pracy w Belgii. (Klin-
kier, bloczki betonowe). Miejsco-
wość Oevel. Wymagamy: własnej 
działalności gospodarczej, po-
siadania Prawa do jazdy (własny 
transport), znajomości języka 
angielskiego lub niderlandzkiego 
komunikatywnie, przynajmniej 
jedna osoba w ekipie,  jedna oso-
ba musi mieć doświadczenie w 
kierowaniu pracami. Najważniej-
sze zadania do wykonania to: Pra-
ce betonowe (widoczne), Murowa-
nie silki,  Zamieszczanie izolacji, 
Murowanie klinkieru, Pomagać 
w dodatkowych pracach (prace 
betonowe / belki itd.). Wstępnie, 
jeżeli pogoda będzie sprzyjała to 
chcielibyśmy rozpocząć prace w 
piwnicy od 12/03/2018 przez 2 
tygodnie. Po 2 tygodniach będzie 
przerwa do 23/04/2018. Od tej 
daty ruszamy z projektem przez 1 
rok. Oferujemy płacę od 18 Euro/
godz w górę, współpracę długofa-
lowa a także zakwaterowanie u 
inwestora. Informacje pod nume-
rem telefonu: +48 729475717.

Monter Izolacji Przemy-
słowych. OFERTA PRACY: po-
szukujemy osób do pracy na 
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stanowisko: MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH. WYMAGA-
NIA: doświadczenie minimum 2 
lata, znajomość języka angiel-
skiego w stopniu komunikatyw-
nym, prawo jazdy, certyfikat VCA. 
START: 19 marca 2018. MIEJSCE 
PRACY: Holandia. ZATRUDNIE-
NIE: Kontrakt 3-6 miesięcy. Pra-
codawca szuka również bryga-
dzisty i obmiarowca. Jeśli jesteś 
doświadczony i gotowy do współ-
pracy prześlij swoją aplikację na 
nasz adres mailowy: poland@
trainingscaffolding.com. W prze-
syłanych aplikacjach CV prosimy 
również o dopisanie klauzuli: 
“Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formula-
rzu aplikacyjnym dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu re-
krutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.97 o Ochronie Danych Oso-
bowych Dz.U. Nr 133 poz 883)”.

CIEŚLA SZALUNKOWY 
– BELGIA. Belgijska firma po-
szukuje doświadczonych cieśli 
szalunkowych. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku 
(system peri, doka), podstawowa 
znajomość języka angielskiego, 
prawo jazdy kat. B. OFERTA: bel-
gijska umowa o pracę, stawka do 

negocjacji, firma zapewnia auto 
i narzędzia, zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju, ubezpie-
czenie obowiązujące na terenie 
całej UE opłacone przez praco-
dawcę. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod nr tel. +48 
573313366 lub o przesłanie cv 
na adres cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać “CIEŚLA SZALUN-
KOWY - BELGIA”).

KIEROWCA BUSA. Praca 
od marca 2018! Agencja Pracy 
TPM poszukuje kierowcy busa do 
pracy w Holandii. Jest to praca po-
legająca m.in. na rozwożeniu pra-
cowników z domów do zakładów 
pracy i z powrotem na miejsce 
zakwaterowania, do szpitali (w 
razie potrzeby), urzędów, rozwo-
żeniu kontraktów, pomocy przy 
przeprowadzkach pracowników, 
kontrolach domów. Wymagania: 
doświadczenie w pracy kierowcy 
busa (najlepiej na terenie Holan-
dii), komunikatywna znajomość 
j. angielskiego lub niemieckie-
go. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 

zarobki: ca 250 euro netto/ty-
dzień. CHARAKTER PRACY: praca 
od marca 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem KIEROWCA BUSA na 
adres: info@theperfectmatch.pl 
LUB info@tpmwork.com (Certyfi-
kat nr 2318). W celu uzyskania 
informacji na temat szczegółów 
prosimy o kontakt telefoniczny w 
dni robocze pod numerem +48 
61 820 55 50. W treści CV pro-
simy o wpisanie zgody na prze-
twarzanie danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realiza-
cji procesu rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Po 
ówczesnym uzgodnieniu WARUN-
KIEM KONIECZNYM jest dotarcie 
biura w Helmond w celu podpisa-
nia stosownych dokumentów. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com.

MONTER CENTRALNE-
GO OGRZEWANIA. 690 EUR 
NETTO/40 H. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych mon-
terów centralnego ogrzewania 
do pracy na licznych projektach 

w okolicach Rotterdamu lub Am-
sterdamu. WYMAGANIA: min. 5 
lat doświadczenia na w/w sta-
nowisku, komunikatywna znajo-
mość języka obcego (sprawdzana 
podczas rozmowy telefonicznej), 
wykształcenie zawodowe (ew. 
udokumentowane doświadczenie 
w zawodzie), własne narzędzia 
i odzież ochronna, CV w języku 
obcym, umiejętność spawania 
TIG, preferowane osoby z wła-
snym autem, mile widziane VCA 
(nie jest to wymóg konieczny). 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie 
(690 EUR netto/40 godzin), moż-
liwość podjęcia długoterminowej 
współpracy, zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: +48 864711471 lub 
cv@ch-24.com.

DEKARZ W HOLANDII. Win-
recruit Limited to Twój broker pra-
cy. Wyszukamy dla Ciebie najlep-
sze oferty. Zaaplikuj i pozwól nam 
działać!  DEKARZ W HOLANDII 
– z angielskim lub niemieckim 
lub holenderskim. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukujemy 
kandydatów na stanowiska deka-
rzy. Dostępne są różne lokalizacje 

i liczne wakaty. Praca jest ciągła. 
Zarówno transport, jak i zakwa-
terowanie zapewniane są przez 
pracodawcę. Kandydaci muszą 
mówić po angielsku lub niemiec-
ku lub holendersku. Konieczne 
jest wcześniejsze doświadczenie 
w zawodzie. Poszukujemy deka-
rzy różnych kategorii i o różnych 
specjalizacjach, między innymi 
trzcinowych. Jeśli posiadasz ja-
kiekolwiek doświadczenie jako 
dekarz, prześlij nam swoje CV na 
adres recruitment1@winrecruit.
uk lub zadzwoń: +31 412 788 
122, +48 61 6781 00. Omówimy 
twoje doświadczenie zawodowe i 
twoje oczekiwania, i znajdziemy 
dla Ciebie najlepszą ofertę. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobo-
wych Dz. U. 2016 r. poz. 922.

MONTER RUSZTOWAŃ – 
CUPLOCK. 540 EUR netto/40 
h + darmowe zakwaterowanie. 
Holenderska firma poszuku-
je doświadczonych monterów 
rusztowań do pracy w systemie 

cuplock. Główny wykonawca: 
HARSCO. WYMAGANIA: doświad-
czenie na w/w stanowisku, certy-
fikat DNV, komunikatywny język 
obcy, VCA lub SCC, auto (1 na 
grupę). OFERTA:  holenderska 
umowa o pracę, stawka 540 EUR 
netto/40 godzin, wakacyjne/
rezerwowe: 30 EUR/tydzień, dar-
mowe ubezpieczenie. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt 
+48 511790286 (w razie proble-
mów z połączeniem prosimy o 
SMS - oddzwonimy).

Praca DO PRZYUCZENIA 
osób po szkole samochodo-
wej. Agencja Pracy TPM poszu-
kuje do pracy w warsztacie sa-
mochodowym osoby po szkole 
samochodowej. Praca do przy-
uczenia, jako mechanik. Jest to 
praca w miejscowości Helmond. 
NIE JEST WYMAGANA znajomość 
języka obcego! Wymagania: 
ukończenie szkoły samochodo-
wej. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, cotygodniowe wypła-
ty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
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Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca na dłuższy 
okres. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
MECHANIK na adres: info@the-
perfectmatch.pl lub info@tpm-
work.com (Certyfikat nr 2318). 
Po ówczesnym uzgodnieniu 
WARUNKIEM KONIECZNYM jest 
dotarcie do biura w Helmond w 
celu podpisania stosownych do-
kumentów. W treści CV prosimy 
o wpisanie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883). Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com.

PRACOWNIK BUDOWLA-
NY W HOLANDII. Winrecruit Li-
mited to Twój broker pracy. Wy-
szukamy dla Ciebie najlepsze 
oferty. Zaaplikuj i pozwól nam 
działać! PRACOWNIK BUDOW-
LANY W HOLANDII. Dla naszych 
klientów w Holandii poszukuje-
my kandydatów na stanowiska 

pracowników budowlanych. 
Dostępne są różne lokalizacje 
i liczne wakaty. Praca jest cią-
gła. Zarówno transport, jak i 
zakwaterowanie zapewniane są 
przez pracodawcę. Kandydaci 
muszą mówić po angielsku lub 
niemiecku lub holendersku. 
Wcześniejsze doświadczenie w 
zawodzie jest konieczne. Poszu-
kujemy pracowników różnych 
kategorii i o różnych specjali-
zacjach, między innymi mura-
rzy, tynkarzy, monterów okien, 
cieśli, cieśli szalunkowych itd. 
Jeśli posiadasz jakiekolwiek 
doświadczenie w pracach bu-
dowlanych, prześlij nam swoje 
CV na adres recruitment1@
winrecruit.uk lub zadzwoń: +31 
412 788 122, +48 61 6781 00. 
Omówimy twoje doświadczenie 
zawodowe i twoje oczekiwania, 
i znajdziemy dla Ciebie najlep-
szą ofertę. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. 2016 r. poz. 922.

Cieśla dachowy / dekarz. 

Zagraniczna firma poszukuje do-
świadczonych cieśli dachowych/
dekarzy. Dachy spadziste - da-
chówka, ew. blachodachówka. 
Liczba osób: 2. WYMAGANIA: 
min. 3 lata doświadczenia na 
w/w stanowisku, podstawowe 
narzędzia dekarskie, auto (1 na 
parę), dobry język obcy (1 osoba 
na parę). OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, stawka 11-12 
EUR/godzina netto, cotygodnio-
we wynagrodzenie, darmowe 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
opłacone przez pracodawcę. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: +48 864711471 lub 
o przesłanie CV na adres cv@ch-
24.com (w tytule proszę wpisać 
(“CIEŚLA DACHOWY/DEKARZ - 
HOLANDIA”). 

ELEKTRYK PRZEMYSŁO-
WY. HOLANDIA. Holenderska 
firma poszukuje doświadczonych 
elektryków do pracy na obiektach 
przemysłowych w okolicach Rot-
terdamu. WYMAGANIA: doświad-
czenie na podobnym stanowisku 
(minimum 3 lata), komunikatyw-
na znajomość języka obcego (an-
gielski/niemiecki/niderlandzki), 
podstawowe narzędzia, mile wi-
dziane własne auto, CV w języku 
obcym, na niektórych projektach 
wymagane są własne ubrania 

ochronne. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, cotygodniowe 
wynagrodzenie: 675-715 EUR 
netto za 40 godzin, zakwatero-
wanie w 1-osobowym pokoju 
(100-120 EUR tygodniowo), na 
niektórych projektach możliwe 
są dodatkowo płatne nadgodzi-
ny oraz praca w weekend (150 
procent lub 200 procent stawki 
podstawowej). Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie Cv na 
adres cv@ch-24.com.

LAKIERNIK/POMOCNIK 
LAKIERNIKA. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników oraz 
pomocników lakiernika do pracy 
w Holandii. Jest to praca w trak-
cie, której masz szansę zdobyć 
doświadczenie przy przygoto-
waniu i malowaniu samolotów. 
Wymagania: doświadczenie przy 
malowaniu lub przygotowaniu do 
malowania samochodów czy po-
jazdów użytkowych  lub doświad-
czenie przy przygotowaniu lub 
malowaniu przemysłowym. Agen-
cja Pracy The Perfect Match B.V. 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 

Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawkę godzinową w 
3-miesięcznym okresie próbnym 
(szkolenie/Nauka branży) 8 euro 
netto/h, po okresie próbnym 
9-10 euro netto/h. CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem SA-
MOLOTY na adres: info@tpm-
work.com Kontakt telefoniczny 
pod numerem +48618205550 
(Certyfikat nr 2318). Po ówcze-
snym uzgodnieniu WARUNKIEM 
KONIECZNYM jest dotarcie do 
biura w Helmond w celu podpi-
sania stosownych dokumentów. 
W treści CV prosimy o wpisanie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883). Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com.

PRACOWNIK OGÓLNO-
BUDOWLANY. HOLANDIA. Ho-
lenderska firma poszukuje pra-
cowników ogólnobudowlanych 
do pracy w rejonie Limburgia. 
WYMAGANIA: doświadczenie w 

branży budowlanej, własny śro-
dek transportu, komunikatywny 
język obcy, VCA. OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
12 EUR netto/h, cotygodniowe 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
w 1-osobowym pokoju opłaco-
ne przez pracodawcę, darmowe 
ubezpieczenie. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt +48 511 
790 286 (w razie problemów z 
połączeniem prosimy o SMS-od-
dzwonimy).

Spawacz aluminium me-
toda TIG. Dla swojego klienta 
poszukujemy doświadczonego 
spawacza TIG do pracy przy spa-
waniu aluminium. Praca znajduje 
się w okolicy Zwolle. Obowiązki : 
Spawanie aluminium metoda TIG 
na podstawie rysunku technicz-
nego. Ilość wakatów: 4. Oferuje-
my: 500-520 euro netto / 40h 
wypłacane cotygodniowo, kom-
pletny pakiet socjalny, mieszka-
nie i ubezpieczenie za darmo, 
opiekę menadżera, praca na sa-
modzielnym stanowisku. Wyma-
gamy: uprawnień do spawania 
TIG, doświadczenia w spawaniu 
minimum 3 lata, znajomości ję-
zyka angielskiego, niemieckiego 
lub niderlandzkiego w stopniu 
umożliwiającym swobodną ko-
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munikację, umiejętność czytania 
i pracy z rysunkiem technicznym, 
prawo jazdy kat. b (mile widzia-
ny własny samochód). Proszę o 
przeslanie cv na adres mailowy 
lotkowska@covebo.nl. Lub kon-
takt telefoniczny 0341-784090.

SPAWACZ W HOLANDII. 
Winrecruit Limited to Twój bro-
ker pracy. Wyszukamy dla Cie-
bie najlepsze oferty. Zaaplikuj i 
pozwól nam działać!  SPAWACZ 
W HOLANDII – z angielskim lub 
niemieckim lub holenderskim. 
Dla naszych klientów w Holandii 
poszukujemy kandydatów na 
stanowiska spawaczy. Dostępne 
są różne lokalizacje i liczne wa-
katy. Praca jest ciągła. Zarówno 
transport, jak i zakwaterowanie 
zapewniane są przez pracodaw-
cę. Kandydaci muszą mówić 
po angielsku lub niemiecku lub 
holendersku. Wcześniejsze do-
świadczenie w zawodzie jest 
konieczne. Poszukujemy spawa-
czy różnych kategorii i o różnych 
specjalizacjach, na przykład: po-
trafiących pracować z rurami ze 
stali nierdzewnej, z aluminium 
itd.  Jeśli posiadasz jakiekolwiek 
doświadczenie jako spawacz, 
prześlij nam swoje CV na adres 
recruitment1@winrecruit.uk lub 
zadzwoń: +31 412 788 122, +48 

61 6781 00. Omówimy twoje 
doświadczenie zawodowe i two-
je oczekiwania, i znajdziemy dla 
Ciebie najlepszą ofertę.W apli-
kacji prosimy umieścić następu-
jącą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobo-
wych Dz. U. 2016 r. poz. 922.

Pracownik produkcji 
(k/m). Zakłady drobiarskie (Dol-
na Saksonia, Niemcy). Agencja 
Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 
11738) poszukuje dla swojego 
klienta pracowników na stanowi-
sko: Pracownik produkcji (k/m) 
– Zakłady drobiarskie. Miejsce 
pracy: Wietze koło Hannoveru 
lub Haren. Zakres obowiązków: 
Pakowanie i przepakowywanie 
produktów drobiarskich, Prace 
fizyczne przy poszczególnych 
liniach i maszynach produkcyj-
nych, Kontrola jakości. Czego 
oczekujemy od Ciebie, jeśli się 
zdecydujesz: Umiejętności pracy 
w zespole, Wytrzymałości fizycz-
nej, Mile widziany własny samo-
chód. Na co możesz liczyć z na-
szej strony: Wynagrodzenie 9,23 
euro brutto/h (od 1.04.2018 

wzrost stawki do 9,49 euro) – za-
robki według taryfy płac iGZ oraz 
dodatki i premie, Umowa o pracę 
na warunkach niemieckich, Kom-
fortowe zakwaterowanie, Wspar-
cie polskiego koordynatora, Moż-
liwość zostania przejętym przez 
zakład. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesyłanie CV z dopi-
skiem: Pracownik produkcji na 
adres e-mail: pki@cp-personal.
com.

Ekipę murarzy. Zatrudnimy 
3os. ekipę murarską. Zatrudnimy 
3 os. ekipę doświadczonych mu-
rarzy do pracy w Belgii. (Klinkier, 
bloczki betonowe). Miejscowość 
Lommel.Wymagamy: własnej 
działalności gospodarczej, po-
siadania Prawa do jazdy (własny 
transport), znajomości języka 
angielskiego lub niderlandzkiego 
komunikatywnie, przynajmniej 
jedna osoba w ekipie,  jedna oso-
ba musi mieć doświadczenie w 
kierowaniu pracami. Najważ-
niejsze zadania do wykonania 
to: Prace betonowe (widoczne), 
Murowanie silki,  Zamieszcza-
nie izolacji, Murowanie klinkie-
ru, Pomagać w dodatkowych 
pracach (prace betonowe / 
belki itd.). Wstępnie, jeżeli po-
goda będzie sprzyjała to chcie-
libyśmy rozpocząć prace w 

piwnicy od 12/03/2018 przez 2 
tygodnie. Po 2 tygodniach będzie 
przerwa do 23/04/2018. Od tej 
daty ruszamy z projektem przez 1 
rok. Oferujemy płacę od 18 Euro/
godz w górę, współpracę długofa-
lowa a także zakwaterowanie u 
inwestora. Informacje pod nume-
rem telefonu: +48 729475717.

Mechanik samocho-
dowy. Agencja Pracy TPM 
poszukuje mechanika samo-
chodowego . Jest to praca 
w miejscowości Helmond. 
Wymagania: doświadczenie 
w pracy na ww. stanowisku. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpiecze-
nie zdrowotne, transport na 
terenie Holandii, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 

(zwanym CAO). Charakter pra-
cy: praca na dłuższy okres. Oso-
by zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem ME-
CHANIK SAMOCHODOWY na 
adres: info@theperfectmatch.
pl lub info@tpmwork.com (Cer-
tyfikat nr 2318). Po ówczesnym 
uzgodnieniu WARUNKIEM KO-
NIECZNYM jest dotarcie do biu-
ra w Helmond w celu podpisa-
nia stosownych dokumentów. 
W treści CV prosimy o wpisanie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883). Za-
strzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

MONTER RUSZTOWAŃ – 
HOLANDIA. Holenderska firma 
poszukuje monterów rusztowań 
do pracy na fasadach (system 
layher). Główny wykonawca: LSB. 
Start pracy: 19.03.2018. WYMA-
GANIA: doświadczenie na w/w 
stanowisku, VCA, certyfikat DNV, 
auto (1 na grupę), komunikatyw-
ny język obcy. OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
540 EUR netto/40 godzin, cotygo-
dniowe wynagrodzenie, darmowe 
zakwaterowanie. ubezpieczenie 
opłacone przez pracodawcę. Dla 
osób, które nie posiadają certyfi-
katu DNV, ale spełniają WSZYST-
KIE pozostałe warunki, firma 
oferuje stawkę 500 EUR netto/40 
godzin. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod nr telefonu 
+48 511 790 286 (w razie pro-
blemów z połączeniem prosimy o 
SMS-oddzwonimy).

Nasza Holandia

PRACA

Reklama

Reklama
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Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK I 
CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferuje-
my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i 
DOWÓZ pasażerów pod wskaza-
ny adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.
pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 

dodatkowe ogrzewanie, klima-
tyzacja, dvd, wi-fi na terenie Pol-
ski. Świadczymy usługi w zakre-
sie przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Euro-
pie, możliwość wynajęcie samo-
chodu z kierowcą lub bez. Jeśli 
masz jakieś pytania zadzwoń 
lub napisz. 

Nauka: Jezyk holenderski 
AMSTERDAM. Nauczycielka je-
zykow polskiego i holenderskie-
go z kilkunastoletnim doswi-
adczeniem udziela prywatnych 
lekcji holenderskiego indywi-
dualnie i w malych grupach (w 
Amsterdamie, blisko centrum) 
na wszystkich poziomach, row-
niez w ramach przygotowan 
do egzaminow NT2. Szczegolo-
we informacje pod numerem 
0655775148.

Meble – kupię/sprzedam: 
Mebline NL - Najtańsze meble 
w Holandii. Sklep internetowy 
www.mebline.nl. Oferujemy 
Państwu bardzo szeroki asorty-
ment mebli wysokiej klasy, któ-
re charakteryzują się nowocze-
sną linią wzorniczą i doskonałą 

jakością wykonania. Zapewnia-
my: Szeroką gamę produktów, 
meble doskonałej jakości w 
szerokiej palecie kolorystycznej 
oraz wzorniczej. 100 procent 
bezpieczeństwa transportu. do-
stawa własnym taborem na te-
renie Polski, a także w ramach 
indywidualnych zamówień za-
granicznych. Kompleksową ob-
sługę po sprzedaży, pomoc w 
montażu mebli, odpowiedź na 
każde pytanie techniczne oraz 
pytania dotyczące pielęgnacji 
mebli. Nowe meble z pełną gwa-
rancją, fabrycznie nowe produk-
ty, objęte dwuletnią gwarancją. 
Przystępne ceny za najwyższą 
jakość. Szeroka oferta mebli 
w najlepszych cenach. W razie 
pytań zapraszamy do kontaktu 
mailowego bądź telefonicznego: 
Tel. kom. +48 733 760 700, Tel. 
kom. +48 733 780 700, E-ma-
il: biuro@mebline.nl, Pon. - Pt.: 
8:00 - 17:00, Sob.: 8:00 - 12:00. 
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU!!!

Usługi – inne: Konsultacje 
z psychologiem przez Skype. 
Konsultacje z psychologiem 
przez Skype! Wychodząc na-
przeciw potrzebom naszych 
Klientów, a szczególnie tych 
osób, które ze względu np. na 
odległość miejsca zamieszka-

nia nie mogą przyjeżdżać do 
siedziby Centrum Rozwoju Oso-
bistego w Białymstoku, urucho-
miamy konsultacje psychologa 
przez Skype. Umożliwiają one 
uzyskanie wsparcia w sytu-
acjach trudnych, konfliktowych, 
kryzysowych w momencie, w 
którym pomoc jest najbardziej 
potrzebna, gdy emocje są silne, 
a sytuacje i okoliczności zdarzeń 
czasem tak skomplikowane, że 
trudno samodzielnie szukać roz-
wiązań. Konsultacje przez Sky-
pe odbywać się będą na takich 
samych zasadach co praca bez-
pośrednia w Centrum Rozwoju 
Ososbistego – obowiązywać 
będą dobrowolność i dyskrecja. 
Pomoc psychologiczna on-line w 
tym konsultacje i psychoterapia 
przez przez Skypea jest dobrym 
sposobem uzyskania pomocy, 
przy jednoczesnej gwarancji 
zachowania poufności. Oferta 
skierowana jest szczególnie 
do Polaków mieszkających za 
granicą i nie mających bezpo-
średniego dostępu do polskoję-
zycznego psychologa, do osób 
mieszkających z dala od ośrod-
ków profesjonalnej pomocy 
psychologicznej lub osób, które 
nie mają możliwości pozosta-
wienia dzieci pod czyjąś opieką. 
Płatność odbywa się przelewem 

na konto, w formie przedpła-
ty. Koszt jednej sesji 100 PLN. 
www.CentrumRozwojuOsobiste-
go.com.pl.

Prawnicy: Problem z wla-
scicielem mieszkania/ lokato-
rem ? Zapraszam na bezplatna 
porade prawna. Wynajmujesz 
mieszkanie dla siebie , bądź wy-
najmujesz mieszkanie komuś?? 
Sprawy związane z nierucho-
mościami często pojawią się w 
życiu każdego z nas. Procedura 
prawna może okazać się zbyt 
skomplikowana byśmy poradzili 
sobie z nią sami. Ten długi i zawi-
ły proces prawny występujący w 
czynnościach związanych z nie-
ruchomościami wymaga bardzo 
dobrej znajomości przepisów 
prawa nieruchomości. Kancela-
ria Adwokacka Arslan & Arslan 
ma znakomite doświadczenie 
w tej dziedzinie. Wspieramy na-
jemców i potrafimy im doradzić 
praktycznie i szczegółowo. Słu-
żymy także wsparciem, gdy do-
chodzi do nieoczekiwanego spo-
ru, na przykład przy procedurach 
wypowiedzenia umowy najmu 
lub eksmisji. *Pomagamy mię-
dzy innymi przy: Procedurach 
między wynajmującym a najem-
cą, Wypowiedzeniu umowy naj-
mu, Przygotowywaniu umowy 

najmu, Problemach windykacyj-
nych, Doradztwie i procedurach 
dotyczących zmian umowy naj-
mu, Interpretacji i zastosowa-
niu umów najmu, Problemach 
uciążliwości najemców, Spo-
rach dotyczących borgu, bądź 
kosztów maklerskich. Kancela-
ria adwokacka, Arslan&Arslan 
Advocaten, Paletplein 80, 2526 
GZ Den Haag. T:070 4 500 300, 
Kom: 06-14 803 099, e-mail: 
prawnik@arslan.nl.

Nauka: Kurs j.holender-
skiego. STICHTING NOSTRI 
MUNDI (Fundacja Nasz Świat) w 
Waddinxveen już od lat organi-
zuje kursy języka niderlandzkie-
go na poziomach od A0 do B2. 
Zajęcia odbywają się w sobotę 
wieczorem i przez całą niedzie-
lę, w małych 6 - 10 osobowych 
grupach. Nie jestes pewny na 
jakim poziomie jest Twój nider-
landzki? Nasz specjalny test 
pomoże Tobie (i nam) to ustalic. 
Aby na kursie osiągnąć poziom 
A1, trzeba zaliczyć 2 moduły, 
każdy po 16 godzin zegarowych. 
Spotykamy się raz w tygodniu 
na 2 godziny. Aby na kursie osią-
gnąć poziom A2, trzeba zaliczyć 
2 dalsze moduły, po 16 godzin 
zegarowych każdy. Spotykamy 
się raz w tygodniu na 2 godziny. 
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Moduły A1 i A2 kończą się egza-
minem i rozdaniem certyfikatów 
tym kursantom, którzy egzamin 
zdali. W przypadku kursów na 
poziomie B1 i B2, oprócz eg-
zaminu pisemnego, moduły 
kończą się dodatkowym egza-
minem ustnym. Cena jednego 
modułu wynosi 200 euro, nie-
zależnie od poziomu. Warto za-
pytać pracodawcę, czy zechciał-
by zainwestować w Twój kurs. 
Lekcje prowadzi nauczycielka 
z wykształceniem wyższym 
lingwistycznym i mieszkająca 
w Holandii już 40 lat. Faktury 
wydawane są na ostatnich za-
jęciach danego modułu. Kawa, 
herbata, ciasteczka i parking 
– GRATISOWE. Jesteś zaintere-
sowany nauką w naszej szkole? 
Zadzwoń lub wyślij wiadomość 
na numer 0628742810. Albo 
napisz do nas maila: info@no-
strimundi.nl, Serdecznie zapra-
szamy! 

Transport – oferuję: 
Wolne miejsca do POLSKI NAJ-
TANIEJ. Podkarpackie, Wielko-
polskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Łódzkie, 
Małopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 

fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szyb-
kie mikrobusy busy oraz duże 
busy z DVD, ubezpieczenie pod-
czas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: 
IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLANO-
WANEGO WYJAZDU, NUMER 
TELEFONU ORAZ DOKŁADNY 
Łódzkie, Wielkopolskie, Dolno-
śląskie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, Podkarpackie. POLSKA 
0048-516496652 HOLANDIA 
0031-684886783, www.vip-
-trans.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 
przejazdu: Polska - Holandia: 
od 250 zł. Holandia - Polska: 
od 60 euro. Firma Inter- tour 
oferuje Państwu: indywidualne 
przewozy do Niemiec i Holan-
dii, transport zorganizowanych 
grup z dowolnych miejsc oraz w 
dowolnych terminach, transport 
z miejsca zamieszkania bezpo-
średnio pod wskazany adres, 

atrakcyjne ceny, zniżki dla dzieci 
do 15 lat, spokojną i komforto-
wą podróż. Nasza firma dyspo-
nuje nowoczesną flotą około 
75 pojazdów, która na bieżąco 
jest modernizowana. Wszystkie 
nasze samochody znajdują się 
w nienagannym stanie technicz-
nym. Chcesz dotrzeć szybko i 
bezpiecznie? Nie szukaj więcej. 
Kontakt: www.inter-tour.eu, Tel: 
+48 602 782 271, Tel: +48 77 
484 40 11.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 
rozsądnej cenie. Przewóz mak-
symalnie dla 4 osób komfor-
towym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-

cja Cuijk koło Nijmegen. Postaw 
na sprawdzonych, zaoszczędzisz 
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. 
Telefon: Dzwoń każdego dnia o 
każdej porze +31687323783.

Transport – oferuję: 
Transport z Holandii do Polski? 
Dzwoń: 660-322-166. Busy z 
2017 roku zapewnią Ci bez-
pieczny i szybki przejazd. Wyjeż-
dżasz do Holandii? Masz pilny 
wyjazd do Belgii? Musisz być za-
raz w Niemczech albo we Fran-
cji? Zapisz ten numer i dzwoń 
teraz. Z Polski: 660-322-166, z 
zagranicy: 0048-660-322-166. 
Albo wyślij SMS – oddzwonimy. 
Nasze samochody wożą tanio, 
komfortowo i na miejsce. Re-
nault Trafic z roku 2017, naj-
mocniejszy silnik, nowe opony 
Michelin, dwustrefowa klimaty-
zacja, ładowarka do smartfonu/
tabletu dla każdego, podłokiet-
nik przy każdym siedzeniu, sie-
dziska dla dzieci. Na miejsce 
wozi doświadczony i ugodowy 
kierowca. Nasza trasa i terminy: 
Holandia – Polska: w piątek i po-
niedziałek około godziny 18.00. 
Polska – Holandia: we czwartek 
i niedzielę około godziny 6.00. 
Trasa do Holandii trwa około 12 
godzin. Zaczynamy w Toruniu, 
a odbierzemy Cię z dowolnego 

miejsca w północno-zachodniej 
Polsce. Rewelacyjna cena: 60 
Euro! Czemu warto jechać z 
nami do Holandii? 1. Jedziemy z 
miejsca, które wskażesz, prosto 
do celu. 2. Masz wiele własnego 
miejsca w 9-osobowym busie o 
najwyższym standardzie. 3. Je-
dziesz bezpiecznie, bo doświad-
czony kierowca do Renault Trafi-
ca z 2017 roku założył najlepsze 
opony, Michelin. 4. Zawieziemy 
Twoje bagaże i paczki. 5. Gwa-
rantujemy ładowarki do komó-
rek, dwustrefową klimatyzację, 
przyciemniane szyby i podłokiet-
niki osobne dla każdego. 6. Jeśli 
jedziesz w grupie i zapytasz o 
rabat, to na pewno dostaniesz. 
7. Wystawiamy paragon lub FV 
– jedziesz legalnie, a po rozlicze-
niu podatku możesz oszczędzić 
23 procent! Więcej na www.
Szofer.biz.

Transport – oferuję: 
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
- POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. Kursy 

międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wyso-
kim standardzie. Wykonujemy 
przewozy osób w systemie “door 
to door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskazany 
adres końcowy. Oferujemy Pań-
stwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-
ko za 1 zł, 5 procent rabatu za 
płatność z góry, zniżki dla grup 
(już od 2 osób), rezerwacja w 
dwie strony -10 euro. Więcej na 
naszej stronie www.poeuropie.
pl. Kontakt  PL + 48 666 66 10 
20, NL + 31 687 75 06 02 (ly-
camobile), GG 49870095, mail: 
biuro@poeuropie.pl, www.poeu-
ropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? 
Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 2. 
Wyślij SMS z rezerwacją na nu-
mer +48 66666 10 20 lub +31 
687 750 602. W treści wiado-
mości wpisz: datę wyjazdu, ad-
res początkowy – gdzie mamy 
po Ciebie przyjechać, adres 
końcowy – gdzie mamy Cię za-
wieźć, imię i nazwisko pasażera, 
dodatkowe informacje np. nu-
mer telefonu, datę powrotu itp. 
3. Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas. 
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Twórcy powstającego filmu 
dokumentalnego "German 
Death Camps" opubliko-
wali w serwisie YouTube 
fragment filmu z wypowie-
dzią więźnia niemieckich 
obozów koncentracyjnych 
Leszka Zabłockiego z tłu-
maczeniem na język an-
gielski. W emocjonalnym 
przesłaniu mówi on o tzw. 
„pomyłkach językowych”, 
o tym, że wciąż używa się 
określeń typu „polskie 
obozy śmierci”, wybielając 
Niemców.

Link do filmu: ht-
t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=Z8bJuwO3DjI

Leszek Zabłocki rzeczowo 
odnosi się do zarzutów rzeko-
mego sprzyjania polskiego spo-

łeczeństwa niemieckim zbrod-
niom.

- Mówią, że społeczeństwo 
polskie sprzyjało temu. Zawraca-
nie głowy, bo wcale tak nie było 
– zaznacza.

- Tylu, którzy pomagali Ży-
dom, ilu jest Polaków, to nie 
znajdzie się w żadnej innej na-
rodowości. Władze francuskie 
Vichy same wyłapały Żydów i 
oddały je w ręce Niemców. Wła-
dze litewskie same likwidowały 
Żydów w Ponarach koło Wilna. 
Żydzi słowaccy, wszyscy, trafi-
łem na nich na Majdanku, przy 
pomocy władz słowackich zosta-
li oddani w ręce Niemców – kon-
tynuuje.

- Jedynie w Polsce było 
coś takiego jak Żegota, czyli 
organizacja, która miała na 
celu pomoc Żydom, nigdzie w 
żadnym innym państwie takiej 
organizacji nie było. Także to 
jest jedna z metod wybielania, 
wybielania się  narodu niemiec-
kiego, usiłowań wybielenia się 
narodu niemieckiego, i później 
bezmyślnie często podchwyty-

wana przez różnych działaczy 
na zachodzie.

Zabłocki w trakcie wojny był 
żołnierzem Związku Jaszczur-
czego. We wrześniu 1942 roku, 
na kilka dni przed utworzeniem 
Narodowych Sił Zbrojnych, został 
aresztowany i trafił na Pawiak. 
Następnie był więziony w trzech 
niemieckich obozach koncentra-
cyjnych: KL Lublin (Majdanek), 
KL Gross-Rosen i KL Flossen-
bürg (Leitmeritz).

Cytowana wypowiedź jest 
fragmentem filmu dokumental-
nego „German Death Camps”, 
który dotrze także do zagranicz-
nego widza. Na portalu http://
zrzutka.pl/5upxff trwa zbiórka 
funduszy, przeznaczonych na 
sfinansowanie filmu. Na ten mo-
ment zebrano już 71 tysięcy zło-
tych. Oficjalna strona filmu znaj-
duje się pod adresem: http://
germandeathcamps.film/.

TEKST/FOT. INFORMACJA 

PRASOWA

German Death Camps
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Już w połowie marca, za-
cznie się sezon na klesz-
cze, z których nawet co 
szósty może przenosić wi-
rusa kleszczowego zapa-
lenie mózgu (KZM). Przed 
tą chorobą najlepiej, bo aż 
w 99 procentach, ochroni 
nas szczepionka – przypo-
minają eksperci.

Eksperci mówili o tym w 
środę na konferencji prasowej w 
Warszawie, na której zainaugu-
rowano kampanię edukacyjno-
-społeczną pt. „Nie igraj z klesz-
czem – wygraj z kleszczowym 
zapaleniem mózgu”.

Dr n. med. Marta Hajdul-
-Marwicz z Katedry i Zakładu 
Biologii Ogólnej i Parazytologii 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego (WUM) zaznaczyła, 
że obecnie kleszcze występują 
nie tylko w lasach, ale w każdym 
dosyć wilgotnym środowisku z 
dostępem do żywicieli, do któ-
rych należą przede wszystkim 
ssaki, w tym ludzie oraz ptaki. W 
Warszawie na przykład kleszcz 
może nas ukłuć nie tylko w Kam-
pinoskim Parku Narodowym, ale 
też m.in. w Lesie Młociny, Lasku 
Bielańskim, w Ogrodzie Zoolo-
gicznym, a nawet w Parku Ła-
zienkowskim.

Problem w tym, że kleszcze 
przenoszą różne choroby zakaź-
ne, z których najgroźniejsze to 
borelioza, wywoływana przez 
bakterie należące do krętków (z 
rodzaju Borellia) oraz kleszczo-
we zapalenie mózgu KZM wy-
woływane przez wirusa z rodziny 
flawowirusów (Flaviviridae). Z 
badań cytowanych przez dr Haj-
dul-Marwicz wynika, że nawet co 
szósty kleszcz może przenosić 
wirusa KZM.

Prof. Joanna Zajkowska 
z Kliniki Chorób Zakaźnych i 
Neuroinfekcji Uniwersyteckiego 
Szpitala Zakaźnego w Białym-
stoku zaznaczyła, że w mediach 
dużo mówi się i pisze o bore-
liozie, tymczasem KZM, choć 
występuje rzadziej, z medyczne-
go punktu widzenia może być 
groźniejsze. Boreliozę można 
skutecznie leczyć przy pomo-
cy antybiotyków, natomiast w 
przypadku KZM nie ma leczenia 
przyczynowego, a jedynie obja-
wowe - tłumaczyła.

Według specjalistki w więk-
szości przypadków układ odpor-
ności szybko wyeliminuje wirusa 
KZM. U części osób infekcja za-
trzyma się w pierwszej fazie roz-
woju, która charakteryzuje się 
objawami grypopodobnymi. Jed-
nak u ludzi z osłabioną odpor-
nością, na przykład w starszym 
wieku, chorych na nowotwory, 
po transplantacjach czy leczo-
nych na choroby autoimmuno-
logiczne, wirus ma duże szanse 
na przedostanie się do układu 
nerwowego i wtedy może dojść 
do rozwoju: zapalenia mózgu, 
zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych, zapalenia rdzenia krę-
gowego czy zapalenia korzeni 
nerwowych.

U osób z osłabieniem odpor-
ności konsekwencje KZM są po-
ważniejsze. „Jeżeli już dojdzie do 
zapalenia mózgu to jego prze-
bieg bywa bardzo dramatyczny” 
– zaznaczyła prof. Zajkowska. 
Podkreśliła, że najczęstszym 
jego powikłaniem – zarówno u 
starszych, jak i młodszych pa-
cjentów - są porażenia splotów 
barkowych, które mogą prowa-
dzić do zaników mięśni, tak że 
chory nie może dźwignąć głowy, 
poruszać rękoma. „I mimo reha-
bilitacji chorzy nie odzyskują już 
pełnej sprawności” – tłumaczyła 
specjalistka. Dodatkowo mogą 

wystąpić zaburzenia równowagi, 
zaburzenia wzroku, słuchu. Ale 
najgroźniejsze jest upośledze-
nie albo ośrodka oddechowego, 
albo mięśni oddechowych. Wte-
dy pacjent może nie odzyskać 
zdolności samodzielnego oddy-
chania.

„Mózg jest narządem bardzo 
delikatnym, a skutki jego uszko-
dzenia mają z reguły charak-
ter trwały. Rehabilitacja może 
jedynie zmniejszyć te następ-
stwa” – podkreślił prof. Ernest 
Kuchar, kierownik Kliniki Pedia-
trii z Odziałem Obserwacyjnym 
WUM. Dodał, że skutkiem KZM 
mogą być też zaburzenia złożo-
nych funkcji poznawczych, czyli 
zaburzenia pamięci, problemy z 
koncentracją uwagi, zaburzenia 
emocjonalne - brak kontroli nad 
emocjami.

Ekspert wspominał, że 
pierwsza pacjentka z KZM, jaką 
widział w życiu, straciła trwale 
pamięć w wyniku tej choroby. 
„W 2017 r. w naszej klinice mie-
liśmy dwóch chłopców, którzy 
przeszli kleszczowe zapalenie 
mózgu. Przez ponad tydzień 
byli nieprzytomni, mieli napady 
drgawkowe, doszło u nich do 
zajęcia głębokich struktur mó-
zgu” – opowiadał prof. Kuchar. 
Zaznaczył, że u dzieci nie doszło 
do rozwoju porażeń, zaburzeń 
słuchu czy wzroku, jednak ich 
zachowanie zmieniło się nie do 
poznania. Jeden z chłopców z 
grzecznego, dobrze uczącego się 
dziecka stał się dzieckiem agre-
sywnym, zaczął mieć problemy 
ze skupieniem uwagi.

Prof. Zajkowska przypo-
mniała, że przed KZM najsku-
teczniej chroni nas szczepienie. 
Dotychczas nie opracowano 
natomiast szczepionki przeciw-
ko boreliozie, dlatego ochrona 
przed kleszczami (odpowiedni 
ubiór, repelenty) obowiązuje na-

wet osoby zaszczepione na KZM.
„Szczepionka zabezpiecza 

w 99 proc. przed KZM, jest więc 
bardzo skuteczna” – powiedzia-
ła specjalistka. O jej efektywno-
ści świadczy m.in. to, że leśnicy 
w Polsce przestali chorować na 
KZM dzięki szczepieniom, któ-
rym są poddawani od 1993 r.

Z danych, które przedsta-
wiła prof. Zajkowska, wynika, 
że w ogólnej populacji polskiej 
szczepi się jedynie 0,25 proc. 
osób. Za najczęstszą przyczynę 
niezaszczepienia się pacjenci 
leczeni z powodu KZM podają 

brak wiedzy na ten temat (48 
proc.), a także przekonanie, że 
ryzyko zakażenia wirusem KZM 
nie jest duże (42 proc.). Tylko 8 
proc. podaje, że powodem jest 
cena szczepionki, bowiem nie 
jest to szczepienie refundowane.

Aby zwiększyć świado-
mość na temat KZM, jego 
skutków zdrowotnych oraz 
możliwości skutecznej profi-
laktyki z inicjatywy Fundacji 
Aby Żyć, Instytutu Praw Pa-
cjenta i Edukacji Zdrowotnej 
oraz firmy Pfizer została zaini-
cjowana kampania edukacyj-

no-społeczna „Nie igraj z klesz-
czem – wygraj z kleszczowym 
zapaleniem mózgu”. Jej kul-
minacyjnym momentem bę-
dzie Miesiąc Szczepień KZM, 
który wystartuje na przełomie 
kwietnia i maja. W tym okre-
sie, w wybranych placówkach 
służby zdrowia można będzie 
zaszczepić się przeciwko KZM 
w promocyjnej cenie. (PAP)

PAP - NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 
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PAP.PL

Eksperci: szczepienie w 99 proc. chroni przed 
kleszczowym zapaleniem mózgu 
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Witam,
W 2010 roku zachorowa-

łem w Holandii i wysłany zo-
stałem przez Uitzendbureau do 
Polski jako niezdolny do dalszej 
pracy. Po dwóch miesiącach 
amputowano mi w Polsce pra-
wą nogę do wysokości 2/3 
uda. Po dwóch latach starania 
się o zasiłek chorobowy z UWV 
przyznano mi takowy w 2012 
roku, ale tylko do chwili ukoń-
czenia przeze mnie 65 roku 
życia, czyli osiągnięcia wieku 
emerytalnego. Za lata pobie-
rania tego zasiłku chorobo-
wego rozliczałem się rocznym 
zeznaniem podatkowym PIT 
z Urzędem Skarbowym w Pol-
sce, przy czym biuro rozliczeń 
podatkowych stosowało za 
lata 2013, 2014  i 2015 tzw. 
„abolicję podatkową”, dzięki 
czemu podatek od tego zasiłku 
był stosunkowo niski. Obecnie 
dostałem wezwanie do urzędu 
skarbowego w Polsce i naliczo-
no mi podatek dodatkowy (po 
korekcie pierwszego rozlicze-
nia) za te lata  (2013, 2014 i 
2015) po 7000 PLN (złotych 
polskich) rocznie! Bardzo 
uprzejmie proszę o możliwie 
pilną informację czy polski fi-
skus (urząd skarbowy) może 
żądać od zasiłkobiorcy z UWV 
pełnego podatku, skoro Bela-
stingdienst w Holandii pobierał 
z tego zasiłku minimalny poda-
tek (jako od osoby uprawnionej 
do świadczeń społecznych). 
Jak mogę się bronić w takiej sy-
tuacji przed polskim urzędem 
skarbowym??? Tłumaczono 

mi w urzędzie skarbowym, że 
renty i emerytury z Holandii nie 
podlegają prawu zastosowania 
ulgi w postaci „abolicji  podat-
kowej”,  ale  przecież zasiłek 
chorobowy z UWV nie jest ani 
rentą, ani emeryturą, a tylko 
zasiłkiem społecznym (jako 
rekompensata za utraconą 
pracę w wyniku choroby i trwa-
łego kalectwa). Ze względu na 
pilny charakter sprawy proszę 
uprzejmie o szybką odpowiedź. 
Dziękuję uprzejmie.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Rzeczywiście w przypadku 
renty/emerytury nie można 
zastosować ulgi abolicyjnej, 
dlatego w pierwszej kolejności 
konieczne jest ustalenie, jakie-
go charakteru jest świadczenie 
otrzymywane z Holandii. Zasi-
łek chorobowy wypłacany jest 
podczas niezdolności do pracy 
w czasie zatrudnienia. Jeśli za-
trudnienie ustało, to prawdo-
podobnie przyznane świadcze-
nie jest swego rodzaju rentą z 
tytułu niezdolności do pracy. 
Jeśli jest to zasiłek chorobowy, 
to na decyzji z UWV lub karcie 
podatkowej powinno być to 
nazwane jako Ziektewetuitke-
ring.

Witam,
Otrzymałem od agencji 

pracy tymczasowej auto służ-

bowe na dojazd do pracy, jed-
nak chciałbym zrezygnować z 
funkcji bycia kierowcą, a biuro 
straszy mnie karami za rezy-
gnację lub nawet zwolnieniem 
z pracy. Podawałem tylko w 
polskim biurze, które wysyła lu-
dzi do tejże agencji w Holandii, 
że mam prawo jazdy. Nie chcę 
być też kierowcą z tego tytułu, 
że dojazd do pracy mam 80 
km w jedną stronę, a agencja 
pobiera nawet od kierowców 
pełną sumę za przejazd do pra-
cy tak samo, jak pasażerom, 
a do tego jeżdżę autem, które 
technicznie nie nadaje się do 
jazdy i stwarza zagrożenie dla 
uczestników ruchu, jak i pa-
sażerów (głównie problemy ze 
skrzynią biegów i nie zamyka-
jące się tylne drzwi w busie - 
pasażer musi trzymać podczas 
jazdy za klamkę, aby drzwi się 
nie rozsunęły w czasie jazdy). 
Czy mogę zrezygnować z tego 
bez ponoszenia żadnych kar 
pieniężnych lub nawet zwolnie-
nia z pracy? Z góry dziękuję za 
odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Teoretycznie może Pan od-
mówić, ale pracodawca może 
też Pana zwolnić i trudno bę-
dzie się od jego decyzji odwo-
łać.

Witam serdecznie,
Mam do Państwa pytanie, 

może otrzymam odpowiedź. 

Od dwóch lat po operacji prze-
pukliny kręgosłupa mój stan 
zdrowia nie poprawił się. Mam 
udokumentowany badaniami 
rezonansu ucisk na nerw bli-
zny pooperacyjnej i ucisk na 
nerw kolejnej przepukliny. W 
maju tego roku po dwóch la-
tach reintegracji miałem ko-
misję w UWV i przyznano mi 
19 procent uszczerbku. Nie-
stety jest to za mało, aby do-
stać rentę. Od czerwca jestem 
na zasiłku dla bezrobotnych, 
ale ból i mój stan zdrowa nie 
pozwalają mi na to, aby praco-
wać i szukać pracy. We wrze-
śniu zgłosiłem chorobowe, a w 
zeszłym tygodniu miałem spo-
tkanie z lekarzem UWV, który 
mimo widocznych moich pro-
blemów neurologicznych i do-
kumentacji medycznej uznał, 
iż jestem zdrowy i zdolny do 
szukania pracy. Moje pyta-
nie brzmi: do jakiej instytucji 
mogę zrobić odwołanie? Mam 
na myśli instytucję, która jest 
nad UWV (tak aby ktoś w spo-
sób obiektywny i niejedno-
stronny uznał moją zdolność 
lub niezdolność do pracy) Czy 
jest to sąd?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Oprócz sprawy sądowej 

niestety nie jest Pan w stanie 

nic więcej zrobić, jeśli lekarz z 

urzędu pracy wydał taką opinię 

o Pana stanie zdrowia. Może 

Pan dodatkowo złożyć skargę 

na lekarza, który wydał opinię 

oraz odwołać się od jego decy-

zji (ale to wszystko w ramach 

UWV).

Dzień dobry,

Piszę do Państwa w nawią-

zaniu do artykułu: „Mieszkasz 

w Holandii? Musisz się ubez-

pieczyć!”. W sierpniu przepro-

wadziłem się do Holandii w 

celu znalezienia wakatu dla 

doktorantów. W dniu 18.08 

zameldowałem się w gminie, 

ponieważ taki był wymóg przy 

wynajęciu mieszkania. Z racji 

przedłużającego się procesu 

rekrutacji 7.11 podjąłem pra-

cę, a 11.12 złożyłem wniosek 

o ubezpieczenie przez moją 

agencję pracy. Moje pytanie 

brzmi: czy firma ubezpieczenio-

wa ma prawo zażądać zapłaty 

za ubezpieczenie od 18.09 

czy jedynie od 7.11? Według 

licznych źródeł i informacji w 

gminie, mam 4 miesiące od 

zameldowania się na podpi-

sanie ubezpieczenia. Wszyscy 

potwierdzali mi, ze skoro nie 

pracuję, to nie ma przez 4 mie-

siące konieczności podpisywa-

nia ubezpieczenia. Będę bar-

dzo wdzięczny za odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie

(dane osobowe i adres 

e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Najlepiej byłoby, gdyby 

ubezpieczenie rozpoczynało 

się zgodnie z datą zameldo-

wania na terenie Holandii. 

Obowiązkowo ubezpieczyć na-

leży się do 4 miesięcy od daty 

zameldowania w Holandii. Naj-

częściej jednak ubezpieczalnia 

cofa się do daty podanej we 

wniosku o ubezpieczenie.

Witam,

Mam pytanie: czy posia-

dają Państwo może numer do 

Belastingdienst w Holandii? 

Chciałabym zadzwonić, ale 

żeby rozmawiać z polskojęzycz-

ną osobą, bo inaczej się nie do-

gadam. Czy to jest możliwe???

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres 

e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety w Belastingdienst 

nie ma możliwości, aby rozma-

wiać w języku polskim.

Witam,
Mam takie pytanie: pracuję 

w tym momencie przez agencję 
pracy, będę miał wypracowane 
te umowne 26 tygodni w okre-
sie 36 tygodni. Umowa kończy 
mi się po przepracowanych w 
sumie 28 tygodni, zatem speł-
niam warunki okresu zatrud-
nienia do zasiłku, ale czy to, że 
umowa mi się kończy, upoważ-
nia mnie do otrzymania zasiłku 
czy muszę otrzymać od agencji 
zaświadczenie, że nie ma dla 
mnie pracy i nie przedłużą mi 
umowy? Takiego zaświadcze-
nia od agencji nie dostanę (jak 
się dowiadywałem), a umowa 
mi się kończy. Czy to jest rów-
noznaczne dla UVW ze zwol-
nieniem mnie z pracy i możli-
wością starania się o zasiłek? 
Dodam, że 11 tygodni w ciągu 
tych 28 tygodni pracowałem 
na bezpośrednim kontrakcie u 
pracodawcy, a nie przez agen-
cje. Jak to jest w moim przy-
padku? Czy mogę starać się o 
zasiłek, czy też tak jak mówi 
agencja dadzą mi zaświadcze-
nie, że nie ma dla mnie pracy 
dopiero po dwóch latach pra-
cy (umowach) dla nich i wtedy 
będę mógł iść na zasiłek. Z 
góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli zakończył Pan pracę, 
pracując wcześniej dla agencji 
pracy lub bezpośrednio przez 
firmę, nie zwolnił się Pan sam 
i ma Pan przepracowane 26 ty-
godni w ciągu ostatnich 36 ty-
godni, to jak najbardziej może 
się Pan ubiegać o zasiłek dla 
bezrobotnych nie mając za-
świadczenia ani od jednej, ani 
od drugiej firmy. Zaświadcze-
nie jest jedynie zapewnieniem 
dla Pana, iż pracodawca, jeśli 
UWV zadzwoni do niego po 
informacje, z jakiego powodu 
zakończył Pan współpracę, 
nie będzie mógł powiedzieć, iż 
sam Pan odszedł.

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele listów 
dotyczących holenderskich spraw 
podatkowych. Dziś prezentujemy 
kolejne z nich. Na pytania 
Czytelników odpowiadamy we 
współpracy z  pracownikami 
Kancelarii Podatkowej Anna 
Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za 
wszystkie nadesłane wiadomości, 
jak również za okazane nam 
zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do 
naszych ekspertów czekamy 
na Wasze maile pod adresem 
redakcja@goniecpolski.nl

•••

•••

•••
•••

•••

•••
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalen-
towanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wro-
dzona miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy 
nie przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie 
aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świątecz-
ne kolędowania i rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy 
Zespół Kameralny „Miniaturki”, z którym koncertował w wielu 
krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, prze-
wodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działalność 
spotykała się z uznaniem -  jest m.in. kawalerem Brązowego Krzy-
ża Zasługi oraz został odznaczony Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na re-
dakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. 
Czekamy na Wasze prace!

ROZMYŚLANIE 
NAD SOBĄ
odczuwam z czasem
słabość rąk w działaniu
i kruchość nóg w wędrówce
po drogach i bezdrożach

jest jeszcze zapał ducha
lecz także gnuśność ciała
powieki już zmęczone
szarą rzeczywistością
opadają w mrok ciszy
na obrzeża niemocy
pokora leczy umysł balsamem
ciszą nocy

nocą obłok jaśnieje
jak radość ZWIASTOWANIA
nocą pokój rozbrzmiewa
w blask BETLEJEMSKIEJ CHWAŁY

radość wraca do stołu
w ciszy
w bieli opłatka
przychodzisz do nas CHRYSTE
z kolędą
w ręku matki

Lewin Brzeski, grudzień 1986

Do baru wchodzi kacz-
ka. Wskakuje na krzesło i 
mówi do barmana:

- Setę i śledzia!
Barman zaskoczony podaje 

kaczce gorzałę i śledzia, kaczka 
wypija, wciąga śledzika i mówi do 
barmana:

- Słuchaj stary, jestem maj-
strem-murarzem na budowie 
opodal tego baru i przez jakiś 
czas będę tutaj wpadał około 
15:00 na wódeczkę i śledzika. 
Pomyśl nad jakimś małym raba-
cikiem. Tego samego dnia bar-
man zadzwonił do zaprzyjaźnio-
nego dyrektora cyrku:

- Janek! Nie dasz wiary! Przy-
chodzi do mojego baru kaczka, 
która mówi ludzkim głosem, pije 
gorzałkę i wciąga śledzie. Dyrek-
tor chcąc zobaczyć to na własne 
oczy, przyszedł przed 15:00 do 
baru, siadł przy stoliku i czeka. 
0 15:00 w drzwiach pojawia się 
kaczka. Wskakuje na krzesło i 
mówi do barmana:

- Jak zawsze, wódeczkę i śle-
dzika proszę. Jak tam? Przemy-
ślałeś sprawę zniżki?

Do kaczki podchodzi w tym 
momencie dyrektor cyrku i mówi:

- Chcę pana zatrudnić! Je-
stem dyrektorem cyrku.

- Zaraz, zaraz cyrku powia-
dasz?

- Tak panie kaczko cyrku.

- Cyrk... hmm... cyrk... to taki 
wielki namiot?

- Dokładnie.
- Z takimi drewnianymi ła-

weczkami?
- Właśnie.
- Z taką okrągłą areną z pia-

chem i trocinami?
- Oczywiście!
- W takim razie po co wam 

murarz?

W pewnej wiosce miesz-
kał sobie gospodarz, który 
miał kurnik.

Co noc do tego kurnika przy-
chodził sprytny lisek i pożerał jed-
ną kurę albo koguta, zależy na 
co miał chrapkę. I tak to trwało 
miesiącami, aż pewnego dnia go-
spodarz schwytał liska i zapytał:

- Czy to ty wyjadasz stopnio-
wo mój drób?

Na co sprytny lisek odpowie-
dział:

- Nie!
A tak naprawdę to był on.

Poszedł facet do lasu. 
Tak łaził i łaził, że w końcu 
zabłądził. 

Chodzi wiec po lesie i krzy-
czy. W pewnym momencie coś go 
szturcha z tylu w ramie. Odwraca 
głowę, patrzy, a tu stoi wielki 
niedźwiedź, rozespany, zirytowa-
ny, piana z pyska mu leci i mówi:

- Co tu robisz?
- Zgubiłem się - odpowiada 

facet
- Ale czego się tak drzesz? - 

pyta znowu wściekły niedźwiedź
- Bo może ktoś usłyszy i mi 

pomoże - mówi gość
- No to ja usłyszałem. Pomo-

gło ci?

Żona pyta męża
- Do kogo piszesz ten list ?
- Czemu pytasz ?
- Oj, ty zawsze musisz wszyst-

ko wiedzieć!

Dwie świnie jedzą z ko-
ryta. W końcu jedna nie wy-
trzymała i zwymiotowała. 

Druga zbulwersowana mówi:
-Ty weź nie dokładaj bo nie 

zjemy!

Jasiu marudzi ojcu:
- Tato ja chcę na sanki!
- Jestem zmęczony - odpo-

wiada ojciec - Nie ma mowy.
- Tatusiu chodź! Wszystkie 

dzieci chodzą na sanki.
Po dziesięciu minutach oj-

ciec się poddał i poszedł z synem 
na sanki.

Minęło pół godziny a dziecko 
znowu marudzi:

- Tato chodź do domu, ja już 
nie chcę, już nie pójdę więcej na 
sanki, ale chodź do domu.

- Nie gadaj tyle, tylko ciągnij!

Kobieta z dzieckiem na 
ręku wsiada do autobusu.

- Uch, jakie brzydkie dziecko! 
- mówi kierowca.

Kobieta oburzona siadła, ale 
aż dyszy ze złości.

- Co się stało? - pyta zatro-
skany współpasażer.

- Kierowca mnie obraził, wy-
obraża pan sobie?

- Nie powinna pani puścić 
tego płazem!

- Ma pan rację. Pójdę i po-
wiem mu, co o nim myślę!

- Tak, niech pani idzie, a ja 
potrzymam małpkę.

Do domu klienta apteki 
dzwoni aptekarz:

- Dzień dobry, przepraszam, 
że pana niepokoje, ale zaszła po-
myłka przy wczorajszym zakupie.

- Taaak? A co się stało?
- Kupował pan tymianek dla 

teściowej, a my omyłkowo wyda-
liśmy cyjanek.

- No i jaka to różnica?
- Cztery pięćdziesiąt.

Rolnik ze swoją świeżo 
poślubioną małżonką, wra-
cają z kościoła wozem cią-
gnionym przez kilka koni, 
kiedy najstarszy z koni się 
potknął, rolnik powiedział:

- Raz.
Kawałek dalej koń znów się 

potknął, rolnik powiedział:
- Dwa.
Po chwili koń potyka się po 

raz trzeci, tym razem rolnik nie 
mówi nic, sięga pod siedzenie i 
wyjmuje strzelbę i zabija konia. 

Widząc to małżonka zaczęła wy-
dzierać się na męża:

- To było okropne, jak mogłeś 
to zrobić!

Rolnik na to:
- Raz.

Rozmawiają dwa boba-
sy w wózkach:

- Jesteś zadowolony ze swojej 
mamy?

- W zasadzie tak, chociaż pod 
górkę trochę zwalnia...

Dziadek siedzi i narze-
ka, że koszty życia strasz-
nie wzrosły w dzisiejszych 
czasach. Mówi:

- „...pamiętam kiedy bylem 
młody - mama mi dala 5 zło-
tych na zakupy, a ja wróciłem do 
domu z pełną reklamówką - wę-
dliny, mleko, chleb, ser, masło, 
konfitury. A teraz co?!! Wszędzie 
te lustra, te kamery!!”

Konduktor wchodzi do 
przedziału, gdzie siedzi pi-
jak:

- Bilety do kontroli
- Nie mam biletu, bo nie 

mam pieniędzy.
- A na wódkę, to pan miał?
- Kolega mnie ugościł!
- A na drogę to już nie dał?!
Pijak wyciągając flaszkę za 

pazuchy:
- Jak to nie dał?!

Pewna babka chciała 
się przypodobać mężowi, 
więc poszła do fryzjera i 
strzeliła sobie extra fryz.

Przychodzi do domu, a mąż 
nic... Czyta gazetę, nawet nie za-
uważył żadnej zmiany. Na następny 
dzień myśli: „trzeba sobie zrobić po-
rządny makijaż to na pewno zauwa-
ży”. Tak też zrobiła. Przychodzi do 
domu a mąż nic. Facetka na trzeci 
dzień poszła kupić jakieś wdzian-
ko, ale mąż nic dalej nie zauważył. 
Więc sobie myśli: „on mnie w ogóle 
nie zauważa. Jutro założę maskę 
przeciwgazową”. Nazajutrz siedzą 
sobie przy obiadku. Mąż spogląda 
znad gazety, patrzy patrzy i mówi:

- A coś Ty sobie kochanie 
brwi ogoliłaś?
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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  d i i
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