
Wszyscy znają Wielką Or-

kiestrę Świątecznej Pomo-

cy. 13 stycznia 2019 roku 

WOŚP zagra po raz 27. Z 

roku na rok Orkiestra od-

nosi coraz większe sukcesy, 

zapełniając szpitale apa-

raturą do ratowania życia, 

diagnostyki i masą innych 

sprzętów. Efekt widoczny 

jest gołym okiem we wszyst-

kich polskich szpitalach.

WOŚP gra nie tylko w Polsce. 
Do zbiórki dołączają też nasi ro-
dacy żyjący na całym świecie. To 
wspaniałe, że potrafimy się jedno-
czyć w tak szczytnym celu.

W Den Haag żyje ponad 15 
tysięcy Polaków, a Finał WOŚP 
jest tam organizowany już po raz 
czwarty. Z roku na rok przyciąga 
on coraz więcej ludzi. Podczas 
26. Finału udało się zebrać 14 
700 euro, lokal pękał w szwach 
i nawet droga dojazdowa była po-
ważnie zakorkowana. Tym razem 
Finał odbędzie się w niezwykłej, 
wielkiej Sali - w Zaalcentrum 
Opera na ul. Fruitweg, która po-
mieści ponad 1500 osób. Licyta-
cje poprowadzi m.in. Katarzyna 
Cichopek, która specjalnie na tę 
okazję przylatuje do Holandii.  Zo-
baczyć również  będzie można Mo-
nikę Kijek (półfinalistkę X Factor 
TVN) oraz ponownie odwiedzi nas 
Damian Sobek (finalista Master 
Chef).  Do tego, jak zawsze, będą 
grały świetne lokalne zespoły, któ-
re umilą czas rewelacyjną rocko-
wą muzyką.

W NUMERZE
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ŹRÓDŁO: FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy już 13 stycznia 2019 roku

Psycholog o Bożym Narodzeniu: 
musimy oddzielić zabiegi 
marketingowe od rzeczywistości 

Marketing 
sensoryczny,  
czyli 
przedświąteczne  
kuszenie 
klientów 

Psycholog: 
bardzo ważne jest 
poczucie więzów 
rodzinnych, 
które warto 
pielęgnować 
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Nie lada atrakcją dla dzie-
ci będzie „Escape Room”, czyli 
miejsce, w którym trzeba wytężyć 
szare komórki, a także dyskoteka, 
gry i zabawy z animatorem RAIN-
BOW, taniec brzucha RED DAKINI, 
występy dziecięcej grupy smycz-
kowej, lekcje zumby, występ ma-
gika, malowanie buzi oraz wiele, 
wiele innych.

W Holandii Orkiestra gra w 
kilku miastach. W zeszłym roku 
wszystkie sztaby holenderskie 
zebrały ponad 81 tysięcy euro, 
a o samej Holandii bardzo cie-
pło wypowiada się sam Jurek 
Owsiak, założyciel i prezes za-
rządu Fundacji WOŚP: „Z Holan-
dią jesteśmy za pan brat. Nawet 
nie mówię o samych sztabach, 
ale mówię o tym, że kochamy 
ten kraj, kochamy te klimaty.”, 
a podczas zlotu sztabów zagra-

nicznych w Brukseli w tym roku 
mówił: „Cieszę się, że jesteście 
z nami, że gracie z naszą fun-
dacją, że organizujecie Finał, że 
zawieźliście swoje emocje z Pol-
ski do Holandii i pokazujecie to 
ludziom!”.

Sprawdź, gdzie zagra WOŚP 
w twojej okolicy:

Den Haag: https://www.face-
book.com/WOSPDenHaag/

Rotterdam: https://www.fa-

cebook.com/wospRotterdam/
Schiedam: https://www.face-

book.com/sztabschiedam/
Eindhoven: https://www.face-

book.com/wospeindhoven/
Horst: https://www.facebo-

ok.com/wosphorstnl/
Amsterdam: https://www.

facebook.com/WospAmsterdam

 
RENATA CZERWONKA, 

TOMASZ POKORSKI

Nasza Holandia

Sadzenie tulipanów. 
Firma Tempoline z siedziba 
w Hoofddorp poszukuje dla 
swojego klienta osób do pra-
cy przy SADZENIU CEBULEK 
TULIPANOW. Praca od zaraz 
na okres min. 6 miesięcy. 
Stawka to 9,69 euro brutto za 
godzinę. Zainteresowane oso-
by prosimy o przeslanie CV na 
adres: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem TULIPANY.

Pracownik produkcji 
bez doświadczenia. KRÓT-
KOTERMINOWA PRACA NA 
ŚWIĘTA– HOLANDIA. Pośred-
nictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstocho-
wie z certyfikatem o nume-
rze 18450 poszukuje osób 
do pracy jako: PRACOWNIK 
produkcji bez doświadcze-
nia- oferta krótkoterminowa 
(z możliwością przedłużenia). 
UWAGA – osobom, które 
przepracują pełne 4 tygodnie 
zwracany jest koszt za zakwa-
terowanie za ten okres czasu! 
Zakres obowiązków: sortowa-
nie warzyw i owoców; pako-
wanie kapsułek z kawą, ma-
sła; prace w szklarni, w hali 
przy kwiatach, w magazynie 
(pakownie); produkcja stro-
ików; inne prace produkcyjne. 
Wymagania: nie wymagana 
znajomość języka obcego, 
nie wymagane doświadcze-
nie, gotowość do pozostania 
na okres świąteczno-nowo-
roczny w Holandii. Oferujemy: 
atrakcyjna stawka godzinowa; 
dojazd do pracy i zakwate-
rowanie (po przepracowaniu 
4 pełnych tygodni – zwrot 
kosztów za ten okres czasu); 
ubezpieczenie; oferta 4 tygo-
dniowa – z możliwością prze-
dłużenia; pomoc w zorganizo-
waniu transportu do Holandii. 
Zainteresowała Cię oferta? 
Zadzwoń lub wyślij SMS z ad-
resem mailowym i dopiskiem 
“oferta świąteczna” pod nr 
731901913, 570901414, 
570901449 lub 570901913 
- odeślemy do Ciebie szczegó-
ły na maila!
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MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSLOWYCH. HOLANDIA 
(LIMBURGIA). Holenderska fir-
ma poszukuje doświadczonych 
monterów izolacji do pracy na 
obiektach przemysłowych na 
projekcie Chemelot. Główny wy-
konawca: LSB. Start: od zaraz. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego/niemieckiego/
niderlandzkiego (testy na wej-
ściu na projekt), certyfikat VCA, 
własne narzędzia, prawo jazdy 
kat. B oraz auto (1 na grupę). 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, stawka 13,50 EUR netto/
godzina, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie (pokoje 
1-osobowe) zorganizowane i 
opłacone przez pracodawcę, dar-
mowe ubezpieczenie, rezerwo-
we. KONTAKT:  biuro: +48 864 
711 471, Paulina: +48 573 313 
366 (lub SMS), Paweł: +48 511 
790 286 (lub SMS), e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy wpi-
sać “IZOLACJE - LSB”).

Prace fizyczne. Amster-
dam - stałe godziny pracy. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 

ludzi do pracy w Holandii. Jest 
to praca fizyczna polegająca na 
sortowaniu, klasyfikowaniu opon 
oraz układaniu/przenoszeniu ich 
na palety i regały w firmie zaj-
mującej się recyklingiem opon 
(Amsterdam). Mile widziane: 
prawo jazdy kat. B. Agencja Pra-
cy TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
9.65 euro brutto/h (zarobki na 
poziomie ca 325 euro NETTO/
tydzień), MIN.45 godzin pracy/
tydzień. Charakter pracy: praca 
od grudnia 2018. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem OPONY na ad-
res: info@theperfectmatch.pl 
LUB info@tpmwork.com (Certyfi-
kat nr 2318). W celu uzyskania 
szczegółowych informacji dot. 
pracy prosimy o kontakt telefo-
niczny, który możliwy jest w dni 
robocze pod numerem +48 61 
820 55 50. Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 

62-080 Tarnowo Podgórne uli-
ca 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

MONTER RUSZTOWAŃ. 
ROTTERDAM (HOLANDIA). 
Zagraniczna firma poszuku-
je doświadczonych monterów 
rusztowań (cuplock) do pracy w 
okolicy Rotterdamu na projekcie 
Keppel pod BRAND. Mile widzia-
ne zorganizowane ekipy z wła-
snym autem. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
VCA lub SCC, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niemieckiego/ niderlandzkiego 
(w mowie i piśmie), własny śro-
dek transportu (jeśli nie posia-
dasz - postaramy dołączyć Cię 
do grupy), DNV mile widziane 
(nie jest to wymóg konieczny). 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, stawka 12,50-13,50 EUR 
netto/godzina, cotygodniowe 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
(pokoje 1-osobowe) zorganizo-
wane i opłacone przez praco-
dawcę, darmowe ubezpieczenie 
(+ ok. 20 EUR/tydzień, gdy ktoś 
posiada własne), wakacyjne/
rezerwowe (możliwość odbioru 
w cotygodniowej wypłacie + ok. 

20 EUR). KONTAKT: biuro: +48 
864 711 471, Paulina: +48 
573 313 366 (lub SMS), Paweł: 
+48 511 790 286 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać “RUSZTOWANIA 
- CUPLOCK”).

Prace produkcyjne / Best. 
Prace produkcyjne w miejscowo-
ści Best. Szukasz pracy na pro-
dukcji? Zapoznaj się z ofertami i 
aplikuj lub skontaktuj się z nami 
telefonicznie. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-
okresowe. U nas każdy znajdzie 
coś dla siebie! TPM poszukuje 
osób chętnych do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą: 
prace produkcyjne w zakładach 
przetwórstwa mięsnego. Agen-
cja Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdrowot-
ne, transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). CHARAK-
TER PRACY: praca od listopada 
2018. Lokalizacje zakładów pra-
cy: Best. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopi-
skiem PRODUKCJA na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 

info@tpmwork.com LUB rejestra-
cję poprzez formularz kontakto-
wy tpmwork.com/#formularz 
LUB kontakt telefoniczny (w dni 
robocze w godzinach urzędowa-
nia biura) pod numerem +48 61 
820 55 50 (Certyfikat nr 2318). 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Orderpicker. Veldwerk 
uitzendbureau Zuidplas! Za-
praszamy!Veldwerk uitzendbu-
reau z siedziba w Moerkapelle 
poszukuje zmotywowanych 
pracowników na długi okres 
czasu!!! Poszukujemy: order-
pickerow: kierowca wózka 
widłowego przy owocach i wa-
rzywach. Wymagania: znajo-
mość języka angielskiego bądź 
holenderskiego przynajmniej w 
stopniu komunikatywnym, mile 
widziane doświadczenie, do-
stępność na długi okres czasu, 
własne zakwaterowanie, mile 

widziany własny transport. Ofe-
rujemy: prace na cały etat, tygo-
dniowy system wynagrodzenia 
wg CAO, indywidualne podej-
ście do każdego pracownika, 
opiekę polskich i holenderskich 
koordynatorów. Spełniasz po-
wyższe wymagania ?! Nie zwle-
kaj i zgłoś się do nas!!! Wyślij 
swoje zgłoszenie na adres ma-
ilowy: aleksandra@veldwerku-
itzendbureu.nl lub skontaktuj 
się z nami telefonicznie: 079-
720 08 77, Veldwerk Zuidplas, 
Moerkapelse Zijde 5, 2752 BB 
Moekrapelle.

Operator wózka widłowe-
go bocznego. Wysokie staw-
ki+premie i bonusy !!! venlo. 
Agencja Pracy Czasowej Jupiter 
(nr cert. 10790) poszukuje dla 
nowego Holenderskiego klienta 
z branży logistycznej osób do pra-
cy jako: Operator wózka widło-
wego bocznego (REACHTRUCK). 
Miejsce pracy: Holandia, oko-
lice Venlo. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Wymagania: 
komunikatywna znajomość ję-
zyka angielskiego - warunek 
konieczny, certyfikat oraz mi-
nimum roczne doświadczenie 
jako operator wózka reachtruck, 
motywacja i chęci do pracy, a 
także dyspozycyjność do pracy 

Nasza Holandia

PRACA
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od zaraz, bardzo dobre zdolności 
interpersonalne i nastawienie na 
współpracę. Oferujemy: Staw-
ka 11.27 euro brutto- 16 euro 
brutto + extra bonusy i dodatki 
zmianowe, minimum formal-
ności w Polsce- Holenderska 
umowa o prace podpisywana 
w naszej filii głównej w Venlo, 
pracę w renomowanej i stabil-
nej firmie z możliwością rozwo-
ju zawodowego, co tygodniowe 
wypłaty przelewane bezpośred-
nio na konto, zakwaterowanie, 
pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru Sofii, 
ubezpieczenie zdrowotne, bez-
płatny transport samochodem z 
miejsca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-ma-
il: s.sadowska@jupiterpolska.pl. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz. 883 ze zm.).

MONTER REGIPSÓW. 
HOLANDIA (LIMBURGIA). 
Holenderska firma poszuku-
je doświadczonych monterów 
płyt g-k do pracy w rejonie Lim-
burgia. Miejscowość: Kerkrade. 
Start: od zaraz. WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stano-
wisku (również przy montażu 
sufitów podwieszanych), komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego/ niemieckiego/ 
niderlandzkiego, własne narzę-
dzia, auto (1 na grupę), VCA oraz 
BSN/SoFi mile widziane (nie jest 
to wymóg konieczny). OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę, stawka 
11,25-12,50 EUR netto/godzi-
na (zależna od umiejętności i 
doświadczenia), cotygodniowe 
wynagrodzenie, zakwaterowanie 
(pokoje 1-osobowe) zorganizo-
wane i opłacone przez praco-
dawcę, darmowe ubezpieczenie 
(+ ok. 20 EUR/tydzień, gdy ktoś 
posiada własne), wakacyjne/ 
rezerwowe (możliwość odbioru 
w cotygodniowej wypłacie + ok. 
20 EUR). KONTAKT: biuro: +48 
864 711 471, Paulina: +48 573 
313 366 (lub SMS), Paweł: +48 
511 790 286 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać “MONTER REGIPSÓW”).

Pracownik produkcji. Pra-
ca produkcyjna przy owocach 
dla par i nie tylko. Venlo. Agen-
cja Pracy Czasowej Jupiter ma 
już dwadzieścia lat doświadcze-
nia w rekrutacji i selekcji pra-
cowników (nr cert. 10790). Nasi 
wykwalifikowani, pełni motywa-
cji, pracownicy tymczasowi po-
chodzą głównie z Polski i mogą 

być zatrudnieni w różnych sek-
torach: w branży spożywczej, 
transportowej, w dystrybucji i 
w sektorze AGF poszukuje no-
wych pracowników na stano-
wisko Pracownik produkcyjny. 
Miejsce pracy: Holandia, Okoli-
ce Venlo. Zakres obowiązków:  
sortowanie i pakowanie owo-
ców, warzyw lub cytrusów na 
taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazyno-
we zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: Motywacja do 
pracy,  umiejętność pracy w 
zespole,  dyspozycyjność do 
pracy na dłuższy okres czasu 
(łącznie Święta Bożego Na-
rodzenia) Oferujemy: Pracę 
w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres cza-
su, wynagrodzenie w syste-
mie tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy!, Dla osób 
które nie ukończyły 20 lat ofe-
rujemy darmowe mieszkania, 
Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holender-
skim CAO, Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do 
Holandii, Pomoc przy wyro-
bieniu numeru sofii, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekru-
tacja: Sandra Sadowska, Tel: 
+48 517 493 205, s.sadow-
ska@jupiterpolska.pl.

Produkcja bukietów 
bandowych. Firma Tempoline 
z siedziba w Hoofddorp poszu-
kuje dla swojego klienta osób 
do pracy przy BUKIETACH BAN-
DOWYCH. Praca od zaraz na 
okres min. 6 miesięcy. Możli-
wość podjęcia stałej współpra-
cy. Stawka to 9,23 euro brutto 
za godzinę. Zainteresowane 
osoby prosimy o przeslanie CV 
na adres: praca@p-tempoline.
nl z dopiskiem BUKIETY.

Lakiernik. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników do 
pracy w Holandii. Jest to praca 
w trakcie, której masz szansę 
zdobyć doświadczenie przy 
przygotowaniu i malowaniu 
samolotów. Wymagania: do-
świadczenie przy malowaniu 
lub przygotowaniu do malowa-
nia samochodów czy pojazdów 
użytkowych lub doświadczenie 
przy przygotowaniu lub malo-
waniu przemysłowym. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdro-
wotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pra-
cy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawkę godzi-
nową dla LAKIERNIKA 10 euro 
NETTO (ca 12 euro brutto/h). 
CHARAKTER PRACY: praca na 
dłuższy okres. Osoby zainte-

resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem SAMOLOTY na 
adres: info@theperfectmatch.pl 
LUB info@tpmwork.com . Kon-
takt telefoniczny (możliwy jest 
w dni robocze w godzinach urzę-
dowania biura) pod numerem 
+48 61 820 55 50 (Certyfikat 
nr 2318). Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 

Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik produkcji przy 
kwiatach doniczkowych. Veld-
werk uitzendbureau Zuidplas! 
Zapraszamy!Veldwerk uitzen-
dbureau z siedziba w Moerka-
pelle poszukuje zmotywowanych 
pracowników na długi okres 
czasu!!! Poszukujemy: pracow-

ników produkcji przy kwiatach 
doniczkowych m. In. Bromelia’s 
, Orchidee i inne (stickerowa-
nie, stokkowanie, przpinanie, 
foliowanie, przygotowywanie 
zamówień, budowanie wózków). 
Wymagania: znajomość języka 
angielskiego bądź holenderskie-
go przynajmniej w stopniu ko-
munikatywnym, mile widziane 
doświadczenie, dostępność na 
długi okres czasu, własne zakwa-
terowanie, mile widziany własny 
transport. Oferujemy: prace na 
cały etat, tygodniowy system 

wynagrodzenia wg CAO, indywi-
dualne podejście do każdego 
pracownika, opiekę polskich i 
holenderskich koordynatorów. 
Spełniasz powyższe wymagania 
?! Nie zwlekaj i zgłoś się do nas!!! 
Wyślij swoje zgłoszenie na adres 
mailowy: aleksandra@veldwer-
kuitzendbureu.nl lub skontaktuj 
się z nami telefonicznie: 079-
720 08 77, Veldwerk Zuidplas, 
Moerkapelse Zijde 5, 2752 BB 
Moekrapelle.

Nasza Holandia
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BETONIARZ (PREFABRY-
KACJA). HOLANDIA (WEERT). 
Holenderska firma poszukuje be-
toniarzy do pracy na prefabryka-

cji w miejscowości Weert. Start: 
26.11.2018. WYMAGANIA: min. 
1 rok doświadczenia na w/w 
stanowisku komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niemieckiego/ niderlandzkiego 

własny środek transportu CV w 
języku obcym. OFERTA: holen-
derska umowa o pracę, stawka 
do negocjacji, cotygodniowe 
wynagrodzenie, 40 godzin pra-
cy tygodniowo, zakwaterowanie 

zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt:  biuro: +48 864 711 471, 
Paulina: +48 573 313 366 (lub 

SMS), Milena: +48 510 035 
031 (lub SMS), e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać “BETONIARZ - NL”).

Pracownik szklarni. 
Veldwerk uitzendbureau Zu-
idplas! Zapraszamy!Veldwerk 
uitzendbureau z siedziba w 
Moerkapelle poszukuje zmo-
tywowanych pracowników na 
długi okres czasu!!! Poszuku-
jemy: pracowników w szklarni 
m.in. gerbery, róże, lilie i an-
turium (zrywanie, obcinanie, 
sortowanie, pauzowaniu, ro-
bienie bukietów, budowanie 
wózków). Wymagania: zna-
jomość języka angielskiego 
bądź holenderskiego przy-
najmniej w stopniu komuni-
katywnym, mile widziane do-
świadczenie, dostępność na 
długi okres czasu, własne za-
kwaterowanie, mile widziany 
własny transport. Oferujemy: 
prace na cały etat, tygodnio-
wy system wynagrodzenia wg 
CAO, indywidualne podejście 
do każdego pracownika, opie-

kę polskich i holenderskich ko-
ordynatorów. Spełniasz powyż-
sze wymagania ?! Nie zwlekaj i 
zgłoś się do nas!!! Wyślij swoje 
zgłoszenie na adres mailowy: 
aleksandra@veldwerkuitzendbu-
reu.nl lub skontaktuj się z nami 
telefonicznie: 079-720 08 77, 
Veldwerk Zuidplas, Moerkapelse 
Zijde 5, 2752 BB Moekrapelle.

Pomocnik lakiernika. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
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 
pojazdów użytkowych lub do-
świadczenie przy przygotowaniu 
lub malowaniu przemysłowym. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawkę godzinową dla POMOC-
NIKA LAKIERNIKA 8.50 euro 
NETTO (ca 10.50 euro brutto/h). 

CHARAKTER PRACY: praca na 
dłuższy okres. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem SAMOLOTY na adres 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com . Kontakt 
telefoniczny (możliwy jest w dni 
robocze w godzinach urzędowa-
nia biura) pod numerem +48 61 
820 55 50 (Certyfikat nr 2318). 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Monter izolacji przemy-
słowych.  HOLANDIA - 13,50 
EUR netto/h. Holenderska fir-
ma poszukuje doświadczonych 
monterów izolacji przemysło-
wych do pracy na projekcie 
SABIC w Bergen-op-zoom pod 
BRAND. WYMAGANIA: doświad-
czenie na w/w stanowisku, 
certyfikat VCA lub SCC, własne 
narzędzia, dobra znajomość ję-
zyka obcego (testy na wejściu, 
które trzeba zdać samodziel-
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nie), auto (na grupę). OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, 
stawka 13,50 EUR netto/godzi-
na, cotygodniowe wynagrodze-
nie, zakwaterowanie (pokoje 
1-osobowe w pełni wyposażo-
ne) zorganizowane i opłacone 
przez pracodawcę, darmowe 
ubezpieczenie (ok. +20 EUR 
tygodniowo, dla osób, które po-
siadają własne), wakacyjne/ re-
zerwowe (możliwość odbioru w 
cotygodniowej wypłacie). Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864 711 471, 
Paulina: +48 573 313 366 (lub 
SMS), Milena: +48 510 035 
031 (lub SMS), Paweł: +48 511 
790 286 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosi-
my wpisać “MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH - SABIC”).

Prace produkcyjne / 
Helmond. Prace produkcyj-
ne w miejscowości Helmond. 
Szukasz pracy na produkcji? 
Zapoznaj się z ofertami i apli-
kuj lub skontaktuj się z nami 
telefonicznie. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-
okresowe. U nas każdy znajdzie 
coś dla siebie! TPM poszukuje 
osób chętnych do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą: 
prace produkcyjne w zakła-

dach przetwórstwa mięsnego. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, 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 
(zwanym CAO). CHARAKTER 
PRACY: praca od listopada 
2018. Lokalizacje zakładów 
pracy: Helmond. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez for-
mularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt 
telefoniczny (w dni robocze w 
godzinach urzędowania biura) 
pod numerem +48 61 820 55 
50 (Certyfikat nr 2318). Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

OPERATOR OBRABIA-
REK KONWENCJONALNYCH. 
HOLANDIA. Zagraniczna fir-
ma poszukuje doświadczonych 
pracowników do pracy w zakła-
dach na terenie Holandii. WY-
MAGANIA: min. 5 lat doświad-
czenia na w/w stanowisku, 
umiejętność czytania rysunku 
technicznego, komunikatyw-
na znajomość języka angiel-
skiego/,niemieckiego/,nider-
landzkiego, własne auto, mile 
widziane pisemne referencje. 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umo-
wę, stawka 10,50-11 EUR 
netto/godzina, comiesięczne 
wynagrodzenie, zakwatero-
wanie (pokoje 1-osobowe) 
zorganizowane i opłacone 
przez pracodawcę, darmowe 
ubezpieczenie, wakacyjne/ 
rezerwowe, kilometrówka. 
KONTAKT:  biuro: +48 864 
711 471, Paulina: +48 573 
313 366 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule pro-
simy wpisać “OPERATOR OB-
RABIAREK”).

Pracownik produkcji. 
Poszukujesz pracy wyłącznie 
na okres Świąt, lub może dłu-
żej? Zgłoś się już DZIS ! Ven-

lo. Chcesz dorobić przez okres 
Świąt Bożego Narodzenia, a 
może poszukujesz pracy na dłu-
żej??? Nie zwlekaj. Zgłoś się już 
DZIS !!! Praca produkcyjna przy 
sortowaniu i pakowaniu owo-
ców i warzyw w Holandii (okoli-
ce Venlo). Pary mile widziane!! 
Zapewnimy Ci:  Minimum for-
malności w Polsce- Holender-
ska umowa o prace podpisy-
wana w naszej filii głównej w 
Venlo, co tygodniowe wypłaty 
przelewane bezpośrednio na 
konto, zakwaterowanie (do 20 

roku życia bezpłatne!!!!!!!!! ), 
pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru Sofii, 
ubezpieczenie zdrowotne, bez-
płatny transport samochodem 
z miejsca zamieszkania do pra-
cy, dodatki urlopowe i wakacyj-
ne. Rekrutacja: Osoby zaintere-
sowane prosimy o wysłanie CV 
na s.sadowska@jupiterpolska.
pl w temacie wpisując ‘Praca 
Świąteczna’. Bądź po większą 
ilość informacji proszę o kon-
takt pod numerem +48 517 

493 205. Zapraszam również 
na stronę facebook Jupiter Pol-
ska Bialystok, gdzie znajdują 
się wszelkie zdjęcia z hal pro-
dukcyjnych/zakwaterowań. W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych.).
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8 Nasza Holandia

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. 

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-zachod-
niej 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.Szo-
fer.biz.

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klima-
tyzacja. Duże wygodne busy i 
szybkie mikrobusy. Podkarpac-
kie, Małopolska, Śląsk, Świę-
tokrzyskie, Opolskie, Lubuskie, 

Dolny Śląsk , Łódzkie, Wielko-
polskie, Lubelskie. BEZPIECZ-
NIE. SZYBKO. BEZ PRZESIADEK.
NL: +31 686 15 44 92, PL: +48 
888 05 07 07* atestowane, 
kubełkowe fotele, * ubezpie-
czenie na całej trasie* Wi-Fi, 
DvD, dwustrefowa klimatyzacja. 
Rezerwacje przyjmujemy od 
poniedziałku do soboty w godz: 
9:00-20:00, rezerwacja sms 
całą dobę.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE 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.

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-
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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.

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.

Nauka: Kurs j.holender-
skiego. STICHTING NOSTRI 
MUNDI (Fundacja Nasz Świat) 
w Waddinxveen już od lat or-
ganizuje kursy języka nider-
landzkiego na poziomach od 

A0 do B2. Zajęcia odbywają 
się w sobotę wieczorem i przez 
całą niedzielę, w małych 6 - 10 
osobowych grupach. Nie je-
stes pewny na jakim poziomie 
jest Twój niderlandzki? 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 osiągnąć poziom 
A2, trzeba zaliczyć 2 dalsze mo-
duły, po 16 godzin zegarowych 
każdy. Spotykamy się raz w 
tygodniu na 2 godziny. Moduły 
A1 i A2 kończą się egzaminem 
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, szybkie 
mikrobusy busy oraz duże busy z 
DVD, ubezpieczenie podczas po-
dróż, najkrótszy czas przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierow-
cy. ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NA-
LEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, 
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZ-
DU, NUMER TELEFONU ORAZ 
DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Podkarpackie. 
POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA 
! OD 55 EURO, FIRMA MILEK-
TRANS OFERUJE CODZIENNE 
PRZEJAZDY Z ADRESU NA AD-
RES NA TRASIE POLSKA–NIEM-
CY –HOLANDIA, KONTAKT: +48 
609 822 180 (przyjmujemy 
również rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl (rezerwacje 
internetowe), OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA W POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE, DOLNO-
ŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Ża-
gań,Trzebiel, Iłowa i okolice), 
WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów, 
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZ-
KIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTO-
KRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, 
Włoszczowa). PODKARPACKIE 
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE: 
PRZEJAZD W DWIE STRONY 
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł), 
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB 
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł 
każda osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PO-
NIEDZIAŁKI ( powrót do PL) prze-
jazdy od 50euro/ 210zł. SAMO-
CHODY: MERCEDES SPRINTER 
(duża przestrzeń bagażowa + 
maksymalny komfort podróży), 
RENAULT MASTER (duża prze-
strzeń bagażowa + maksymalny 
komfort podróży), OPEL VIVARO 
(pojedyncze rozkładane fotele), 

FORD TRANSIT (przestronny i 
komfortowy). POCZUJ SIĘ WY-
JĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFOR-
TOWO!!!

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób, paczek oraz koresponden-
cji. Nasza firma posiada CERTY-
FIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób 
pod wskazany adres oraz ubez-
pieczenie na czas przejazdu. 
Każdy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują komfort 
i wygodę każdemu pasażerowi.  
6 kurs – 50% taniej!!! W razie 
potrzeby wystawiamy faktury 
VAT. Wyjazdy z Polski: Wtorek, 
Środa, Piątek, Sobota. Powroty 
do Polski: Środa, Piątek, Sobo-
ta, Niedziela. Grupy zorganizo-
wane lub powyżej 4 osób- wy-
jazd każdego dnia tygodnia z 
20% rabatem!!! W Polsce jeź-
dzimy przez takie województwa 
jak: lubelskie, podkarpackie, 
mazowieckie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, małopolskie, ślą-
skie, dolnośląskie, łódzkie oraz 
opolskie i lubuskie. Kontakt pod 
numerem +48 660 562 625 
lub +31 617 679 151, e-mail: 
danmarprzewozy@wp.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE

Przedświąteczna atmosfe-
ra jest przez sprzedawców 
sztucznie kreowana, dla-
tego aby Boże Narodzenie 
przeżyć w sposób satysfak-
cjonujący trzeba oddzielić 
zabiegi marketingowe od 
rzeczywistości – przekonuje 
psycholog dr Teresa Sikora.

"Nasze życie to nie jest teleno-
wela, reklama telewizyjna, dlate-
go to, jak spędzamy święta powin-
no wynikać z tego, jak na co dzień 
żyjemy. Powinniśmy oddzielać to, 
co jest marketingiem, od tego, co 
przeżywamy w rzeczywistości. Ale 
mam wrażenie, że dzisiaj wręcz 
chcemy urządzać święta na wzór 
tego, co widzimy w sklepach, re-
klamach" – podkreśliła psycholog 
z Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach.

Ekspertka przypomniała 
bowiem, że przedświąteczna 
atmosfera jest przez biznes 
sztucznie kreowana. "To jest 
pewien plan marketingowy na 
przygotowywanie wystaw, robie-
nie eventów przedświątecznych, 
praca nad wyglądem spotu re-

klamowego. A my bardzo często 
nie rozdzielamy tego, co jest 
rzeczywistością stworzoną na 
potrzeby rynkowe i porównu-
jemy to z naszą codzienną rze-
czywistością, która przecież nie 

istnieje po to, by zachęcać do 
sprzedaży" – mówiła Sikora.

Zaznaczyła jednocześnie, że 
w porównaniu rzeczywistości z 
wizją marketingową ta pierwsza 
ma mniejsze szansę być satys-

fakcjonującą. "Jeśli porównam się 
ze swoim sąsiadem, to mogę się 
cieszyć, że mamy podobne cho-
inki, podobne potrawy, podobnie 

Psycholog o Bożym Narodzeniu: musimy oddzielić 
zabiegi marketingowe od rzeczywistości 
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Psycholog o Bożym Narodzeniu: musimy oddzielić 
zabiegi marketingowe od rzeczywistości 

W okresie przedświątecz-
nym w sklepach i centrach 
handlowych jesteśmy oto-
czeni kolorowymi ozdoba-
mi, choinkami i światłami, 
wszędzie widać postacie 
Mikołajów, rozpylane są za-
pachy choinki czy świątecz-
nych ciast, a z głośników 
płyną kolędy i świąteczne 
piosenki. "To wszystko mar-
keting sensoryczny" - mówi 
ekspert.

„To wszystko są działania z za-
kresu marketingu sensorycznego, 
który ma wprowadzić klientów w 
dobry nastrój świąteczny i skłonić 
ich do większych zakupów” - mówi 
PAP dr Mariusz Woźniakowski z 
Katedry Marketingu Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Marketing sensoryczny służy 
pobudzaniu zmysłów klientów 
tak, by chętniej i więcej kupowali. 
Chodzi o to, żebyśmy z każdą mar-
ką nie tylko przy okazji zakupów, 
czy odwiedzania placówek han-
dlowych, mieli pewne pozytywne 
skojarzenia, jako wynik doświad-
czenia zmysłowego.

„Oczywiście w środowisku 
sklepów najłatwiej o tego typu 

działania, ponieważ firmy mogą 
bez problemów za pomocą róż-
nych narzędzi oddziaływać na 
nasze zmysły: wzrok, węch, słuch, 
dotyk i smak” - wyjaśnił dr Woź-
niakowski.

Jak podkreślił, okres świą-
teczny sprzyja takim działaniom, 
ponieważ sama „magia świąt” 
przeciętnemu człowiekowi kojarzy 
się z czymś przyjemnym. „Dodat-
kowo wiele wyników badań poka-
zuje, że nawet do 70 proc. naszych 
decyzji zakupowych podejmujemy 
w sposób bardziej emocjonalny w 
miejscu zakupów, co sprawia, że 
szczególnie w okresie świąt jeste-
śmy dosyć łatwym celem dla han-
dlowców” - ocenił.

Badania pokazują także, że 
pomimo tego, że mamy przemy-
ślane, co chcemy kupić i pewną 
świadomość mechanizmów, ja-
kimi posługuje się marketing, to 
i tak będąc w sklepie dajemy się 
skusić na różnego rodzaju nieza-
planowane zakupy.

Główną część tych bodźców 
odbieramy za pomocą wzroku i 
on najczęściej pobudza nasze 
emocje. „Od samego wejścia 
do sklepów czy centrów handlo-
wych jesteśmy bombardowani 
całą paletą barw, pięknymi 
ozdobami, kolorowymi choin-
kami i światełkami. Wszędzie 
widać postacie Mikołajów czy 
elfów, czyli tak   aaa

spędzamy święta. Ale jeśli widzę 
w reklamie na ekranie komputera 
czy telewizora ileś razy dziennie 

choinkę, która powstała wysił-
kiem iluś projektantów i za niewy-
obrażalne pieniądze, to zaczynam 
ją traktować, jako coś normalne-
go. A jeśli porównuję moją choin-

kę z tą reklamową, to gdzie wtedy 
możliwa satysfakcja" – tłumaczy-
ła psycholog.

Odnosi się to w jej ocenie do 
każdego elementu atmosfery 
świątecznej. "To może być choin-
ka, sposób ustrojenia mieszkania, 
zastawienia stołu, w ogóle kwe-
stia spędzania świąt, a przecież 
mało kto ma takie wystawne wie-
czerze wigilijne z taką liczbą ludzi, 
z takim sposobem przystrojenia 
stołu. Jednak jeżeli obcujemy na 
co dzień z tym obrazem, to wyda-
je nam się, że tak powinno być i 
szansa na satysfakcję z przeżycia 
naszych świąt maleje" – kontynu-
owała.

Dr Sikora odniosła się również 
do samego okresu komercyjnego 
przygotowania do Bożego Naro-
dzenia, gdy w sklepach już od li-
stopada czuje się "magię świąt".

Powołała się na badania, któ-
re pokazują, że doświadczanie 
pozytywnych emocji z założenia 
jest krótkotrwałe, że pozytywne 
emocje to coś ulotnego. "A taka 
atmosfera świąteczna, której 
głównym celem i zadaniem jest 
ciągłe napędzanie tych emocji, to 
działanie jakby wbrew naszej na-
turze, co może prowadzić do zmę-
czenia na poziomie czysto fizycz-
nym. Często słyszymy przecież, że 
kogoś już głowa boli od słuchania 
ciągle tych samych piosenek 
świątecznych" – mówiła.

Jej zdaniem, takie ciągłe do-
świadczanie podobnych do siebie 
emocji związanych z tym samym 
bodźcem, czyli produktami świą-
tecznymi, może powodować osła-
bienie wrażliwości na bodźce tego 

rodzaju. "I kiedy przychodzą same 
święta, jesteśmy już trochę wy-
czerpani, dlatego doświadczenie 
ich nie może być już takie silne" 
– podkreśliła.

Choć z drugiej strony – dodała 
psycholog – gdyby społeczeństwo 
nie chciało uczestniczyć w tego 
typu przedświątecznej atmosfe-
rze, nie spędzałoby tyle czasu np. 
w galeriach handlowych. "Ale ta 
atmosfera jest dla nas pociąga-
jąca. Ulegamy jej, ponieważ ma 
ona bardzo silne konotacje sym-
boliczne i myśmy się już nauczyli, 
że święta to jest coś przyjemnego. 
A podsycający to przekaz medial-
ny utrzymuje naszą wiarę w to, że 
święta oznaczają miłość, rodzinę, 
ciepło, choinkę. To buduje nam 
taką atmosferę, gdzie bardzo sil-
nie wyczuwalne jest bezpieczeń-
stwo, którego my, ludzie, bardzo 
potrzebujemy" – mówiła Sikora.

"Jeśli więc przeżywamy święta 
w sposób, który nas satysfakcjo-
nuje, który się dotąd sprawdzał, 
to nie ma powodu, żeby nagle, 
używając przenośni, na stole wigi-
lijnym stawiać coca-colę zamiast 
kompotu z suszek. Natomiast, je-
śli nie wiemy, jak przeżyć święta, 
to na pewno reklamy i sklepy nie 
są najlepszą wskazówką; wtedy 
po prostu rozmawia się z rodziną, 
ze znajomymi" – podsumowała 
psycholog.

(PAP)
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Bardzo ważne jest poczucie 
więzów rodzinnych, więc 
może warto te więzy rodzin-
ne pielęgnować, bo pewnie 
za jakiś czas będziemy o 
nich tylko czytać w litera-
turze i tęsknić – mówi PAP 
psycholog Andrzej Kuśmier-
czyk przed zbliżającymi się, 
rodzinnymi świętami Boże-
go Narodzenia.

"We współczesnym świecie 
duża, wielopokoleniowa rodzina 
przestaje istnieć. Jesteśmy ciągle 
w ruchu, żyjemy w małych, nukle-
arnych rodzinach – rodzice, dzieci. 
Może jednak jest jakaś wartość 

w tym dużym kręgu rodzinnym, 
może jednak oparcie i społeczny 
kontekst tej dużej rodziny stanowi 
jakąś potrzebną okoliczność do 
poczucia przynależności, do po-
czucia budowania własnej tożsa-
mości" - uważa psycholog.

Jego zdaniem warto te więzy 
rodzinne pielęgnować, bo pewnie 
za jakiś czas będziemy o nich tyl-
ko czytać w literaturze i tęsknić. 
"Więc jest jeszcze okazja, żeby po-
być z rodziną. Można powiedzieć 
- zróbmy to jak najlepiej, zróbmy 
to jak najbardziej życzliwie, bo to 
jednak jest nasza rodzina" - dodał 
Kuśmierczyk.

Ekspert zaznaczył, że dość 
często w skłóconych rodzinach 
bardzo trudno jest stworzyć dobrą 
atmosferę podczas świąt. Ale – 

jego zdaniem - takim motywem, 
czy inspiracją do rozumiejącego 
i życzliwego spojrzenia na siebie 
może być świadomość tego, że ci 
inni, których nazywamy rodziną, 
to tacy ludzie jak my.

"Oni też mają swoje emocje, 
swoje uczucia. A więc dajmy im 
prawo do tego, żeby oni z nami 
jednak +po ludzku+ pobyli, bo 
to przecież zwykli ludzie, których 
jeżeli byśmy spotkali w troszkę in-
nej przestrzeni, w innych okolicz-
nościach, nie budziliby naszych re-
sentymentów sprzed dwudziestu, 
trzydziestu lat" - zaznaczył.

"Skupienie się na tym +tu i 
teraz+ i sprawienie, żeby +tu i te-
raz+ było troszeczkę przyjemniej 
niż jest zwykle, może być bardzo 
dobrym, przyjemnym doświadcze-
niem" - podkreślił psycholog.

Zdaniem Kuśmierczyka warto 

podczas spotkań rodzinnych nie 
kierować się swoimi uprzedze-
niami, i warto nie przywoływać 
negatywnych doświadczeń, tylko 
zrobić coś, czego być może nie 
rozbiliśmy przez całe życie - czyli 
uważnie słuchać.

"Warto interpretować pod 
kątem życzliwości i odpowiadać 
na to, co ludzie mówią, z punktu 
widzenia tej życzliwości. Będzie 
to być może dla innych uczestni-
ków tego spotkania komunikat, 
że zróbmy zawieszenie broni, albo 
przynajmniej bądźmy dla siebie 
nieoczekiwanie mili" - zakończył 
Andrzej Kuśmierczyk. 

(PAP)
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naprawdę same pozytywne 
świąteczne symbole” - dodał.

Rozpylanie różnych zapa-
chów w sklepach to narzędzie 
wykorzystujące zmysł węchu 
klientów stosowane w aroma-
marketingu. „Klasyką jest już 

rozpylanie zapachu świeżego 
pieczywa, który powoduje, że 
często mamy ochotę natych-
miast kupić i schrupać świeżą 
bułkę. Słodkie zapachy pierni-
ków czy innych ciast świątecz-
nych, zapach choinki – to tak-
że wpływa na nasz pozytywny 

odbiór danego sklepu i ma nas 
wprowadzać w dobry nastrój” - 
powiedział ekspert.

Na zmysł słuchu klientów 
oddziaływać mają nadawane nie-
ustannie przez sklepowe głośniki 
świąteczne piosenki czy kolędy. 
„Co ważne, często są one nadawa-
ne w nieco wolniejszym tempie, 
ponieważ to znowu podświado-
mie wpływa na nas i ma sprawiać, 
że przestajemy się spieszyć. Jako 
konsekwencja wydłuża się czas 
spędzony w sklepie i nasza ścież-
ka poruszania się w nim, a tym 
samym znacznie wzrasta praw-
dopodobieństwo, że sięgniemy 
po kolejne produkty" - wyjaśnił 
ekspert.

Klasyką w sklepach są także 
degustacje, czyli oddziaływanie 
na zmysł smaku. W większości 
sklepów zniknęła zaś bariera: la-
da-klient, co sprawia, że wszyst-
kiego niemal można dotknąć. 
„W momencie, kiedy wszystkiego 
możemy dotknąć, również wkra-
cza psychologia – bo jeśli mamy 
coś w ręku, bardziej czujemy się 
właścicielem tego produktu, niż w 
przypadku, kiedy jest on za szybą 
czy ladą” - podkreślił dr Woźnia-
kowski.

Te wszystkie doznania zmy-
słowe mają być elementem sko-
jarzeń z daną marką, sklepem, 
czy centrum handlowym. Mają 
wprowadzać klientów w dobry na-
strój świąteczny, aby jak najwięcej 
kupowali.

Zdaniem naukowca podczas 
zakupów powinna nam towarzy-
szyć pewna czujność i powinniśmy 
zwracać uwagę na ceny i porówny-
wać je.

„Przy okazji choinek, kolo-
rowych światełek wszędzie do 
nas krzyczy słowo +promocja+. 
Ważne, żebyśmy nie ulegali tej 
iluzji, żebyśmy kalkulowali na 
chłodno, chociażby oceniając 
nasze możliwości finansowe do-
tyczące wydatków świątecznych. 
Żebyśmy nie popadli w jakąś 
spiralę zadłużenia i nie żałowali, 
że przez chwilę mieliśmy dobry 
nastrój, ale w okresie poświą-
tecznym będzie on znacznie gor-
szy” - podsumował dr Mariusz 
Woźniakowski.

PAP - NAUKA W POLSCE, KAMIL 

SZUBAŃSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL FOT. FREEIMAGES.COM / PHANUPHONG PAOTHONG

Psycholog: bardzo ważne jest poczucie więzów 
rodzinnych, które warto pielęgnować 

FOT. FREEIMAGES.COM / BEN EARWICKER 
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Kochana Redakcjo!!!

Przeglądając Wasze artykuły, 

trafiłem na wiele spraw i porad 

odnośnie obecnych przepisów. 

Chciałbym prosić Was o pewną 

poradę, bo od stycznia według 

mnie zaczęły dziać się dziwne 

i niezrozumiałe rzeczy. Pracuję 

przez agencję drugi rok, umowa 

ma dziwny charakter, bo ostat-

nie tygodnie pracujemy po 2 dni, 

czyli 15 godzin, gdzie w umowie 

jest zapis, że średnio tygodniowo 

40 godzin, a w potwierdzeniu z 

obecnego zakładu wymiar czasu 

pracy w tygodniu to 32 godziny. 

Przez te 2 dni pracy w tygodniu 

wypłata wygląda śmiesznie, bo 

tygodniowo 94 euro i zapis na 

salarisie, że nie mogli pobrać 

pełnej kwoty za zakwaterowa-

nie, a więc mam 3 dni na wpłatę 

na ich konto kwoty 43 euro. W 

sumie ostatecznie tygodniowe 

wynagrodzenie rzeczywiste wy-

niosło 51 euro. Chciałem złożyć 

wniosek o dofinansowanie do 

utraconych godzin pracy, ale w 

umowie nie ma zapisu, że wyna-

grodzenie jest zależne od ilości 

przepracowanych godzin, czyli 

nie mogę ubiegać się o dofinan-

sowanie. Umowa zawiera treść: 

warunki pracy - 40 godzin, prze-

ciętnie tygodniowo, ograniczenie 

powyższego czasu pracy może 

nastąpić w przypadkach i na 

warunkach zgodnie z przepisami 

prawa holenderskiego. I tu w tym 

przypadku nie wiem co można i 

czy cokolwiek można zrobić, 

aby agencja zaczęła nas nor-

malnie planować, bo co tydzień  

przychodzi kilka nowych osób, 

które na  początku przez około 

3-4 tygodnie są planowane co-

dziennie, a z czasem już ich pla-

ning to tylko 2-3 dni w tygodniu 

i taki przemiał ludzi jest - co ty-

dzień 6-8 nowych osób. Agencja 

należy do ABU. Czy w takim przy-

padku, gdzie nie potrafią zapew-

nić ludziom pracy, nie powinni 

wypłacać jakiejś rekompensaty 

zgodnie z ABU CAO? Ja złożyłem 

wypowiedzenie, bo przez ostat-

nie 2 miesiące nie mam żadnych 

zysków, a tylko straty. Nie wiem 

czy do końca legalne jest takie 

traktowanie ludzi, gdzie wypłaty 

połowę trzeba jeszcze im oddać, 

bo 25 procent potrącane z wy-

nagrodzenia na zakwaterowanie 

nie pokrywa kosztów i z salari-

sów trzeba oddawać, a jak ktoś 

nie wpłaci, to zaraz otrzymuje 

maila z groźbą, że założą sprawę 

w kancelarii windykacyjnej. Czy 

to jest normalne i legalne? Po-

dobno agencja ta dostała milio-

nowe kary w tym roku. Czy teraz 

to jej sposób na zapłatę kary? Za 

wszelką cenę wyrwać, ile się da, 

od swoich pracowników?

Proszę o jakąś poradę w tej 

sprawie...

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Dofinansowanie do godzin na-

leży się, jeśli w ostatnim okresie 

pracuje Pan minimum 5 godzin 

tygodniowo mniej niż wcześniej. 

A więc jeśli na początku pracy 

pracował Pan 40 godzin, a teraz 

15, to można starać się o dofinan-

sowanie do utraconych godzin.  

Warunkiem złożenia wniosku jest 

również przepracowanie w ostat-

nich 36 tygodniach minimum 26 

tygodni. Jeśli oba te warunki są 

spełnione, to można starać się o 

dofinansowanie.

Dzień dobry,

Mam pytanie odnoście ciąży. 

Jestem w 15 tygodniu ciąży i bar-

dzo się cieszę, bo długo starali-

śmy się o dziecko. Niestety już 

jedno poroniłam w 2014 roku. 

Czy w tej sytuacji jestem pod 

ochroną i pracować nie powin-

nam w ogóle? Czy po tym poro-

nieniu należy mi się chorobowe 

z UWV?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

To czy ciąża jest zagrożona, 

czy też nie stwierdza położna. Pro-

simy zgłosić się do niej i opisać 

sytuację.  Jeśli Pani stan zdrowia 

(ciąża) nie pozwala Pani na wy-

konywanie dotychczasowej pracy, 

to fakt ten zgłasza Pani do praco-

dawcy, a on albo chorobowe sam 

wypłaca, albo zgłasza Panią do 

UWV.

Witam,

Mam pytanie odnośnie 

mieszkania oraz pracy w Ho-

landii i jednocześnie posyłania 

dzieci do szkoły w Belgii. Czy jest 

to możliwe, czy też wymaga reje-

stracji w Belgii?

Dziękuję z góry za odpowiedź

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Generalnie nie, jednak naj-

lepiej zadzwonić bezpośrednio 

do szkoły belgijskiej, do której 

dziecko ma uczęszczać i zapytać 

o szczegóły.

Witam,

Jestem w ciąży, przebywam 

na terenie Holandii. Pracodawca 

zgłosił mnie do UWV jako osobę 

chorą. Czekam na przyznanie za-

siłku chorobowego. Moje pytanie 

jest takie: czy aby pobierać ten 

zasiłek, muszę mieć zameldowa-

nie na terenie Holandii?

Z góry dziękuję za odpowiedź

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Aby pobierać zasiłek chorobo-

wy nie trzeba być zameldowanym 

na terenie Holandii.

Witam Państwa,

Mam zapytanie dotyczące 

wypłacenia zasiłku w Holandii. 

Przyznano mi zasiłek, który trwał 

do 8 kwietnia. Oczywiście był to 

zasiłek przyznany na 3 miesiące. 

Problem w tym, że za miesiąc 

marzec nie otrzymali mojego 

formularza z godzinami, więc po-

prosiłem o kolejny, ale nadal go 

nie otrzymałem, a jestem już w 

Polsce. Pytanie brzmi: czy ten za-

siłek nie zostanie w jakiś sposób 

zapomniany przez nich? Mam 

nadzieję, że go muszą spłacić, 

prawda? Z góry dziękuję.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeżeli nie otrzymał Pan nadal 

formularza, to trzeba taki formu-

larz zamawiać do skutku.

Dzień dobry,

Piszę do Państwa z zapyta-

niem czy będę miała prawo do 

zasiłku dla bezrobotnych rozwią-

zując umowę o pracę własno-

ręcznie. Moja sytuacja wygląda 

następująco: od paru lat pra-

cuję we Włoszech jako pomoc 

domowa na godziny. Wcześniej 

sprzątałam siedem domów w 

siedmiu różnych częściach mia-

sta. Z uwagi na dużą stratę cza-

su na dojazdy i lecące do przodu 

lata ograniczyłam pracę tylko do 

dwóch rodzin. U jednej rodziny 

pracuję 6 godzin tygodniowo, a 

u drugiej z 12 godzin tygodniowo 

zrobiło się 28, a to z uwagi na 

to, że w tej rodzinie do zakresu 

obowiązków sprzątaczki doszły 

mi również obowiązki opiekunki 

do osoby starszej. Pragnę nad-

mienić, że od roku czasu praca 

ta jest ponad moje siły. Osoba, 

u której pracuję, mnie wykorzy-

stuje wymagając w niektóre dni 

pracy  2 godziny rano od 8.00 do 

10.00 i dwie godziny po południu 

od 16.00 do18.00. Jeden dzień 

w tygodniu pracuję 7 godzin cią-

gle i jeden dzień 5 godzin bez 

przerwy. Ja pracy się nie boję, 

ale z uwagi na moje miejsce za-

mieszkania i odległość do miej-

sca pracy muszę zmieniać 4 razy 

linie autobusowe, co powoduje, 

że czasami na dojazd do pracy 

i powrót do domu poświęcam 

około 8 godzin. Przykładowo w 

dniu, kiedy pracuję 2 godziny: 

rano wychodzę z domu o godzi-

nie 7 do pracy i w zależności od 

tego, jak dopasują mi się auto-

busy, docieram około 8.00-8.30. 

Po 2 godzinach kończę pracę. 

Wracam do domu około godzi-

ny 12.30-13.00, żeby go znowu 

opuścić około godziny 14.00-

14.30, a wieczorem wracam 

około 19.00, zatem praktycznie 

na przepracowane 4 godziny 

jestem poza domem 12 godzin. 

Moja stawka za godzinę równa 

się w te dni niecałe 2 euro za 

godzinę. Taka sytuacja zaczyna 

mnie przerastać, bo jest ponad 

moje siły. Rozmawiałam o zmia-

nie godzin pracy, ale nie przy-

niosło to żadnego efektu. Pro-

siłam, aby pracować tylko rano 

albo tylko po południu. Niestety 

spotkałam się z odmową. Co-

raz częściej myślę o zmianie tej 

pracy, ale obawiam się, że przy 

dzisiejszym rynku pracy może to 

trochę potrwać. Dlatego chciała-

bym wiedzieć, jakie muszę speł-

niać warunki, aby ubiegać się o 

zasiłek dla bezrobotnych. Czy po 

okresie wypowiedzenia pracy z 

mojej strony (i jaki to musi być 

okres czasu) mogę zarejestro-

wać się w tutejszym urzędzie 

pracy jako osoba bezrobotna? 

Czekam na Państwa odpowiedź.

Z góry dziękuję

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety nie posiadamy in-

formacji na temat zasiłku dla 

bezrobotnych na terenie Włoch. 

Zalecamy bezpośredni kontakt z 

tamtejszym urzędem pracy, aby 

uzyskać szczegółowe informacje.

14 Rozmaitości

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 - utalento-

wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 

miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-

dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-

nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 

rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 

„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-

atralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym 

przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem -  jest 

m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony 

Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redak-

cja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czeka-

my na Wasze prace!

POWRÓT DO 
ROPCZYC cz. I
/pod strzechę - wierność 
wspomnieniom/
 

I. (wierność wspomnieniom)

Wracamy ciągle 

w prawdzie wspomnienia

Tutaj, do Ropczyc, 

gdzie był czas młodości.

Po wielu latach 

życia w utrudzeniu . . .

TRWAMY W WIERNOŚCI

 

W treści historii, 

aż po sedno wątku

LOS nam wyznaczył 

porę codzienności.

Po wojnie trzeba 

było od początku,

budować dom 

wierności!

Przychodzi baba do leka-
rza. Lekarz się pyta:

-Czemu ma pani śrubkę w 
uchu?

- No wie pan, ja słucham me-
talu!

Rozmawiają dwaj Szkoci:
- Wiesz, napisał do mnie brat 

z Ameryki, z którym nie miałem 
kontaktu od 20 lat.

- Tak? i co pisze brat?
- Nie wiem, bo nie przykleił 

znaczka, więc nie odebrałem listu.

Młody komputerowiec zo-
stał skazany na karę więzie-
nia za handel pirackim opro-
gramowaniem. Po wejściu do 
celi, współwięzień pyta:

- Grypsujesz?
Na co oburzony informatyk 

odpowiada:
- W życiu żadnej nie zepsu-

łem!

W szkole pani pyta:
- Zrobiłeś zadanie?
- Proszę pani, mamusia za-

chorowała i musiałem wszystko w 
domu robić...

- Siadaj, dwója! A ty Kamilu, 
zrobiłeś zadanie?

- Ja proszę pani musiałem 
ojcu pomagać w polu...

- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zro-
biłeś zadanie?

- Jakie zadanie, proszę pani, 
mój brat wyszedł z więzienia, taka 
balanga była, że szkoda gadać!

- Ty mnie tutaj swoim bratem 
nie strasz! Siadaj, trója.

Student skarży się wła-
ścicielowi, że w wynajmowa-
nym pokoju są myszy.

- To niemożliwe!
- Proszę się przekonać na wła-

sne oczy!
Student wysypuje na środek 

pokoju okruszki. Wybiega jedna 
myszka, druga myszka, następnie 
rybka, potem jeszcze dwie myszki. 
Właściciel patrzy zbaraniały:

- Jakim cudem rybka?
- To znaczy sprawę myszy 

mamy ustaloną, przejdźmy teraz 
do wilgoci.

Facet po studiach dostał 
pierwszą pracę w supermar-
kecie. Pierwszego dnia jego 
szef mówi:

- Weź miotłę i pozamiataj tu 
trochę.

- Ależ proszę pana, ja skończy-
łem SGH!

- Aaa to przepraszam, nie wie-
działem. Więc tak: to jest miotła, 
a tak się zamiata.

Zięć po wizycie teściowej 
u lekarza pyta:

- Panie doktorze czy jest jakaś 
nadzieja?

- Niestety, to tylko zapalenie 
ucha środkowego.

Generałowi wojsk rodzi 
się wnuk.

Wysyła więc podwładnego 
aby zobaczył to dziecko.

Po powrocie generał się pyta:
- Jaki jest ten dzieciak?
- Podobny do pana.
- Czyli jaki?
- Mały, łysy i ciągle się drze.

Pijany gościu wisi na porę-
czy i kołysze się nad siedząca 
na krzesełku kobieta i mówi: 

- Paniiii, ile pani ma lat? 
- Proszę pana, pan jest bardzo 

pijany a poza tym to niekultural-
nie pytać kobietę o wiek. Kobieta 
ma tyle lat, na ile wygląda! 

- Paniiiiiii, przecież ludzie tyle 
nie żyją!

Czesć, Rysiek. Wiesz co, 
przykro mi to mówić, ale nie 
chcę, żebyś do nas więcej 
przychodził.

- Jak to, coś się stało?
- No nie, po prostu nie przy-

chodź.
- Ale co się stało, do cholery?
- Jak byłeś u nas ostatnio, to 

zginęło nam 150 złotych.
- Chyba nie myślisz, że to ja?!
- No nie, pieniądze się znala-

zły, ale wiesz, niesmak pozostał.

Przychodzi facet do skle-
pu i pyta:

- Czy jest cukier w kostkach?
- Nie.
- To poproszę jakąś inną tanią 

bombonierkę dla teściowej. 

Spotyka się dwóch znajo-
mych:

- Gdzie pracujesz? - pyta je-
den.

- Nigdzie - odpowiada drugi.
- A co robisz?
- Nic.
- No to masz fajne zajęcie...
- Tak, fajne to ono jest, tylko 

konkurencja ogromna.

Starsza pani zwraca uwa-
gę 12-letniemu chłopakowi, 
który na ulicy pali papierosa.

- Czy Twoja matka wie, że pa-
lisz?

- A czy Pani mąż wie, że za-
czepia Pani obcych mężczyzn na 
ulicy?

Na lotnisku celnik do pa-
sażera:

- Czy ma pan coś do oclenia?
- Nie, nie mam.
- Jest pan pewien? Co w ta-

kim razie robi za panem ten słoń 
z chlebem na uszach? - upiera się 
celnik.

- Proszę pana, to moja spra-
wa, z czym jem kanapki!

W Zakopanym do pociągu 
w ostatni wagon wsiada męż-
czyzna.

Ponieważ jest ciasno, facet 
zaczyna krzyczeć, że żmija mu 
uciekła. Pasażerowie słysząc to 
zaczęli uciekać do przodu po-
ciąg. Gdy już cały wagon był pu-
sty, facet zajął przedział, położył 
się i zasnął. Spał bardzo długo, 
a gdy się obudził wyjrzał przez 
okno i zobaczył na peronie kole-
jarza. Pyta go:

- Jaka to stacja?
- Zakopane.

- Ale przecież ja wsiadłem w 
Zakopanym. Czyżbym tak długo 
spał?

- Panie ktoś żmiję wypu-
ścił, musieliśmy odczepić wa-
gon.

-Mamo a skąd Ty jesteś?-
-pyta synek.

-Z Poznania kochanie.
-A skąd jest tata?
-Z Krakowa syneczku.
-No a ja to skąd jestem?
-No Ty to jesteś z Warszawy.
-No widzisz mamo jakie to 

szczęście żeśmy się wszyscy ra-
zem spotkali!!!

Policjant zatrzymuje pija-
nego kierowcę:

- Dmuchnij pan !!!
- A gdzie boli ???

- Jakie hasło do kompu-
tera?

- Bez hasła.
- Nie daję rady wejść!
- „Bez” napisz z dużej litery!

- Janie!
- Słucham Pana.
- Czy możesz przysunąć tu for-

tepian?
- Tak Panie. Bedzie Pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cy-

garo.

Dziennikarz pyta maryna-
rza: 

- Więc to pan jest tym jedy-
nym marynarzem z zatopionego 
statku, który ocalał ? 

- Tak. 
- A jak się pan uratował? 
- Byłem wtedy na urlopie...

Facet wchodzi do sklepu 
i mówi:

- Potrzebuję kilka rolek papie-
ru toaletowego.

Młoda sprzedawczyni prezen-
tuje na ladzie kilka gatunków pa-
pierów w różne wzorki i kolory.

- Który pani sobie życzy?
- Obojętnie - byle nie biały - bo 

się szybko brudzi.

Przychodzi dziadek do le-
karza: 

-Panie doktorze, skleroza co-
raz bardziej mi dokucza. 

-A jak się to objawia? 
-Co jak się objawia?
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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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