
Urząd Skar bo wy w Ho lan dii
po in for mo wał o fał szy wych ma -
ilach wy sy ła nych w je go imie niu
do oby wa te li i przed się bior ców.
Wszyst kie wia do mo ści e -ma il są
wy sy ła ne rze ko mo przez Be la -
sting dienst al bo przez mi ni ste rie
van Fi nan cien. Te in for ma cje są
ab sur dal ne, po nie waż Urząd
Skar bo wy ni gdy nie wy sy ła in for -
ma cji o ja kim kol wiek dłu gu po -
przez pocz tę elek tro nicz ną – in -
for mu ją, aby w przy pad ku otrzy -
ma nia ta kiej in for ma cji e -ma il,
nie kli kać na link po da ny w tre -
ści, tyl ko od ra zu usu nąć tą wia -
do mość, po nie waż link ten kie -
ru je na fał szy wą stro nę Urzę du
Skar bo we go. Przy kła do wy fał -
szy wy e -ma il:

”Ge ach te he er/me vro -
uw,(Sza now ny Pa nie/Pa ni,)

Met spijt de len wij u me de,
dat er een fo ut is opge tre den in
de be re ke ning van uw be la sting

over de vo ora fga an de be la sting -
pe rio de. (Z przy kro ścią in for mu -
je my, że wy stą pił błąd w ob li cza -
niu Two je go po dat ku za po -
przed ni okres roz li cze nio wy.)

Uw schuld be dra agt 1.000,00
eu ro. U kunt de uitleg bij de be -
re ke ning ra ad ple gen in het bij -
ge leg de do cu ment, of klik hier.
(Twój dług wy no si 1000 eu ro.
Wy ja śnie nia wy li czeń znaj dziesz
w do łą czo nym do ku men ci, lub
kli ka jąc na po niż szy link.)

Om een bo ete te ver mij den,
wordt u vrien de lijk ve rzocht de
be la sting schuld zo spo edig mo -
ge lijk te be ta len. (Aby unik nąć
do dat ko wych od se tek, ra dzi my
o jak naj szyb szą spła tę)

Met vrien de lij ke gro et,
Mi ni ste rie van Fi nan ciën”

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Zmia ny w opo dat ko -
wa niu naj niż szych
do cho dów w 2013

Kie lec ki PUP pomaga
bez ro bot nym

STOP z nie uczci wą
kon ku ren cją

Strona    2

Strona    4

W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych

Reklama

Strona    8

Uwa ga na oszu stów!!! 
Ktoś pod szy wa się pod ho len der ski Urząd Skar bo wy

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n

FOT. STOCK.XCHNG / FCL1971



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Kod Di giD jest po uf ny!!!

Urząd Skar bo wy ostrze ga
rów nież, że ni gdy nie za dzwo -

ni oraz ni gdy nie wy śle wia -
do mo ści e -ma il do po dat ni -
ka, aby po pro sić o je go Di giD
i ha sło.  Te da ne są po uf ne i
urzęd ni cy alar mu ją, aby nie
po da wać tych ko dów nie zau -

fa nej oso bie. Nie ste ty wła -
śnie ta kie wia do mo ści e -ma il
są wy sy ła ne w imie niu Urzę -
du Skar bo we go. W tre ści wia -
do mo ści znaj du je się in for -
ma cja o rze ko mym zwro cie
nad pła co ne go po dat ku. W
ma ilu znaj du je się rów nież
link, któ ry kie ru je na fał szy -
wą stro nę lo go wa nia Di giD.
Je że li kod i ha sło zo sta ło już
udo stęp nio ne, Urząd na ka zu -
je nie zwłocz ną li kwi da cję te -
go ko du i za wnio sko wa nie o
no wy kod Di giD.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

ŹRÓDŁO:

HTTP://WWW.ELSEVIERFISCAAL.NL/

FISCAAL-ACTUEEL/NIEUWS/NIEUWS/

2616/BELASTINGDIENST-VALSE-E-MAI

LS-IN-OMLOOP

HTTP://WWW.ELSEVIERFISCAAL.NL/FI

SCAAL-ACTUEEL/NIEUWS/NIEUWS/

2598/VALSE-BELASTINGDIENST-E-MAIL

S-VRAGEN-OM-DIGID

WTOREK, 22 stycznia 2013Temat numeru2
Reklama

Uwaga 
na oszustów!!! 

Ktoś podszywa się pod holenderski Urząd Skarbowy

Na stro nie www.rijk so ver he -
id.nl zo sta ły po da ne in for ma -
cje na te mat no wych pro gów
po dat ko wych w ro ku 2013.
Zmia ny te naj bar dziej do ty -
ka ją oso by z naj niż szym do -
cho dem. 

Pra cow nik osią ga ją cy do chód
do kwo ty 18945 eu ro w ro ku
2012 pła cił 1,95% po dat ku
i 31,15% skła dek spo łecz nych.

W ro ku 2013 osią ga jąc do chód
do 19645 eu ro w ro ku 2013 za -
pła ci 5,85% po dat ku, skład ki
spo łecz ne po zo sta ją bez zmian.
Nie znacz nie wzro sło też opo dat -
ko wa nie w dru gim pro gu po dat -
ko wym – z 10,80% na 10,85%.
Po zo sta łe pro gi po zo sta ją bez
zmian.

Je śli masz ja kieś py ta nia lub
po trze bu jesz po mo cy w tym za -
kre sie pro si my o wy sy ła nie e -

-ma ili na ad res re dak cja@go -
niec pol ski.pl

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

ŹRÓDŁO:

HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/ON

DERWERPEN/BELASTINGTARIEVEN/IN

KOMSTENBELASTING/TARIEVEN

Zmiany w opodatkowaniu
najniższych dochodów w roku 2013

FOT. STOCK.XCHNG / MI RO SLAV SÁRIČKA

Reklama
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Ja ki po ziom bez ro bo cia od -
no to wa li ście Pań stwo z koń -
cem 2012 r.? Jak ten wy nik
przed sta wia się na prze strze -
ni mi nio nych lat?

Rok 2012 za koń czył się
z 18% sto pą bez ro bo cia. Je że li
cho dzi o kla sy fi ka cje te go wy ni -
ku, to wy glą da on po dob nie jak
te z po przed nich lat. W ostat nich
la tach za ob ser wo wa li śmy, że ta
licz ba wa ha się w prze dzia le
17.6% 18.2%.

Bez ro bot ni w ja kim wie ku
sta no wią naj więk szy pro cent
tej sto py?

Bez ro bot nych w prze dzia le
20-25 lat oraz po wy żej 50 lat
jest w na szym po wie cie naj wię -
cej.

Ja ki pro cent bez ro bot nych
to ab sol wen ci szkół wyż -
szych?

Bez ro bot ni do 25 ro ku ży cia
sta no wią ok. 30%. Sta ty sty ki
PUP po ka zu ją wzrost osób bez -
ro bot nych z wyż szym wy kształ -
ce niem. Uwa żam, ze głów nym

te go czyn ni kiem jest sła bo przy -
go to wa na ofer ta edu ka cyj na wo -
je wódz twa. Po za tym ab sol wen -
ci bar dzo czę sto po za zdo by tą
wie dzą teo re tycz ną ma ją de fi cyt
wie dzy prak tycz nej. Zbyt ma łe
do świad cze nie w da nej bran ży
czę sto zmu sza do pod ję cia in -
nej, czę sto ni sko opła cal nej pra -
cy. W związ ku z obec nym ryn -
kiem pra cy, or ga ni zu je my sze -
reg szko leń, któ re po ma ga ją ab -
sol wen tom prze kwa li fi ko wać
swo je umie jęt no ści.

Po wia to wy Urząd Pra cy ak -
tyw nie dzia ła w te re nie. Czy
mo że Pa ni przy bli żyć szcze -
gó ły tych ak cji?

Po wia to wy Urząd Pra cy or ga -
ni zu je tar gi pra cy. W tym ro ku
by li śmy w Gór nie, Bie li nach, Mo -
ra wi cy, Ra ko wie i Straw czy nie.
Łącz nie w 2012 ro ku zor ga ni zo -
wa no 5 edy cji Po wia to wych Tar -
gów Pra cy, na któ rych we zwa no
bądź skie ro wa no 1735 osób
bez ro bot nych, za re je stro wa nych
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
w Kiel cach. Za pro szo no 183 wy -
staw ców (101 in sty tu cji oraz 82
pra co daw ców). Zgło szo no łącz -

nie 3040 miejsc pra cy.
Po za tym pra cow ni cy PUP od -

wie dza ją fe sty ny na te re nie po -
wia tu, gdzie udzie la ją in for ma cji
na te mat dzia łal no ści urzę du
oraz za chę ca ją do ak ty wi za cji
za wo do wej.

Na si do rad cy za wo do wi prze -
pro wa dzi li tak że cykl spo tkań
w Mło dzie żo wych Ośrod kach
Wy cho waw czych w Rę bo wie
i Pod zam czu Chę ciń skim.

PUP współ pra cu je tak że
z Ogól no pol skim Ty go dniem
Ka rie ry?

Po wia to wy Urząd Pra cy jest
z OTK od po cząt ku. Ogól no pol ski
Ty dzień Ka rie ry, czy liOTK, to co -
rocz na ak cja Sto wa rzy sze nia Do -
rad ców Szkol nych i Za wo do wych
Rze czy po spo li tej Pol skiej, ma ją -
ca na ce lu in spi ro wa nie ogól no -
pol skich i lo kal nych ini cja tyw,
dzia łań i kre atyw no ści na rzecz
roz wo ju po rad nic twa za wo do we -
go, wzmoc nie nia świa do mo ści
po trze by wspar cia, dla lep szej
edu ka cji, pra cy i ka rie ry każ de -
go oby wa te la. Na szym ce lem
jest współ pra ca z wszyst ki mi
oso ba mi po trze bu ją cy mi pro fe -

sjo nal ne go wspar cia
w pla no wa niu dal szej
edu ka cji, za wo du, pra -
cy i ka rie ry. Nie ma
kry te riów wie ko wych,
ini cja ty wa skie ro wa -
na jest za rów no
do uczniów, stu den -
tów, jak i do osób do ro -
słych. Za kre sem dzia -
ła nia ob ję li śmy po wiat
kie lec ki, jak i mia sto
Kiel ce.

Kie lec ki Po wia to -
wy Urząd Pra cy sły -
nie tak że z po dej mo -
wa nia wie lu pro jek -
tów w ra mach ak ty -
wi za cji osób bez ro -
bot nych. Pro szę
przed sta wić bliż sze
in for ma cje na te mat
naj  waż n ie j  szych
i naj cie kaw szych
pro gra mów.

To praw da, Po wia to -
wy Urząd Pra cy w Kiel -
cach pro wa dzi wie le
pro jek tów. Jed nym
z nich jest Pro jekt „Ani -
ma cja pra cy” w ra -
mach Pod dzia ła nia
7.2.1 Ak ty wi za cja za -
wo do wa i spo łecz -
na osób za gro żo nych
wy klu cze niem spo -
łecz nym. Ce lem pro -
jek tu jest pod nie sie nie
po zio mu ak tyw no ści
za wo do wej i spo łecz -
nej 100 osób (45ko -
biet/55męż czyzn) z te -
re nu po wia tu kie lec -
kie go, do tknię tych
bez ro bo ciem ro dzin -

nym. Okres re ali za cji to
01.01.2013r – 31.12.2014r.

In nym pro gra mem któ ry jest
w trak cie re ali za cji
od 01.12.2012r. to „Kwa li fi ka -
cje bez ba rier” w ra mach dzia ła -
nia 7.4 Nie peł no spraw ni na ryn -
ku pra cy. Tu taj ce lem jest ak ty -
wi za cja za wo do wa osób nie peł -
no spraw nych z upo śle dze niem
na rzą du ru chu dla 20 osób pro -
wa dzą ca do za trud nie nia 4
osób. Pra cow ni cy PUP prze pro -
wa dzą do radz two za wo do we,
kon sul ta cje oraz szko le nie za wo -
do we dla gru py do ce lo wej. Na -
stęp nie uczest ni cy od bę dą 6-
mie sięcz ny staż.

Po nad to PUP Kiel ce jest part -
ne rem wie lu pro jek tów re ali zo -
wa nych na na szym te re nie. Nasz
Urząd Pra cy współ pra cu je z Ca ri -
tas Kiel ce w ra mach pro jek tu
„NO WE JU TRO –Pro gram re in te -
gra cji za wo do wej i spo łecz nej
osób za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym w CIS Ca ri tas
KIEL CE”. Ma on na ce lu zwięk -
sze nie go to wo ści do pod ję cia
ak tyw no ści za wo do wej i spo łecz -
nej przez 120 osób z te re nu po -
wia tu kie lec kie go po przez ich
udział w:

-za ję ciach z do radz twa za wo -
do we go,

-za ję ciach z po rad nic twa psy -
cho lo gicz ne go,

-wyj ściach kul tu ral nych,
-warsz ta tach za wo do wych

i kur sach edu ka cyj no -kom pu te -
ro wych.

Od po ło wy 2013 ro ku bę -
dzie moż li wość za re je stro wa -
nia się w urzę dzie pra cy, ja ko
bez ro bot ny przez In ter net.
Jak do kład nie bę dzie wy glą -
dać ta pro ce du ra?

Oso ba bez ro bot na jak rów -
nież oso ba po szu ku ją ca pra cy

bę dzie mo gła za re je stro wać się
w urzę dzie pra cy na dwa spo so -
by. Pierw szym z nich jest oso bi -
ste zgło sze nie się do wła ści we go
ze wzglę du na miej sce za miesz -
ka nia urzę du pra cy, spo sób ten
nie ule ga zmia nie na pod sta wie
no we go roz po rzą dze nia. Dru gim
spo so bem re je stra cji bez ro bot -
ne go bę dzie zgło sze nie za po -
mo cą for mu la rza elek tro nicz ne -
go. Zgło sze nie bę dzie od by wa ło
się po przez wy peł nie nie wnio sku
o do ko na nie re je stra cji za po -
śred nic twem for mu la rza elek -
tro nicz ne go, do stęp ne go
na stro nie in ter ne to wej mi ni stra
wła ści we go do spraw pra cy. For -
mu larz elek tro nicz ny bę dzie
rów nież do stęp ny w Biu le ty nie
In for ma cji Pu blicz nej mi ni stra
wła ści we go do spraw pra cy lub
za po śred nic twem elek tro nicz -
nej plat for my usług ad mi ni stra -
cji pu blicz nej, o któ rej mo wa
w usta wie o in for ma ty za cji dzia -
łal no ści pod mio tów re ali zu ją -
cych za da nia pu blicz ne.

Wy peł nia jąc for mu larz elek -
tro nicz ny, nie zbęd ne bę dzie po -
da nie wy ma ga nych da nych i ze -
ska no wa nie od po wied nich do -
ku men tów. Co wię cej re je stra cja
bę dzie do stęp na wy łącz nie dla
po sia da czy bez piecz ne go pod pi -
su elek tro nicz ne go we ry fi ko wa -
ne go cer ty fi ka tem, pod pi su po -
twier dzo ne go pro fi lem za ufa -
nym elek tro nicz nej plat for my
usług ad mi ni stra cji pu blicz nej
al bo pod pi su oso bi ste go we ry fi -
ko wa ne go cer ty fi ka tem pod pi su
oso bi ste go.

Po prze ka za niu przez oso by
za in te re so wa ne swo ich da nych
Urząd Pra cy wy zna cza ter min
wsta wien nic twa w urzę dzie, nie
dłuż szy niż 7 dni ro bo czych
od dnia prze ka za nia da nych
za po śred nic twem for mu la rza
elek tro nicz ne go w ce lu do star -

cze nia wszyst kich wy ma ga nych
na po trze by re je stra cji do ku -
men tów i do ko na nia re je stra cji.
W przy pad ku nie sta wien nic twa
w urzę dzie w wy zna czo nym ter -
mi nie, da ne oso by prze ka za ne
za po śred nic twem for mu la rza
elek tro nicz ne go są usu wa ne
z sys te mu te le in for ma tycz ne go
pu blicz nych służb za trud nie nia.

Moż li wość re je stra cji in ter ne to -
wej prze wi du je, roz po rzą dze nie
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z 13 li sto pa da 2012 ro ku

Zmia nie ule gły za sił ki. Jak
Pa ni zda niem wpły nie to
na ak ty wi za cje za wo do wą
spo łe czeń stwa?

Od 01 stycz nia 2013r. bez ro -
bot ni re je stru ją cy się w Po wia to -
wym Urzę dzie Pra cy w Kiel cach
bę dą po bie rać za si łek przez okres
sze ściu mie się cy ze wzglę du
na spa dek sto py bez ro bo cia.
Zgod nie z art. 73 usta wy o pro mo -
cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy sze ścio mie sięcz ny za si -
łek dla bez ro bot nych jest wy pła -
ca ny w tych po wia tach, w któ rych
na dzień 30 czerw ca ro ku po prze -
dza ją ce go dzień na by cia pra wa
do za sił ku nie prze kra cza ła 150%
prze cięt nej sto py bez ro bo cia
w kra ju. Uwa ża my, że zmniej sze -
nie cza su otrzy my wa nia za sił ku
zmo ty wu je do tych czas bez ro bot -
nych miesz kań ców re gio nu
do wzmo żo nych dzia łań w ce lu
zna le zie nia pra cy. Ma my na dzie -
ję, że bez ro bot ni wy ra żą wię cej
chę ci do mo bil nej ak ty wi za cji za -
wo do wej, dzię ki cze mu znaj dą
dłu go ocze ki wa ną po sa dę.

Dzię ku ję za roz mo wę i ży -
czę po myśl no ści w No wym
Ro ku.

ŹRÓ DŁO: EXTRA KIEL CE

Kie lec ki PUP z po mo cą dla bez ro bot nych
Roz mo wa z Pa nią Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy w Kiel cach MAŁ GO RZA TĄ STA NIOCH.

FOT. STOCK. XCHNG / DE KOK

FOT. STOCK. XCHNG / NI NO SA TRIA
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l Or der pic ker w Gel der -
mal sen. Obo wiąz ki: przy go to -
wy wa nie i zbie ra nie za mó -
wień, pra ca z sys te mem Vo ice -
pic king (słu chaw ki). Wy ma ga -
nia: dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go bądź
ho len der skie go. Za dzwoń:
Ven ray 0031 478529977,
Den Ha ag 0031 703633927,
Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to -
work for ce.eu.

l Pra cow nik pro duk cji
w Del fzijl. Obo wiąz ki: pa ko -
wa nie per fum, wy ci na nie ko -
dów kre sko wych z opa ko wań.
Wy ma ga nia: zdol no ści ma nu -
al ne, dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, do bra zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go
lub ho len der skie go. Za dzwoń:
Ven ray 0031 478529977,
Den Ha ag 0031 703633927,
Am ste lve en 0031

204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to -
work for ce.eu.

l Zo stań kon sul tant ką
Avon/Ori fla me. Ser decz nie
za pra szam do współ pra cy
w bran ży ko sme tycz nej na te -
re nie Ho lan dii. Avon jest bar -
dzo zna ną i ce nio ną przez Po -
lki fir mą. Pra cu je my na pol -
skich ka ta lo gach, a co za tym
idzie, wszyst kie pro duk ty są
w pol skich ce nach. Ori fla me
jest dru gą zna ną i ce nio ną
mar ką, ale tym ra zem nie tyl -
ko Po lkom. W Ho lan dii ist nie je
rów nież ho len der ski Ori fla me,
lecz w znacz nie wyż szych ce -
nach EU RO. My dys po nu je my
ty mi sa my mi pro duk ta mi Ori -
fla me, ale w zde cy do wa nie niż -
szych pol skich ce nach. W obu
fir mach na każ dą wcho dzą cą
kon sul tant kę cze ka ją spe cjal -
ne, atrak cyj ne pro gra my mo ty -
wa cyj ne. Za pra szam wszyst -
kich za in te re so wa nych!!! tel
kon tak to wy:   0 617 800383 

PRACA

l Uslu gi – me cha nik sa mo -
cho do wy: Pol ski warsz tat sa mo -
cho do wy S&M Au to re pa ra ties. Je -
ste śmy warsz ta tem sa mo cho do -
wym za pew nia ją cym kom plek so -
wą na pra wę po jaz dów oso bo wych
oraz do staw czych wszyst kich ma -
rek. U nas mo gą Pań stwo li czyć
na fa cho wą po moc i ob słu gę po -
jaz du. Ofe ru je my sze reg usług i ni -
skie ce ny: PRZE GLĄ DY: ogól ny
(przed sprze da żo wy), se zo no wy,
za wie sze nia z wjaz dem na ka nał,
ukła du kli ma ty za cji, dia gno sty ka
kom pu te ro wa. NA PRA WY BIE ŻĄ -
CE: wy mia na ole jów, fil trów, pły -
nów, świec i prze wo dów za pło no -
wych, roz rzą du; test i ła do wa nie
aku mu la to ra, oczysz cza nie kle -
mów; usta wia nie zbież no ści kół;
na pra wa ukła du ha mul co we go,
wy de cho we go, za wie sze nia, ukła -
du kie row ni cze go i in nych; wy mia -
na i re mont sil ni ka; wy mia -
na skrzy ni bie gów i sprzę gła; na -
pra wa ele men tów elek trycz nych;
na pra wa tur bo sprę ża rek i pom -

pow try ski wa czy. Tak że u Nas
na warsz ta cie mo gą Pań stwo
prze cho wy wać opo ny let nie i zi -
mo we. Je ste śmy dla Pań stwa
od Po nie dział ku do So bo ty. Ta nio
i So lid nie Wię cej in for ma cji pod nr
tel   06-4496-9362. AD RES
WARSZ TA TU: S&M AU TO RE PA RA -
TIES, S GRA VEN ZAND SE WEG 40,
2291 PE WA TE RIN GEN (DEN HA -
AG). Re je stra cja w KvK (ad res ko -
re spon den cyj ny): S&M AU TO RE -
PA RA TIES, Den Ha ag. KvK -nr:
27307053.

l Usłu gi – in ne: Wi tam wszyst -
kie ko bie ty w cią ży! Ma my dla
Was do za ofe ro wa nia Kra am zorg
w j. pol skim! Po sia da my du że do -
świad cze nie w po mo cy ma mie
i dziec ku! Przez pierw sze dni – te
naj waż niej sze - słu ży my po mo cą.
Do jeż dża my UWA GA DO 50km
OD DEN HA AG!!!!!!!!! Tak że, bar -
dzo go rą co za pra sza my wszyst kie
Ma my! Kon takt w j. pol skim
Eva – 0616-405-192

OGŁOSZENIA DROBNE
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W nie dzie lę 13 stycz nia od -
był się 21. Fi nał Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy.
Ak cja, któ rej szczyt nym ce -
lem jest po moc naj młod szym
(a w tym ro ku tak że po moc
w ho spi ta li za cji se nio rów)
jest pro wa dzo na nie tyl ko

w Pol -
sce, ale
na ca łym
świe cie, gdzie
Po la cy do brej
wo li ze chcą się
do niej przy łą czyć.

Ho lan dia nie sta no wi na tej
ma pie wy jąt ku. W pa mięt ną
nie dzie lę, już po raz czwar ty
gra no m. in. w Do mu Pol skim
w Bruns sum, gdzie oprócz li cy ta -
cji przed mio tów otrzy ma nych
od sa me go Owsia ka od by ły się
rów nież za ję cia i atrak cje dla
naj młod szych.

Rów nież w Schie dam (tu taj
po raz trze ci), od go dzin po po łu -
dnio wych za pla no wa ne by ły ob -
cho dy ko lej ne go fi na łu Or kie stry.
Na ży wo gra li m. in. ze spół Re -
kord oraz go ście zza wschod niej

gra ni cy: ukra iń sko -ro syj ski Ze -
spół Pie śni i Tań ca Ka lin ka. Nie -
co póź niej niż w Pol sce, bo
na oko ło go dzi nę 21.30 za pla no -
wa ne by ło słyn ne już świa teł ko
do nie ba. 

W obu przy pad kach cał ko wi ty
do chód z im prez prze zna czo ny
zo stał na WOŚP.

MO NI KA SZREM SKA

WOŚP po raz 21!

FOT. STOCK. XCHNG
/ CÉCI LE GRA AT

Naj więk szy w hi sto rii Ni -
der lan dów atak zi my nie -
mal że spa ra li żo wał kraj.
Jak po da ło ho len der skie
sto wa rzy sze nie mo to ry za -
cyj ne ANWB, mo ni to ru ją ce
sy tu ację na dro gach, nie -
zwy kle ob fi te opa dy śnie gu
spra wi ły, iż kie row cy z
głów nych miast Kró le stwa
– Rot ter da mu, Ha gi,
Utrech tu i Am ster da mu –
two rzą cych ra zem re jon
Rand stad, sta nę li w gi gan -
tycz nych kor kach.

Utrud nio ny był tak że trans port
pu blicz ny – miej ski, ko le jo wy i
lot ni czy. Am ster dam skie lot ni -
sko Schi phol  (czwar te co do ilo -
ści ob słu żo nych pa sa że rów rocz -
nie w Eu ro pie) od wo ła ło lub
zmu szo ne by ło prze ło żyć sześć
lo tów. Cha os na dro gach spra -
wił, iż łącz na dłu gość kor ków
(tzw. fi le) w po ran nym ru chu dro -
go wym na więk szych dro gach
kra jo wych, eks pre so wych oraz
au to stra dach wy nio sła po nad
1000km.

Po mi mo, iż na po moc ru -
szy ły służ by dro go we sy tu -

acja w go dzi nach po po łu -
dnio wych by ła rów nie nie -
kom for to wa. Jak po da ły ser -

wi sy me te oro lo gicz ne w nie -
któ rych mia stach, np. w Ha -
dze, spa dło na wet 20 cm

śnie gu. Kie row com ra dzo no
po zo sta nie w do mach.

MO NI KA SZREM SKA

Ho lan dia pod pu cho wą koł der ką

FOT. STOCK.XCHNG / AN DRE AS KRAP PWE IS



Wiel bi cie le i mi ło śni cy zło te -
go trun ku nie ste ty wy da dzą
wię cej pie nię dzy na uga sze -
nie pra gnie nia, niż mo gli by
ocze ki wać. Z opu bli ko wa ne -
go na po cząt ku stycz nia ra -
por tu SEO (or ga ni za cji ba da -
ją cej zmia ny eko no micz ne)
wy ni ka, iż pi wo w ho -
len der skich punk -
tach ga stro no micz -
nych (ta kich jak pu -
by, ba ry i re stau ra -
cje) by wa na wet
o oko ło 75 pro cent
droż sze, niż wy ni -
ka ło by to z ocze ki -
wań!

Ja ko po wód ta kie go
sta nu rze czy ba da cze
po da ją zbyt ma łą kon -
ku ren cję na ryn ku bro -
war ni czym i pi wo war -
skim. Dzię ki te mu naj -
więk si gra cze i udzia łow -
cy na ryn ku wska zu ją ce -
ny zgod nie ze swo im uzna -
niem.

Sy tu acja, choć ba nal -
na z po zo ru, jest jed nak nie -
zwy kle trud na do roz wią za -
nia. Lo ka le ser wu ją ce zło ty
tru nek czę sto kroć zwią za ne
są dłu go ter mi no wy mi kon -
trak ta mi z gru pa mi bro war ni -
czy mi, co w prak ty ce ozna -
cza, iż sa mi wła ści cie le nie
są w sta nie wy mu sić na pro -
du cen tach ob niż ki cen. 

Na tu ral nie naj bar dziej
cier pią na tym kon su -

men ci i pi wo sze, któ rzy z bra ku
więk sze go wy bo ru zmu sze ni są
do za ku pu trun ku z naj więk -
szych bro wa rów Ho lan dii.

Za ist nia ły stan rze czy pró bu je
zmie nić bran żo we sto wa rzy sze -
nie PINT od daw na na wo łu jąc
na fo rum opi nii pu blicz nej o ob -
niż kę cen pi wa i zmia nę w ra -

bun ko wych umo wach po mię dzy
bro wa ra mi i wła ści cie la mi lo ka li
ser wu ją cych ja sne z pian ką.
Na ra zie te dzia ła nia po zo sta ją
bez od ze wu.

MO NI KA 

SZREM SKA
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Rad ny gmi ny We stland Ar ne
We ver ling, w któ re go kom pe -
ten cjach le żą kwe stie i spra -
wy mi gra cyj ne pod niósł
alarm zwią za ny z nie uczci wą
kon ku ren cją na ho len der -
skim ryn ku pra cy. 

Za rzu ty ty czą się ho len der -
skich uit zend bu re au’s (biur po -
śred nic twa pra cy), któ rych sie -
dzi ba jest ulo ko wa na w Pol sce.
We dług ze bra nych in for ma cji
wy ko rzy stu ją one lu ki praw ne
w ce lu spro wa dze nia pra cow ni -
ków cza so wych do Kró le stwa
na zbio ry wa rzyw i owo ców. Po -

la cy są trak to wa ni ja ko ta nia si -
ła ro bo cza.

We dług rad ne go jest to spo -
ry pro blem, za rów no dla pra co -
daw ców i pra cow ni ków ho len -
der skich, jak i sa me go urzę du
skar bo we go, któ ry z te go ty tu łu
tra ci wpły wy z po dat ków. Pro -
ce der wy ko rzy stu je tzw. moż li -
wość nada nia die ty de le ga cyj -
nej. Po la cy są za trud nia ni we -
dług pol skich sta wek pła co -
wych, co w prak ty ce da je oko ło
500 eu ro na mie siąc. Aby nie
ła mać ho len der skich prze pi -
sów pra wa pra cy, Po la cy otrzy -
mu ją jesz cze wspo mnia ny do -
da tek z ty tu łu de le ga cji, co wy -

rów nu je ich pen sje do pen sji
mi ni mal nej.

Ta ka me to da po zwa la biu -
rom po śred nic twa pra cy
na oszczęd ność wzglę dem sta -
wek wy pła ca nych pol skim pra -
cow ni kom i wpro wa dza cha os
na ryn ku pra cy. Rad ny We ver -
ling prze ka zał już te in for ma cje
ho len der skie mu mi ni stro wi
spraw so cjal nych Lo de wij ko wi
As sche ro wi, któ ry z ko lei we -
dług opi nii po słów Par tii Pra cy
i Par tii Chrze ści jań sko -De mo -
kra tycz nej po wi nien przed sta -
wić i sze rzej omó wić te kwe stię
na fo rum unij nym.

MO NI KA SZREM SKA

STOP z nie uczci wą kon ku ren cją

FOT. STOCK. XCHNG / NGIU RE SCU

Droż szy ku fel pi wa

FOT. STOCK. XCHNG / EN GIN DE NIZ

Reklama
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Dzi siaj ofi cjal nie zo sta je uru -
cho mio ny por tal Link to Po -
land, skie ro wa ny do Po la ków
i Po lo nii oraz ob co kra jow ców
za in te re so wa nych Pol ską.
Wer sja te sto wa ser wi su po -
wsta ła do kład nie dwa mie -
sią ce te mu. 

Po my sło daw ca Link to Po land
i jed no cze śnie ko or dy na tor sek -
cji Biz nes, Ma riusz Sol ta ni far
opo wia da o idei po wsta nia por -
ta lu: „Za kres i ska la mi gra cji
ostat nich lat po wo du je, że Po lo -
nia za rów no no wa, jak i do tych -
czas ist nie ją ca na świe cie, wy -
ma ga in te rak tyw ne go por ta lu
do wy mia ny do świad czeń, pre -
zen ta cji osią gnięć w wie lu dzie -
dzi nach oraz do wza jem nej in te -
gra cji. Na ca łym świe cie ist nie ją
róż no rod ne or ga ni za cje zrze sza -
ją ce Po la ków (związ ki, fun da cje
i sto wa rzy sze nia – oświa to we,
na uko we, kul tu ral ne i wie le in -
nych) i je dy ną moż li wo ścią, by
zna leźć in for ma cje o ich dzia łal -
no ści jest cza so chłon ne prze glą -

da nie ele men tów wy szu ki war ki.
Link to Po land spró bu je zgro ma -
dzić te in for ma cje w jed nym
miej scu i stwo rzyć kom pen dium
wie dzy o Pol sce i Po la kach.” 

Pa tro nat me dial ny nad por ta -
lem spra wu je Te le wi zja Po lo nia.
Łu kasz Kar das dy rek tor TV Po lo -
nia za pew nia: „Je stem prze ko -
na ny, że tak, jak za kła da ją twór -
cy Link to Po land, por tal sta nie
się wi zy tów ką Pol ski w świe cie.”
An na Po pek, zna na pre zen ter ka
te le wi zyj na do da je: „Je stem en -
tu zjast ką por ta lu. Link to Po land
pięk nie opi su je naj lep sze stro ny
na szej oj czy zny! Lu bię hi sto rie
z ży cia i spo sób w ja ki są one za -
pre zen to wa ne”. 

Na por ta lu moż na zna leźć róż -
no rod ne te ma ty do ty czą ce Po lo -
nii i Po la ków. Ser wis po dzie lo ny
jest na kil ka dzia łów te ma tycz -
nych ta kich jak: Biz nes, Na uka,
Kul tu ra, Dzie ci, Mło dzież, Stu -
den ci, Mi gra cja, Tu ry sty ka, Pro -
jek ty oraz Styl ży cia. Jest też ka -
len darz pol skich wy da rzeń kul tu -
ral nych z ca łe go świa ta, a wkrót -
ce uru cho mio na ‹ ‹ ‹

WTOREK, 22 stycznia 2013Polska i świat10

HOLANDIA, Eindhoven - 17 stycznia 2013

Link to Poland – nowy portal internetowy o Polsce
i Polakach na świecie – www.linktopoland.com

FOT. MA TE RIA ŁY PRA SO WE LINK TO PO LAND

Reklama
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Przy czó łek stwo rzo ny w Do li -
nie Krze mo wej przez Pol sko -
-Ame ry kań ską Ra dę Współ -
pra cy (US -Po lish Tra de Co -
un cil) po wstał po to, że by po -
móc pol skim fir mom w bu do -
wa niu świa to wej stra te gii.
Pierw szą edy cję szko leń pro -
wa dzo nych w Sta nach Zjed -
no czo nych pod su mo wu je
w roz mo wie z PAP prof. Piotr
Mon carz z Uni wer sy te tu
Stan for da. 

Pro fe sor, od lat miesz ka jąc
w Do li nie Krze mo wej, ob ser wu -
je, że pol skie fir my są go to we,
że by pójść w świat. Tym, cze go
im bra ku je, jest prak tycz na wie -
dza biz ne so wa.

„Rzu ca my ha sło +Go glo bal,
Po land!+ – bo je ste śmy czę -
ścią eko no mii świa to wej. Nie
moż na jed nak ro bić świa to wej
eko no mii na wła snym po dwór -
ku. Że by wyjść na świat, trze ba
wie dzieć, jak się po nim po ru -
szać, do ko go mó wić i ja ki kra -
wat za ło żyć” – tłu ma czy prof.
Mon carz.

Od te go jest Pol sko -Ame ry -
kań ski Hub In no wa cyj no ści (US -
-Po land In no va tion Hub). Są tu
wszel kie moż li we bran że: pro -
jekt z Wro cła wia w dzie dzi nie ka -

ta li za to rów che micz nych, pro -
jekt zwią za ny z ga zem łup ko -
wym, in for ma ty ką, fir ma zwią za -
ną z sa mo lo ta mi bez za ło go wy -
mi i z two rze niem wir tu al nej rze -
czy wi sto ści dla pro ce sów tech -
no lo gicz nych...

Spe cja li stycz ną wie dzę, ofe ro -
wa ną przez prak ty ków i uczo -
nych zgro ma dzo nych wo kół
przed się wzię cia okre śla ne go ja -
ko Hub, zdo być mo gą nie licz ni.
Pro ces kwa li fi ka cyj ny po zwa la
wy ło wić naj lep szych – czy li tych,
któ rzy do szli do po zio mu sta bil -
no ści za rów no we wdro że niu
swo je go in no wa cyj ne go po my -
słu, jak i w bu do wa niu ka pi ta łu
ludz kie go

„Na wet te naj lep sze fir my, któ -
re ma ją mo ty wa cję i uni kal ną
ofer tę, przy jeż dża ją do Ame ry ki
nie przy go to wa ne do te go, by się
wła ści wie za pre zen to wać. A już

naj go rzej jest, kie dy Ame ry ka -
nin, któ ry chce współ pra co wać
z ta ką fir mą, py ta: „How can
I help you?” Wte dy pol skie mu
przed się bior cy, czę sto pre ze so wi
fir my, któ ra ro bi w Pol sce ka rie -
rę, to py ta nie wy da je się to wa rzy -
skie. A to jest py ta nie biz ne so -
we: „Po wiedz mi w trzy mi nu ty,
w ja ki spo sób mo że my być part -
ne ra mi”, to jest py ta nie o de fi ni -
cję współ pra cy. To trze ba wie -
dzieć” – stwier dza prof. Mon -
carz.

I co raz wię cej przed się bior -
ców bę dzie to wie dzia ło.
Do pierw szej edy cji Hub -
-u w 2012 ro ku zgło si ły się 32 fir -
my, 15 za kwa li fi ko wa ło się
do szko leń, a 12 prze szło przez
se sje tre nin go we w Pol sce
do wy jaz du. Kil ka z nich już jest
w Do li nie Krze mo wej, gdzie roz -
ma wia z in we sto ra mi i part ne ra -
mi o po waż nych in we sty cjach
i kon tak tach. Żad na z nich nie
jest fir mą uczel nia ną, po nie waż
Hub nie za stę pu je in ku ba to rów
przed się bior czo ści, ale sta no wi
ka ta li za tor wy cho dze nia firm ko -
mer cyj nych na ko mer cyj ny ry -
nek świa to wy.

PAP – NAUKA W POLSCE,

KAROLINA OLSZEWSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Świa to wa stra te gia dla pol skich in no wa cyj nych firm

FOT. STOCK. XCHNG / IL KER.
FOT. STOCK. XCHNG 

/ CY LON KA BSG

‹ ‹ ‹ zo sta nie bran żo wa ba -
za firm po lo nij nych. „Dzię ki wza -
jem nej wy mia nie do świad czeń,
kre atyw no ści i przed się bior czo -
ści za pre zen tu je my świa tu
współ cze sny ob raz Pol ski. Two -
rząc ta ką ba zę chce my rów nież
za in te re so wać i za chę cić ob co -
kra jow ców, by zde cy do wa li się
na współ pra cę biz ne so wą z fir -
ma mi po lo nij ny mi i by roz wi ja li
i two rzy li swo je pro jek ty w Pol -
sce” – mó wi Ma riusz Sol ta ni far.
„W czerw cu od bę dzie się pierw -
sza kon fe ren cja on li ne z udzia -
łem firm po lo nij nych, or ga ni zo -
wa na we współ pra cy z fir ma mi
dzia ła ją cy mi na te re nie Be ne lu -
xu. Bę dzie ona rów nież oka zją
do na wią za nia wie lu kon tak tów
han dlo wych i biz ne so -
wych” – do da je Ja ro sław So low -
ski – Pre zes Sto wa rzy sze nia
Przed się bior ców Pol sko – Ni der -
landz kich. 

Mie czy sław So ko łow ski, Na -
czel nik Wy dzia łu ds. Po lo nii i Po -
la ków za Gra ni cą w De par ta -
men cie Współ pra cy z Po lo nią
MSZ, pod kre śla w od po wie dzi
na py ta nie do ty czą ce emi gra cji,
że „Po la cy są bar dzo roz sia ni
po świe cie, a da ne po sia da ne
przez MSZ po cho dzą za rów no
z re zul ta tów spi sów po wszech -
nych (nie kie dy sprzed 10 lat), jak
i z sza cun ków”. 

W Sta nach Zjed no czo nych
we dług sta ty styk MSZ miesz ka
obec nie 9.7 mln Po la ków,
w Niem czech 2mln, w Bra zy lii
po nad 1.5 mln. Ogrom ną gru pę
sta no wi my rów nież w Au stra lii,
Fran cji, Ka na dzie, Wiel kiej Bry -

ta nii, na Ukra inie i Bia ło ru si.
War to pod kre ślić, że w związ ku
z przy stą pie niem Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej w ostat nich la tach
wy je cha ły z kra ju ty sią ce Po la -
ków, m. in. do Wiel kiej Bry ta nii,
Ho lan dii czy Ir lan dii – gdzie sta -
no wi my naj więk szą mniej szość
na ro do wą. 

Wśród miesz ka ją cych w róż -
nych miej scach na świe cie Po la -
ków spo rą gru pę sta no wi mło -
dzież, dla te go też i ona ma spe -
cjal ne miej sce na por ta lu. „Wie rzę
w to, że mo je po ko le nie ma moż -
li wość wpły wu na zmia nę ogól nie
ne ga tyw ne go wi ze run ku Po la ków
w świe cie. Link to Po land ma do -
wieść świa tu, że Po la cy w Pol sce
jak i po za gra ni ca mi kra ju są mą -
dry mi, no wo cze sny mi, do brze wy -
kształ co ny mi i am bit ny mi oby wa -
te la mi świa ta, a Pol ska kra jem,
któ ry war to zwie dzić, w któ rym
war to in we sto wać. Ca ły por tal jest
stwo rzo ny dla Po lo nii po przez wła -
śnie jej człon ków. Obec nie pra cu -
je my nad pro jek tem, któ ry ma
na ce lu mo bi li za cję mło dej Po lo -
nii do współ pra cy roz wo jo wej oraz
za in te re so wa nia się obro ną praw
czło wie ka.”- mó wi Na ta lia Ra jew -
ska, współ za ło ży ciel ka Link to Po -
land, zwy cięż czy ni na gro dy Po lo -
nus 2011 – Mło dy Po lak Suk ce -
su, w Ho lan dii. „Bę dzie my wspól -
nie in for mo wać o ży ciu i ak tyw no -
ści śro do wisk pol skich na świe cie,
szcze gól nie ich naj młod szych
przed sta wi cie li” – do da je Grze -
gorz Ro gow ski, re dak tor za rzą -
dza ją cy por ta lem IU VE Po lo nia,
bę dą cy part ne rem Link to Po land. 

Por tal otwie ra się tak że na ob -

co kra jow ców, dla te go po sia da
in ter fejs an giel ski. „Dzię ki Link
to Po land mo głem po znać ten
pięk ny kraj” – pod kre śla Fran ce -
sco Ca ro vil la no, któ ry spę dził
w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku
trzy ty go dnie w Pol sce przy go to -
wu jąc dla nas zdję cia. 

Pa tro nat Ho no ro wy nad por ta -
lem ob jął Lech Wa łę sa, by ły Pre -
zy dent Pol ski oraz lau re at Na -
gro dy No bla, a Bar ba ra Bo rys -
-Da mięc ka, za ło ży ciel ka TV Po -
lo nia, wspie ra Por tal me ry to rycz -
nie. „Trzy mam kciu ki za start no -
we go por ta lu, je go ak cep ta cję
przez Po la ków za miesz ka łych
na ca łej ku li ziem skiej, a tak że
czyn ne włą cze nie się w two rze -
nie, roz wój i wy mia nę po glą dów,
wie dzy, umie jęt no ści i wszel kich
do świad czeń. Niech ten no wy
Por tal przy bli ży nas wszyst kich
do sie bie! Po lub my się, po znaj -
my się i współ pra cuj my” – za -
chę ca Bar ba ra Bo rys -Da mięc ka. 

Szcze gó ło wych in for ma cji
o por ta lu udzie la: 

Po my sło daw ca – Ma riusz
Sol ta ni far 

ema il: ma riusz.sol ta ni -
far@link to po land.com 

sky pe: ma riusz. sol ta ni far 
www.link to po land.com

ŹRÓ DŁO: IN FOR MA CJA PRA SO WA 

LINK TO PO LAND
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Od 17 stycz nia 2013 ro ku
bę dzie moż na skła dać wnio -
ski i od bie rać pasz por ty
w do wol nym or ga nie pasz -
por to wym na te re nie ca łe go
kra ju. Mię dzy in ny mi ta kie
udo god nie nia wpro wa dza
no wa usta wa o do ku men -
tach pasz por to wych – in for -
mu je Wy dział Spraw Oby wa -
tel skich i Cu dzo ziem ców
Świę to krzy skie go Urzę du
Wo je wódz kie go. 

Obo wią zu ją ce obec nie prze pi -
sy na ka zu ją zło że nie wnio sku
pasz por to we go do or ga nu pasz -
por to we go wła ści we go dla miej -
sca za mel do wa nia, a nie fak -
tycz ne go miej sca po by tu. – Jest
to fun da men tal na zmia -
na w pro ce sie apli ko wa nia
o pasz port. Za pew ni ona oby wa -
te lom w spo sób oczy wi sty
oszczęd ność fi nan so wą, eli mi -
nu jąc czę sto po dró że nie jed no -
krot nie na dość znacz ne od le gło -

ści do wła ści we go, ze wzglę du
na mel du nek, wo je wo dy –mó wi
Ma riusz Co ło szyń ski, dy rek tor
Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich
i Cu dzo ziem ców.

Tak prze ło mo wa zmia na jest
moż li wa do zre ali zo wa nia dzię ki
dzia ła ją cej od 6 lat cen tral nej
ewi den cji wy da nych i unie waż -
nio nych pasz por tów. W ta kim re -
je strze, do któ re go do stęp ma
każ dy or gan pasz por to wy w kra -
ju i za gra ni cą, znaj du ją się kom -
plet ne in for ma cje o do ku men -
tach wy da wa nych od 2002 ro ku.
Pasz por ty wy da ne wcze śniej nie
są uję te w ewi den cji, bo wiem
ich waż ność upły nę ła z koń cem
2011 ro ku. Uzu peł nia nie ewi -
den cji przez urzęd ni ków w cza -
sie rze czy wi stym unie moż li wia
pró by skła da nia wnio sków pasz -
por to wych w kil ku punk tach. Na -
le ży jed nak pa mię tać, że pasz -
port moż na ode brać tyl ko w tym
sa mym or ga nie, gdzie wcze śniej
zło żo ny zo stał wnio sek.

ŹRÓ DŁO: EXTRA KIEL CE

Zmia ny w prze pi sach pasz por to wych

FOT. DA NU TA GAN CARZ

Bli sko dwa la ta trwać bę dzie
przy go to wa nie Wiel kie go
Zder za cza Ha dro nów (LHC)
do pra cy przy wyż szych ener -
giach. Eks pe ry men ty
przy zder za czu wzno wio ne
bę dą w stycz niu 2015
r. – o pla nach CERN mó wi
PAP prof. Agniesz ka Za lew -
ska, prze wod ni czą ca Ra dy
CERN. 

Że by do kład nie zba dać nie -
daw no od kry tą cząst kę, któ ra
mo że oka zać się bo zo nem Hig g -
sa, na ukow cy z eks pe ry men tów
ATLAS i CMS wy ko nać mu szą
jesz cze du żo pra cy. Na ra zie mo -
gą sku pić się na ana li zie do tych -
czas ze bra nych da nych. Za nim
oba eks pe ry men ty wzno wią pra -
cę i po ja wią się na stęp ne da ne
do ana li zy, mu si bo wiem mi nąć
tro chę cza su. W lu tym 2013 r.
Wiel ki Zder zacz Ha dro nów (LHC)

na bli sko dwa la ta zo sta nie wy -
łą czo ny. Przy go to wy wa ny bę dzie
do pra cy przy jesz cze wyż szych
ener giach.

„Zbie ra nie da nych z LHC dla
zde rzeń pro to nów przy ener gii 8
TeV za koń czy ło się w grud niu
2012 ro ku i obec nie ma miej sce
opra co wy wa nie tych da nych.
Prio ry te to we jest oczy wi ście lep -
sze zba da nie no wo od kry tej
cząst ki hig g so -po dob nej. Je śli
po łą czy się wszyst kie da ne

z eks pe ry men tów ATLAS i CMS,
to po win no się udać wy zna czyć
spin tej cząst ki. Na ra zie są pew -
ne wska za nia, że jest to ska lar,
a więc cząst ka o spi nie ze ro. Te -
go wła śnie ocze ku je się
od cząst ki Hig g sa. Li czy my na to,
że uda się to po twier dzić. To jest
nie sły cha nie waż na cha rak te ry -
sty ka tej cząst ki” – mó wi w roz -
mo wie z PAP prof. Agniesz ka Za -
lew ska z In sty tu tu Fi zy ki Ją dro -
wej PAN w Kra ko wie.

Fi zycz ka wy ja śnia, że w CERN
trwa te raz przy go to wa nie ak ce -
le ra to ra do dzia ła nia przy do ce -
lo wej ener gii, czy li przy oko ło 14
TeV. „Wszyst kie po łą cze nia mię -
dzy ma gne sa mi zo sta ną zde -
mon to wa ne i zro bio ne od no -
wa – znacz nie le piej i bez piecz -
niej – przed sta wia pla ny prof.
Za lew ska. – Po za tym nie któ re
ma gne sy ma ją być wy mie nio ne,
a sys tem bez pie czeń stwa ak ce -
le ra to ra ma być po pra wio ny.
Zder zacz LHC nie bę dzie dzia łał
przez bli sko dwa la ta. Przez du żą
część te go cza su bę dą też wy łą -
czo ne z dzia ła nia wszyst kie ak -
ce le ra to ry wstęp ne go przy spie -
sza nia. Od czerw ca 2014 r. stop -
nio wo bę dą włą cza ne. Z ko lei
LHC ma być włą czo ny na po cząt -
ku 2015 r. To bę dzie jak by po -
wtór ny start te go zder za -
cza” – do da je.

Jak tłu ma czy roz mów czy ni
PAP, przy wyż szych ener giach

bę dą więk sze szan se, by za ob -
ser wo wać cząst kę Hig g sa i le -
piej zba dać jej wła sno ści. Ale to
nie je dy ne, cze go ocze ku ją fi zy -
cy. „Nie zwy kle cie ka we by ło by
zna le zie nie no wych zja -
wisk – spo za Mo de lu Stan dar do -
we go. Wia do mo, że Mo del to
efek tyw na teo ria, któ ra fan ta -
stycz nie pra cu je na wet przy zba -
da nych już ener giach LHC. Ale
ocze ku je się, że w pew nym mo -

men cie włą czą się zja wi ska spo -
za Mo de lu Stan dar do we go. To
jest bar dzo waż ne i cie ka -
we” – opo wia da prof. Za lew ska.

Fi zycz ka do da je, że za bez po -
śred nie wy ko na nie pro gra mu
CERN od po wie dzial na jest dy -
rek cja or ga ni za cji, a Ra da CERN,
któ rej prze wod ni czy prof. Za lew -
ska, za twier dza pro gram i mo ni -
to ru je je go wy ko na nie.

‹ ‹ ‹

Wielki Zderzacz Hadronów
czeka solidna przebudowa

FOT. STOCK. XCHNG 
/ PIER RE BEN KER

FOT. STOCK. XCHNG / MI RO SLAV KO STIC
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Sku tecz na wal ka z ra kiem
szyj ki ma ci cy wy ma ga kon -
kret nych dzia łań na lo kal -
nym po zio mie – w gmi nach
i po wia tach – pod kre śla szef
ra dy pro gra mo wej Pol skiej
Ko ali cji na Rzecz Wal ki z Ra -
kiem Szyj ki Ma ci cy prof. Ry -
szard Po rę ba. 

Po wo ła na dwa la ta te mu Ko -
ali cja za chę ca sa mo rzą dy, by
two rzy ły wła sne pro gra my słu żą -
ce ogra ni cze niu za cho ro wal no -
ści na to scho rze nie oraz wzro -
sto wi je go wy kry wal no ści we
wcze snym sta dium. Cho dzi
przede wszyst kim o pro fi lak tycz -
ne szcze pie nia na sto la tek oraz
prze ko na nie ko biet do cy klicz -
nych ba dań cy to lo gicz nych.
Efek tem ma być ogra ni cze nie
umie ral no ści na ra ka szyj ki ma -

ci cy o po ło wę w 2020 ro ku. Dziś
co ro ku wy kry wa się ok. 3,4 tys.
no wych przy pad ków tej cho ro by,
a ok. 1,8 tys. ko biet umie ra.

„Kie run ki dzia ła nia i me to dy
re ko men do wa ne przez Ko ali cję
mo gą oka zać się nie sku tecz ne,
je że li nie prze ło żą się na kon -
kret ne dzia ła nia na moż li wie
naj niż szym, lo kal nym po zio -
mie – w re gio nach, po wia tach

i gmi nach. Wska za ne jest wy -
kre owa nie wśród sa mo rzą dów
swo iste go współ za wod nic twa,
gdzie kry te rium i za ra zem na -
gro dą bę dzie naj niż szy wskaź nik
za cho ro wal no ści na ra ka szyj ki
ma ci cy” – prze ko nu je prof. Po rę -
ba, któ ry do je sie ni kie ro wał tak -
że Pol skim To wa rzy stwem Gi ne -
ko lo gicz nym.

Na two rze nie spe cjal nych pro -
gra mów w tym za kre sie de cy du -
je się co raz wię cej gmin, czę sto

nie wiel kich. Pro fe sor przy wo łał
przy kład gmi ny Li pie w po wie cie
kło buc kim (Ślą skie), któ ra opra -
co wa ła spe cjal ny pro gram pro fi -
lak tycz ny, opar ty m. in. na szcze -
pie niach prze ciw ko on ko gen -
nym ty pom bro daw cza ka ludz -
kie go, któ ry jest głów ną przy czy -
ną ra ka szyj ki ma ci cy. Pro gra -
mo wi ma ją to wa rzy szyć m. in.
za ję cia edu ka cyj ne w szko łach
i lo kal nych śro do wi skach – ad re -
so wa ne za rów no do dzie ci, jak
i ich ro dzi ców.

„Cho dzi za rów no o to, by roz -
wi nąć pro gram bez płat nych
szcze pień, jak i o to, by sku tecz -
nie do trzeć do ko biet z in for ma -
cją o za sa dach pro fi lak ty ki i na -
kło nić je do zgła sza nia się na ba -
da nia” – pod kre ślił prof. Po rę ba.
Je go zda niem sku tecz nie moż -
na zro bić to tyl ko na lo kal nym
po zio mie – w bez po śred nich
kon tak tach z za in te re so wa ny mi
ko bie ta mi, przy wspar ciu lo kal -
nych in sty tu cji – od po mo cy spo -
łecz nej, po przez np. ko ła go spo -
dyń po Ko ściół.

Pró bą prze nie sie nia idei Ko ali -
cji na re gio nal ny po ziom by ło po -
wo ła nie je sie nią te go ro ku Ślą -
skiej Ko ali cji na Rzecz Wal ki
z Ra kiem Szyj ki Ma ci cy. We dług
pro fe so ra po dob ne ini cja ty wy
po win ny roz wi nąć się tak że w in -
nych re gio nach, a ich na stęp -
stwem mu szą być dzia ła nia lo -
kal ne, w gmi nach i po wia tach.
„Wy ma ga to zgod nej współ pra cy
le ka rzy, pie lę gnia rek śro do wi -
sko wych i lo kal nych in sty tu cji.
W pro pa go wa nie bez płat nych
ba dań cy to lo gicz nych moż na np.
za an ga żo wać tak że ośrod ki po -
mo cy spo łecz nej” – uwa ża pro -
fe sor. W je go oce nie ba da nia
lek ce wa żą naj czę ściej ko bie ty
z nie za moż nych ro dzin.

Pro fe sor przy wo łał przy kład
Ty chów, gdzie wskaź nik umie ral -
no ści na ra ka szyj ki ma ci cy na le -
ży do naj niż szych w re gio nie.
Prof. Po rę ba przez 33 la ta zwią -
za ny był z dzia ła ją cą w tym mie -
ście kli ni ką gi ne ko lo gii i po łoż -
nic twa. Obec nie, po wy co fa niu
kli nik z Ty chów przez Ślą ski Uni -

wer sy tet Me dycz ny, pro fe sor jest
kon sul tan tem od dzia łu gi ne ko -
lo gicz ne go ty skie go szpi ta la.

„Spo sób, w ja ki Ty chy w cią gu
25 lat ogra ni czy ły wskaź nik
umie ral no ści na ra ka szyj ki ma -
ci cy, mo że być przy kła dem dla
in nych gmin. Za czę li śmy od spo -
rzą dze nia szcze gó ło wej ma py
mia sta, wska zu jąc ob sza ry,
gdzie za cho ro wań jest naj wię -
cej. Ko lej nym eta pem by ło do -
tar cie do kon kret nych le ka rzy
w tych dziel ni cach, a za ich po -
śred nic twem do pa cjen tek i ich
ro dzin, by na kło nić ko bie ty
do cy klicz nych ba dań” – po wie -
dział pro fe sor.

Je go zda niem za sto so wa nie
po dob nych me cha ni zmów w in -
nych miej sco wo ściach, w po łą -
cze niu z pro gra ma mi fi nan so wa -
nych przez sa mo rzą dy szcze pień
oraz kam pa nią in for ma cyj no -
-edu ka cyj ną, mu si przy nieść do -
bre efek ty. Pro fe sor za po wia da,

że mi mo przej ścia na uni wer sy -
tec ką eme ry tu rę, nie re zy gnu je
z kie ro wa nia ra dą pro gra mo wą
Ko ali cji oraz dzia łań na rzecz
wal ki z ra kiem szyj ki ma ci cy.

Sta ty sty ki do ty czą ce śmier -
tel no ści spo wo do wa nej przez
ra ka szyj ki ma ci cy są w Pol sce
alar mu ją ce – śred nio co dzien -
nie pra wie 10 Po lek do wia du je
się, że ma ra ka szyj ki ma ci cy,
a pra wie po ło wa z nich umie ra.
Jak wy ni ka z Kra jo we go Re je -
stru No wo two rów (da ne za la ta
2003-2009), w woj. ślą skim
rocz nie na tę cho ro bę za pa da
ok. 400 ko biet. Śred nio
na świe cie na ra ka szyj ki ma ci -
cy co dwie mi nu ty umie ra jed -
na pa cjent ka. Jest to dru gi co
do śmier tel no ści no wo twór
u ko biet po ni żej 45 lat.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Prof. Poręba: walka z rakiem szyjki
macicy musi zejść na lokalny poziom

FOT. STOCK. XCHNG / RADOSLAVA TODOROVA

FOT. STOCK. XCHNG 
/ NORDWEST-KRANKENHAUS SANDERBUSCH

FOT. STOCK. XCHNG / IWAN BEIJES

‹ ‹ ‹ „To, co do dat ko wo stoi
przed Ra dą CERN w ro ku 2013,
to przy ję cie ak tu ali za cji Eu ro pej -
skiej Stra te gii dla Fi zy ki Czą -
stek” – mó wi kra kow ska fi zycz -
ka i wy ja śnia, że stra te gia ta nie
do ty czy tyl ko pra cy CERN, ale
w ogó le eu ro pej skiej fi zy ki czą -
stek.

Stra te gię opra co wu je tzw. Eu -
ro pej ska Gru pa Stra te gicz na,
ale Ra da CERN stra te gię tę mu -
si po tem za twier dzić. Za lew ska
przy po mi na, że we wrze śniu
2012 ro ku w Kra ko wie od by ła
się bar dzo waż na kon fe ren cja,
któ ra mia ła po móc w okre śle -
niu, nad czym chcą pra co wać
eu ro pej scy fi zy cy czą stek.
Wśród 500 uczest ni ków prze -
wa ża li fi zy cy eu ro pej scy, w tym
de le ga ci na uko wi do Ra dy
CERN i dy rek cja CERN, ale by li

też przed sta wi cie le naj waż niej -
szych la bo ra to riów fi zy ki czą -
stek na ca łym świe cie. Na pod -
sta wie ma te ria łów i pre zen ta cji
z tej kon fe ren cji po wsta ło pod -
su mo wa nie, któ re po mo że eks -
per tom z Eu ro pej skiej Gru py
Stra te gicz nej w opra co wa niu
stra te gii. Ze spół spo tka się
pod ko niec stycz nia we Wło -
szech i zre da gu je do ku ment do -
ty czą cy Eu ro pej skiej Stra te gii
dla Fi zy ki Czą stek. Na stęp nie
na mar co wym spo tka niu Ra da
CERN ma ten do ku ment prze -
dys ku to wać i przy jąć, a pod ko -
niec ma ja, na spe cjal nym spo -
tka niu w Bruk se li na stą pi je go
prze ka za nie mi ni strom do
spraw in no wa cji i na uki w kra -
jach unij nych.

„Rok 2013 bę dzie pierw szym
ro kiem, kie dy śred nio ter mi no wy

plan ba dań CERN po wi nien za -
wie rać już ele men ty no wo opra -
co wa nej stra te gii” – wy ja śnia
prof. Za lew ska.

To nie jest pierw sza przy miar -
ka do eu ro pej skiej stra te gii dla
fi zy ki czą stek. Pierw szy ta kie
opra co wa nie mia ło miej sce
w 2006 r.

Prof. Za lew ska są dzi, że peł ne
wy ko rzy sta nie LHC bę dzie w no -
wej stra te gii punk tem nu mer je -
den. „W naj bliż szych la tach Wiel -
ki Zder zacz Ha dro nów jest okrę -
tem fla go wym fi zy ki czą stek,
śmiem twier dzić, że nie tyl ko
w Eu ro pie, ale i na świe -
cie” – pod su mo wu je eks pert ka.

PAP – NAUKA W POLSCE, LUDWIKA

TOMALA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
FOT. STOCK. XCHNG / VA SI LIY CHEPT SOV



WTOREK, 22 stycznia 2013Rozmaitości14



15Rozmaitości



l Rol nik ze swo ją świe żo po ślu bio -
ną mał żon ką, wra ca ją z ko ścio ła wo -
zem cią gnio nym przez kil ka ko ni, kie -
dy naj star szy z ko ni się po tknął, rol -
nik po wie dział:

– Raz.
Ka wa łek da lej koń znów się po tknął,

rol nik po wie dział:
– Dwa.
Po chwi li koń po ty ka się po raz trze ci,

tym ra zem rol nik nie mó wi nic, się ga
pod sie dze nie i wyj mu je strzel bę i za bi ja
ko nia. 

Wi dząc to mał żon ka za czę ła wy dzie -
rać się na mę ża:

– To by ło okrop ne, jak mo głeś to zro -
bić!

Rol nik na to:
– Raz.

l Rol nik py ta rol ni ka ją ka łę: – Du żo
masz kró li ków? 

-Trzy... trzy... trzy sta... 
-Nie żar tuj! Aż trzy sta? 
-Nnie... Trzy sta... sta re i dwwa mło de!

l Spo ty ka się dwóch są sia dów. Je -
den mó wi:

– Czy ty wiesz Fra nek, że mo ja świ nia
mó wi po fran cu sku?

– Chy ba je steś pi ja ny, al bo zwa rio wa -
łeś!

– Nie wie rzysz? To za ło ży my się!
Są sie dzi po szli do chle wu do świ ni

mó wią cej po fran cu sku. Jej wła ści ciel py -
ta:

– Kaś ka, umiesz mó wić po fran cu -
sku?

Świ nia nic. Wte dy chłop ją kop nął,
a świ nia:

– Łi, łi, łi!

l Fa cet z USA zwie dzał Pol skę i się
zgu bił. Zo ba czył rol ni ka pra cu ją ce go
na po lu i za trzy mał się za py tać
o wska zów ki. Rol nik po wie dział mu,
jak do stać się do głów nej dro gi. Fa -
cet chciał tro chę po ga dać, więc py ta:

– To pań ska zie mia?
– Tak – od po wie dział rol nik. 
– Du ża jest?

– No, za czy na się tam gdzie pły nie
stru mień przy dro dze, cią gnie się
przez wzgó rze aż do te go miej sca,
gdzie wi dać to wiel kie drze wo. Się ga
od tam tej sto do ły do tej wiel kiej ster -
ty ka mie ni, te go pło tu i bie gnie aż
do tej dro gi. 

– To pięk ne miej sce. Ale opo -
wiem pa nu o mo jej zie mi w Sta -
nach. Wsia dam do mo je go sa mo -
cho du na jed nym koń cu mo jej far -
my o wcze snym ran ku. Ja dę ca ły
dzień i do pie ro kie dy słoń ce za cho -
dzi, do cie ram do koń ca mo jej po -
sia dło ści. Co pan o tym my śli?

Rol nik my śli przez chwi lę i mó wi:
– Też mia łem kie dyś ta ki sa mo chód.

WTOREK, 22 stycznia 2013Rozmaitości16

Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza. Au -
tor uro dził się w Bar to szy cach. Rocz nik „77. Ukoń czył wy dział Hi -
sto rii na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie. Jest
już po de biu cie – we wrze śniu 2011 ro ku wy dał swój pierw szy to -
mik po ezji pt. „Roz dar ci”. Znaj du je się w nim zbiór wier szy mi ło -
snych,  po ezji o Bo gu, po ezja o przy jaź ni, o ży ciu i śmier ci. Każ dy
od naj dzie coś dla sie bie. Jest rów nież dzien ni ka rzem oby wa tel -
skim, po nie waż sło wo pi sa ne to je go pa sja. Szko li się, do sko na li
swój warsz tat. Pra cu je nad no wy mi wier sza mi.

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

Nie ży je
Ot tak – skoń czy ło się
Nie za po wie dzia ne
Szyb ko – bez zbęd ne go bó lu
Czy ktoś się nad tym za sta no wił?

Mó wisz, że to bez sen su
Ty le wspo mnień do za pa mię ta nia
Za pa chów wio sny do wdy cha nia
Hi sto rii na li ściach do za pi sa nia

Obu dzi łem się na no wo
Jak nie mow lę za krzy cza łem
Lecz nic z sie bie nie wy do sta łem

Po pa trzy łem na was mi li
Na te pła cze i okrzy ki
Po pa trzy łem i od sze dłem

Ot tak – ży cie się nie koń czy
Gdy już się naj esz, na pi jesz i zo ba czysz
Ko ło się do mknie, świa tła za pło ną
A lu dzie o to bie za po mną

Dla umar łych
Za trzy maj się
Przy stań
Za pal znicz
Odejdź

Po myśl o nich
Po roz ma wiaj z ni mi
Wy słu chaj ich
Za po mnij im

DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY

Ką cik po etyc ki
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