
Więk szość osób wy jeż dża ją -
cych do Ho lan dii pra cu je tam
se zo no wo. Naj więk szy wzrost
za po trze bo wa nia na pra cow -
ni ków moż na za ob ser wo wać
w okre sie od kwiet nia do paź -
dzier ni ka, gdyż więk szość za -
kła dów pra cy pro po nu je pra -
cę tym cza so wą. 

Na to miast w okre sie od li sto -
pa da do mar ca w Ho lan dii
w kwe stii pra cy jest prze stój.
Jest to spo wo do wa ne tym, iż
więk szość za kła dów pra cy zwią -
za ne jest z ogrod nic twem.
W tym tak że okre sie moż na za -
ob ser wo wać zwięk szo ną ilość
wnio sków o za si łek dla bez ro -
bot nych w ho len der skim urzę -
dzie UWV.

Są rów nież oso by, któ re ma ją
moż li wość po dej mo wa nia za -
trud nie nia przez ca ły rok, ale
z ja kichś przy czyn ich licz ba go -
dzin w okre sie prze sto ju jest
mniej sza niż ta, ja ka wid nie je
na kontr ak cie. Ma to swo je plu sy
i mi nu sy. Z jed nej stro ny jest to
za bez pie cze nie przed cał ko wi tą

utra tą pra cy. Z dru giej stro ny, je -
że li licz ba go dzin jest na praw dę
ma ła, za ro bek jest rów nież pro -
por cjo nal nie mniej szy.

Ho lan dia po sia da swo je we -
wnętrz ne za bez pie cze nia, aby
zmi ni ma li zo wać skut ki se zo no -
we go prze sto ju.

Każ da oso ba, któ ra le gal nie
pra cu je w Ho lan dii i jej pra co -
daw ca nie jest jej w sta nie za -
pew nić od po wied niej licz by go -
dzin, mo że ubie gać się o do fi -
nan so wa nie do utra co nych go -
dzin. Wa run kiem jest jed nak
to, aby róż ni ca mię dzy go dzi -
na mi gwa ran to wa ny mi
w kontr ak cie, a go dzi na mi
prze pra co wa ny mi by ła więk -
sza niż 5. Ko lej nym wa run -
kiem, ja ki na le ży speł nić, jest
rów nież kwe stia for my kon -
trak tu. W umo wie o pra cę jest
okre ślo na licz ba go dzin, przy -
kła do wo 40 go dzin na ty dzień.
Aby sta rać się o za si łek
do utra co ne go dzi ny, w umo -
wie o pra cę mu si być uję ta
kwe stia wy na gro dze nia. 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pra co daw ca po wi nien za -
mie ścić ad no ta cję, że wy na -
gro dze nie jest uza leż nio -
ne od ilo ści prze pra co -
wa nych go dzin. Je że li
nie ma ta kiej in for -
ma cji – jest zo bo wią -
za ny pła cić peł ne 40
go dzin, zgod nie
z kon trak tem – nie -
za leż nie, czy jest
w sta nie za gwa ran -
to wać ta kie go dzi ny
czy nie.

Je że li speł nio ne są
po wyż sze wa run ki, na le -
ży zło żyć wnio sek o za si -
łek WW -uit ke ring na stro nie
www.werk.nl. Po zło że niu ta -
kie go wnio sku, in sty tu cja od -
po wie dzial na za za sił ki skon -
tak tu je się z wnio sko daw cą
w ce lu usta le nia kon kret nych
da nych. 

Dłu gość wy płat ta kie go za -
sił ku jest uza leż nio na od sta żu
pra cy w Ho lan dii. Pod sta wo wy
za si łek to 3 mie sią ce, je że li
w ostat nich 36 ty go dniach

prze pra co wa no peł ne 26 ty go -
dni. Wnio sku jąc o za si łek
za utra co ne go dzi ny otrzy mać
moż na mak sy mal nie 75% wy -
na gro dze nia. Jest ono rów nież
uza leż nio ne od ilo ści go dzin ja -
kie się utra ci ło. Je że li kon trakt

opie wał na 40 go dzin ty go -
dnio wo, a wnio sko daw ca

pra cu je obec nie 30 go -
dzin, otrzy ma za si łek

tyl ko na 10 go dzin.
Na le ży pa mię tać

rów nież o tym, iż
wszel kie zmia ny
na le ży nie zwłocz -
nie zgła szać
do in sty tu cji wy -
pła ca ją cej za si -
łek. Je że li w jed -
nym ty go dniu

prze pra co wa no
30 go dzin, w ko lej -

nym 34 – na le ży
po in for mo wać o tym

UWV. Pra wo do za sił ku
zo sta nie do kład nie

spraw dzo ne. Na le ży rów nież
zgło sić do urzę du UWV po now ne
pod ję cie pra cy w peł nym wy mia -
rze go dzin.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 5 lutego 2013Temat numeru2

Reklama

Od 1 stycz nia 2013 ro ku
zmie nia się wiek eme ry tal ny
w Ho lan dii z 65 lat do 65 lat
i jed ne go mie sią ca.

W ko lej nych la tach wiek eme -
ry tal ny bę dzie na dal wzra stał aż
do 66 lat w ro ku 2019 i 67 lat
w ro ku 2023. Po cząw szy
od 2024 ro ku wiek eme ry tal ny
bę dzie po wią za ny z ocze ki wa ną

dłu go ścią ży cia. Jed nak że obec -
ny rząd chce zwięk szyć wiek
eme ry tal ny szyb ciej: do 66 lat
w 2018 ro ku i 67 lat w 2021 za -
miast 2024 ro ku.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Zmiana wieku
emerytalnego w Holandii
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godziny pracy
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Po ma ga zmniej szyć ból, zre -
lak so wać się, a na wet... po -
zbyć ku rza jek. Pod jej wpły -
wem nie za cznie my jed nak
mó wić w ob cym ję zy ku.
Na hip no zę „es tra do wą”
trze ba uwa żać, ale sto so wa -
na te ra peu tycz nie jest bez -
piecz na – mó wi PAP dr An -
na Ziół kow ska z SWPS w Po -
zna niu. 

PAP: Ja kie jest po dej ście
na ukow ców do hip no zy? Czy
uzna ją ją np. za me to dę te ra -
pii, czy to ra czej dla nich po -
ję cie z dzie dzi ny scien ce -fic -
tion?

Dr An na Ziół kow ska: Hi sto -
ria ba dań nad hip no zą jest bar -
dzo dłu ga. Przyj mu je się, że jest
ona al bo zmie nio nym sta nem
świa do mo ści, któ ry w spo sób za -
sad ni czy róż ni się od sta nu snu
i sta nu czu wa nia, al bo sta nem
zwięk szo nej re ak tyw no ści na su -
ge stie, któ re go wy stę po wa nie

de ter mi nu ją wy łącz nie czyn ni ki
spo łecz no -po znaw cze.

Nie zna le zio no jed nak ar bi -
tral nych do wo dów na to, w ja ki
spo sób zmie nia się świa do -
mość i mózg oso by w sta nie
hip no zy. Z dru giej stro ny wy stę -
po wa nie w hip no zie ta kich zja -
wisk, jak na przy kład zmniej -
sze nie wraż li wo ści bó lo wej,
trud no wy ja śnić od wo łu jąc się
wy łącz nie do czyn ni ków psy -
cho lo gicz nych.

Na ukow cy re je stro wa li fa le
EEG mó zgu i oka za ły się one in -
ne u osób za hip no ty zo wa nych,
niż u tych w sta nie snu i czu wa -
nia. W du żej mie rze hip no -
za wciąż jest dla na ukow ców za -
gad ką, choć nikt nie kwe stio nu -
je, że ona wy stę pu je.

PAP: W fil mach czy se ria -
lach hip no za jest po ka zy wa -
na ja ko spo sób na zdo by cie
nie zwy kłych zdol no ści, al bo
ko ja rzy się z efek tow ny mi po -
ka za mi sce nicz ny mi. Jak du -
żo praw dy jest w tym wy obra -
że niu?

A. Z.: Mi tem jest to, że
pod wpły wem hip no zy moż -
na zwięk szyć swo je zdol no ści
pa rap sy chicz ne np. osią gnąć
zdol no ści te le pa tycz ne czy za -
cząć mó wić w ję zy ku, któ re go
nie zna my.

Czę sto w po ka zach hip no zy
es tra do wej al bo fil mach moż -
na zo ba czyć oso bę za hip no ty zo -
wa ną, któ ra wy ko nu je tzw. most
ka ta lep tycz ny. Ukła da się ją
na po rę czy dwóch krze seł, a ona
utrzy mu je się w sztyw nej po zy cji.
Tym cza sem ta ki most moż -
na wy ko nać i bez hip no zy. Nasz
krę go słup jest tak skon stru owa -
ny, że kie dy uło ży my od po wied -
nio cia ło, to mo że na stą pić ta kie
usztyw nie nie. Wte dy, na wet je śli
ktoś na nas sta nie, to utrzy ma -
my je go cię żar.

Hip no za es tra do wa jest nie -
bez piecz na. Wśród osób, któ re
bra ły udział w te go ty pu wy da -
rze niach zda rza ły się na wet póź -
niej pró by sa mo bój cze. Dla te go
sta now czo od ra dzam udział
w po ka zach hip no zy es tra do wej.
Po win ny być one za ka za ne, ale
nie ste ty nie są.

PAP: Czy to praw da, że ze
sta nu hip no zy moż na się nie
obu dzić?

A. Z.: Czas trwa nia hip no zy
jest wy zna czo ny przez hip no ty ze -
ra, to on wpro wa dza i wy pro wa -
dza ze sta nu hip no zy. Jed nak na -
wet gdy by hip no ty zer za hip no ty -
zo wał ko goś i so bie po szedł, to
ta oso ba sa ma z sie bie wcze -
śniej czy póź niej z te go sta nu
wyj dzie. Wy bu dzi się z nie go tak,
jak wy cho dzi się ze snu.

Hip no za mo że stać się nie bez -
piecz na, je śli bę dzie prze pro wa -

dza na przez nie wy kwa li fi ko wa ną
oso bę. Nie wy star czy zdo być wie -
dzę na te mat me tod wpro wa dza -
nia w stan hip no tycz ny, aby stać
się hip no ty ze rem. Nie zbęd -
na jest wie dza z za kre su psy cho -
lo gii, dla te go za le ca się, aby hip -
no za by ła wy ko rzy sty wa na wy -
łącz nie przez wy kwa li fi ko wa nych
psy cho lo gów lub psy chia trów.

PAP: Po strze la ni nie w jed -
nym z ame ry kań skich miast
na pre mie rze „Bat ma na”
w lip cu 2012 r. po ja wi ły się
gło sy, że spraw ca ma sa kry
mógł jej do ko nać pod wpły -
wem hip no zy. Czę sto mó wi
się o wy ko rzy sty wa niu jej
przez służ by spe cjal ne, któ re
mo gły by np. „za pro gra mo -
wać” ko goś na wy ko na nie
okre ślo ne go za da nia wbrew
je go wo li. Czy to jest moż li -
we?

A. Z.: To czę sto po wie la ny
mit. Nie moż na ko goś zmu sić
do wy ko na nia cze goś za po mo -
cą hip no zy. Nie moż na też za hip -
no ty zo wać ko goś wbrew je go
wo li. Nie moż na po wie dzieć:
masz tu broń idź na ko ry tarz i za -

strzel pierw szą oso bę, któ rą zo -
ba czysz, a ta oso ba jak au to mat
pój dzie zro bi to i nie bę dzie pa -
mię ta ła sta nu hip no tycz ne go.

Je śli oso ba hip no ty zo wa -
na usły szy po le ce nie, któ re nie
jest zgod ne z jej prze ko na nia mi,
to te go nie zro bi i od ra zu wyj dzie
ze sta nu hip no tycz ne go. Chy ba,
że mia ła już wcze śniej po dob ne
za mia ry, ale przed ich re ali za cją
po wstrzy my wał ją lęk przed ka -
rą. Wte dy hip no za mo że być ka -
ta li za to rem okre ślo ne go za cho -
wa nia.

Je śli się gnie my do hi sto rii wy -
mia ru spra wie dli wo ści, to znaj -
dzie my przy pad ki unie win nie nia
oso by, któ ra twier dzi ła, że wy ko -
na ła da ne prze stęp stwo za na -
mo wą hip no ty ze ra. Ta ką spra wę
opi sy wa no pod ko niec XIX wie -
ku. Męż czy zna ukradł ze ga rek,
ale zro bił to zu peł nie jaw -
nie – przy du żej licz bie świad -
ków. By ło to strasz nie dziw ne,
dla te go pa dło po dej rze nie, że
być mo że ukradł pod wpły wem
hip no zy. W ra mach śledz twa za -
hip no ty zo wa no go więc po now -
nie i za su ge ro wa no, by do ko nał
kra dzie ży, a on to fak tycz nie zro -

bił. Na tej pod sta wie zo stał unie -
win nio ny. Dziś już nikt by się
w ten spo sób nie wy bro nił.

PAP: Czy hip no za mo że być
wy ko rzy sty wa na ja ko me to da
wy do by wa nia in for ma cji np.
pod czas pro wa dzo ne go
śledz twa?

A. Z.: Ko deks po stę po wa nia
kar ne go za bra nia wy ko rzy sty wa -
nia hip no zy w prze słu cha niu. Ten
prze pis jest jed nak róż nie in ter -
pre to wa ny. Wy ko rzy stu je się ją
cza sem w po stę po wa niu ope ra -
cyj nym, al bo pod czas przy go to -
wy wa nia eks per tyz psy cho lo -
gicz nych. By wa sto so wa -
na do wy do by wa nia wspo mnień,
do któ rych zwy kle nie uda je się
do trzeć za po mo cą in nych me -
tod. Mo że się tu jed nak po ja wić
du żo błę dów i nie ści sło ści, dla te -
go hip no ty zer mu si być wy kwa li -
fi ko wa nym psy cho lo giem i za da -
wać py ta nia tak, by nie su ge ro -
wać od po wie dzi. Je śli ta ką pro -
ce du rę pro wa dzi po li cjant
po week en do wym szko le niu
z hip no zy, to mo że po pro stu
usły szeć od prze słu chi wa ne go
to, co chce.

WTOREK, 5 lutego 2013Wywiad4

Ekspert: na hipnozę
estradową uważajmy;

terapeutyczna
jest bezpieczna

FOT. DANUTA GANCARZ
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PAP: Czy każ de go moż -
na za hip no ty zo wać?

A. Z.: Po szcze gól ne oso by
róż nią się pod wzglę dem po dat -
no ści hip no tycz nej. Nie któ rych
się wca le nie da za hip no ty zo -
wać, a in ni są bar dzo po dat ni. To
jest ce cha wro dzo na, w nie wiel -
kim stop niu mo dy fi ko wal na.

Daw niej funk cjo no wa ły mi ty,
że oso by po dat ne na hip no zę są
mniej in te li gent ne, ale nie jest to
praw dą. Praw dą jest jed nak, że
na hip no zę są mniej po dat ne
oso by, któ re od dziec ka moc no
stą pa ją po zie mi. Na ukow cy
spraw dza li, czy w po sia da nie
w dzie ciń stwie wy my ślo ne go
przy ja cie la i wia ra w ist nie nie

kra sno lud ków prze kła da się
na póź niej szą po dat ność hip no -
tycz ną. Do strze żo no ta ką za leż -
ność. Oso by, któ re w dzie ciń -
stwie mia ły np. wy my ślo nych
przy ja ciół póź niej oka zy wa ły się
bar dziej po dat ne na hip no zę.

PAP: Po co w ogó le dać się
za hip no ty zo wać? Jak moż -
na po zy tyw nie wy ko rzy stać
hip no zę?

A. Z.: Hip no za wią że się ze
sta nem re lak sa cji. W róż nych
sy tu acjach stre so wych moż -
na na wet sa me go sie bie wpro -
wa dzić w stan hip no zy i w ten
spo sób się zre lak so wać. Więk -
szość osób, któ re ko rzy sta ły

z hip no zy twier dzi, że był to
stan przy jem ny. Sto su je się ją
ja ko tech ni kę wspo ma ga ją cą
róż ne in ne te ra pie, np.
do zwal cza nie na ło gów. Wy ko -
rzy stu je się ją też do le cze nia
pro ble mów der ma to lo gicz -
nych. Trud no to wy ja śnić, ale
spraw dza się przy usu wa niu
ku rza jek.

Mo że też w pew nym stop niu
re du ko wać od czu cie bó lu. Ża -
den ba dacz hip no zy nie po wie,
by sto so wać ją za miast środ ków
far ma ko lo gicz nych, ale by wa ją
przy pad ki, w któ rych me dy cy -
na nie ma już po la do po pi su, bo
nie moż na już po da wać środ ków
far ma ko lo gicz nych.

Po dej mo wa no pró by po ro -
dów przy za sto so wa niu hip no -
zy. Je den z hip no ty ze rów
w cią gu trzech lat prze pro wa -
dził 800 ta kich po ro dów. Nie -
któ rzy chcie li na wet hip no zą
re du ko wać ból pod czas in ter -
wen cji chi rur gicz nych. Oczy -
wi ście w ta kich sy tu acjach ry -
zy ko by ło ogrom ne, bo zda -
rza ją się prze cież sy tu acje,
kie dy za hip no ty zo wa ny sam
z te go sta nu nie ocze ki wa nie
wy cho dzi.

ROZ MA WIA ŁA EWE LI NA KRAJ CZYŃ SKA 

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

5Wywiad
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Kon cert pro mu ją cy naj now -
szy al bum „Nie bo”

16 mar ca, Den Ha ag, Club Ba -
zart (725 Lo os du in se ka de 2571
CZ Den Ha ag)

Do jazd: tram waj nr 2 z cen -
trum Ha gi (przy sta nek pod klu -
bem: Nie uwen dam la an), po -
wrot ne au to bu sy noc ne od jeż -
dża ją spod klu bu co go dzi nę.

Bi le ty:
Przed sprze daż: pol ski sklep

Roy aal Avon dwin kel (Die ren se -
la an 26, 2573KH Den Ha ag) 20
EUR (100szt.) (do stęp ne
od 05.02.2013)

On li ne: www.e -bi le ter.com 20
EUR (50szt.) 25 EUR (50szt.) (do -
stęp ne od 05.02.2013)

Bez płat na re zer wa cja: www.e -
-bi le ter.com 25 EUR (50szt.) (do -
stęp ne od 05.02.2013)

W dniu im pre zy: 25 EUR

Start: 20.00
Wstęp: 18+

Link do wy da rze nia na Fb:
h t t p : / / w w w . f a  c e  b o  -

ok.com/events/12031622147
3105/?ref=ts&fref=ts

ŹRÓ DŁO: 

MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

Paluch, Dj Story (Diil Gang,
Syntetyczna Mafia)

l Or der pic ker w chłod -
niach. Pra ca w ma ga zy nach
spo żyw czych – chłod nia (tem -
pe ra tu ra mi nus 24 stop nie)
przy zbie ra niu za mó wień (mro -
żon ki). Wy ma ga nia: do świad -
cze nie w pra cy przy zbie ra niu
za mó wień (sys tem vo ice spe -
aking), do bra zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go lub nie miec -
kie go, chęć do pra cy w ni skiej
tem pe ra tu rze, pra wo jaz dy kat.
B, dys po zy cyj ność na dłuż szy
okres cza su, mi le wi dzia ne
oso by z do świad cze niem
w pra cy w chłod ni. Oso by za in -
te re so wa ne pro si my o re je stra -
cję na www.sba eu ro.pl

l Bry ga dzi sta w chło da -
nich spo żyw czych. Po szu ku -
je my bry ga dzi sty do ma ga zy -
nów spo żyw czych – chłod nia.
Za da niem Bry ga dzi sty bę dzie
za rzą dza nie i mo ty wo wa nie
Pol skich pra cow ni ków oraz
bez po śred ni kon takt z prze ło -
żo nym w za kła dzie pra cy. Po -
nad to, bę dzie od po wie dzial ny

za ad mi ni stra cję – ra por to wa -
nie do prze ło żo nych w SBA -
Flex, ko or dy na cję i nad zór
nad re ali za cją pro duk cji oraz
bez pie czeń stwem pra cy. Bę -
dzie rów nież czę ścio wo pra co -
wał z in ny mi oso ba mi na ha li.
Wy ma ga nia: do świad cze nia
w pra cy w ma ga zy nach bran ży
spo żyw czej, do świad cze nie
w pra cy ja ko bry ga dzi sta / te -
am -le ader, do świad cze nie
w chłod ni mi le wi dzia ne, chęć
do pra cy w chłod ni obo wiąz ko -
wa, mo ty wa cja do pra cy, do -
kład ność, bar dzo do bra zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, do -
świad cze nie i upraw nie nia
na wó zek wi dło wy (pro sty i /
lub bocz ny), zna jo mość ję zy ka
ho len der skie go bę dzie do dat -
ko wym atu tem, za świad cze nie
o nie ka ral no ści. Pro si my
o prze sła nie CV w ję zy ku an -
giel skim (wraz ze zgo dą
na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych) oraz re fe ren cji na ad -
res pra ca@sba eu ro.pl z do pi -
skiem „bry ga dzi sta chłod nia”.

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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Reklama

Reklama

W jed nym z wcze śniej szych
nu me rów przed sta wia li śmy
Czy tel ni kom bu dzą cy kon tro -
wer sję po mysł od sy ła nia
z po wro tem do kra ju osób
bez dom nych, imi gran tów,
któ rym zwy czaj nie się nie po -
wio dło w Ni der lan dach. 

Z po mo cą fun da cji Stich ting
Den Ha ag Mid den Eu ro pa (wy róż -
nio nej na gro dą spe cjal ną na Ga li
Po lo nus 2012) oraz fun da cji Bar ka
zor ga ni zo wa no wy jazd gru py kil ku -
dzie się ciu bez dom nych do Pol ski.
Na prze ło mie kil ku ostat nich mie -
się cy do Pol ski zo sta ło ode sła nych
oko ło 40 Po la ków, a ko lej nych 20
wró ci ło do bro wol nie. 

Co istot niej sze z po mo cą obu
fun da cji w ra mach spe cjal ne go
pro gra mu za po cząt ko wa ne go
w kwiet niu 2012 ro ku, bez dom -
nych ak ty wi zu je się też za wo do -
wo. Udzie la na im po moc w zna -
le zie niu no wej pra cy za owo co -
wa ła już w przy pad ku oko ło 90
bez dom nych Po la ków.

MO NI KA SZREM SKA

FOT. STOCK. XCHNG / PIOTR CIUCH TA

Bez dom ni 
ode sła ni do Pol ski



Dnia 28 stycz nia o go -
dzi nie 19:00 w cza sie
orę dzia do na ro du
trans mi to wa ne go przez
te le wi zję i ra dio ho len -
der skie, Kró lo wa Ho lan -
dii Be atrix ogło si ła swo -
ją re zy gna cję z tro nu
na rzecz jej naj star sze -
go sy na Kro on prin sa
Wil le ma -Ale xan da ra.

W swej mo wie kró lo wa
pod kre śli ła, iż nad szedł czas
na młod sze po ko le nie,
a wła dzę od da je w peł nym
za ufa niu do swe go na stęp -
cy. Po dzię ko wa ła tak że
wszyst kim Ho len drom za 33
la ta pa no wa nia. Po wie dzia -
ła, że w ro ku rocz ni cy 200-
le cia po wsta nia Kró le stwa
Ni der lan dów i na kil ka dni
przed jej 75 uro dzi na mi po -
sta no wi ła prze ka zać wła dze
no wej ge ne ra cji.  Prze mó -
wie nie zo sta ło na gra ne te go
sa me go dnia wcze śniej
w pa ła cu w Den Bosch, ale
do cza su je go emi sji biu ro
rzą du nie in for mo wa ło
na ten te mat.

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

Ad res: 
Jo eyís Par ty 

cen ter Pa muk ka le
Ko estra at 31, 

5014 EA Til burg
23.02.2013r. 

– Start o go dzi nie 
19 do 2 w no cy!

Bi le ty: 20/25 eu ro
In for ma cja:
k m e  v e n t  g r o  u p @ g m a  -

il.com – tel: 0645-442-4201
oraz 

sklep żab ka -Til burg Ko rvel se -
we g123 5025 JC – te le fon:   0-
644-383-066

Ser decz nie za pra sza my!
2005 rok. W jed nym z war -

szaw skich miesz kań po wsta ją
pierw sze nu me ry Dud ka. Wte dy
jesz cze wła snym sump tem,
wraz z kil ko ma ko le ga mi za czy -
nał pro fe sję, któ ra jak się oka za -

ło póź niej, sta ła się je go spo -
so bem na ży cie, a na de
wszyst ko pa sją. Rok póź niej
bo w 2006 ro ku DDK po zna -
je Bo nu sa.

Ja ko for ma cja „Ra zem Po -
nad Ki lo” za czy na ją pra cę
nad pierw szą pły tą, cze go
efek tem jest wy da ny
w 2007r. al bum pt. „Sa mo
Ży cie”. 2005 rok. W jed nym
z war szaw skich miesz kań
po wsta ją pierw sze nu me ry
Dud ka. Wte dy jesz cze wła -
snym sump tem, wraz z kil ko -
ma ko le ga mi za czy nał pro fe -
sję, któ ra jak się oka za ło póź -
niej, sta ła się je go spo so bem
na ży cie, a na de wszyst ko pa -
sją. Rok póź niej bo w 2006
ro ku DDK po zna je Bo nu sa.
Ja ko for ma cja „Ra zem Po -
nad Ki lo” za czy na ją pra cę
nad pierw szą pły tą, cze go
efek tem jest wy da ny

w 2007r. al bum pt. „Sa mo Ży -
cie”. Pro duk cją krąż ka za ję ła się
gru pa pro du cenc ka NWS.

Pierw sze kon cer ty, pra ca
nad tek sta mi, in spi ra cja czer pa -
na z oto cze nia i co raz więk sza
chęć two rze nia ra pu do pro wa -
dza Dud ka do pierw szej so lo wej
pły ty wy da nej w 2009r. DDK
„Ra pro duk cja. Praw dy Do tyk”,
bo ta ki jej ty tuł to po nad 20 trac -
ków z go ścin nym udzia łem czo -
łów ki pol skiej sce ny: Hemp Gru,
Ża ry, Eros, Ju ras, Lu ka sy no, Si -
wers, Bo nus, Di xon 37. Dru gi so -
lo wy al bum Dud ka uka zu je się
20 grud nia 2010. Jest to pierw -
sza część dwu pły to we go wy daw -
nic twa „Sło wo Dla Lu dzi”. Pły ta,
po cząt ko wo wy da na ja ko un der -
gro un do wa pro duk cja, dziś za li -
cza się do ofi cjal nej dys ko gra fii
pol skie go hip -ho pu. Po mo gła
w tym Fo no gra fi ka.

Rok 2011 to już w 100% le -

gal ne wy daw nic two Dud ka
RPK – „Sło wo Dla Lu dzi Cz. 2.
Co dzien ność.” Do kład nie 3 grud -
nia pły ta po przez skle py tra fia
do słu cha czy na te re nie ca łe go
kra ju. Praw dzi wość i szcze rość
od da ną w mu zy ce naj le piej opi -
szą sło wa au to ra:

„Pi sząc i na gry wa jąc sta ra łem
się prze ka zać jak naj le piej i jak
naj wię cej te go co sie dzi w mo jej
gło wie, tak abyś Ty słu cha jąc te -
go ma te ria łu ro zu miał w 100%
o czym mó wię”.

DYS KO GRA FIA
2007 Ra zem Po nad Ki -

lo – „Sa mo Ży cie”.
2009 DDK – „RA PRO DUK -

CJA. PRAW DY DO TYK.”
2010 DDK RPK – „Sło wo Dla

Lu dzi. Część Pierw sza”. 
2011 Du dek RPK – „Sło wo

Dla Lu dzi Cz. 2. Co dzien ność.”
TEKST/FOT. 
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Wło da rze gmi ny Pe el en Ma -
as w pro win cji Lim burg roz -
wa ża ją wpro wa dze nie za ka zu
kwa te run ku pra cow ni ków
tym cza so wych w przy cze pach
kam pin go wych. Po wo dem ta -
kiej de cy zji jest do bro imi -
gran tów i osób wy ko nu ją cych
pra ce se zo no we. Wła dze
otwar cie przy zna ją, iż re gion
Lim bur gia po trze bu je m. in.
na szych ro da ków do prac
w se zo nie, zwłasz cza tych
zwią za nych z agro kul tu rą.

Za miesz ki wa nie w kam pin -
gach mia ło być tym cza so wym
roz wią za niem. Jed nak że w nie -
zli czo nej ilo ści przy pad ków imi -
gran ci i pra cow ni cy zmu sze ni
by li do pro wa dze nia pół -ko -
czow ni cze go try bu ży cia przez
wie le mie się cy. Zwłasz cza
w okre sie je sien no – zi mo wym
kwa te ru nek w ta kich wa run -
kach jest nie tyl ko urą ga ją cy
god no ści, ale wręcz nie moż li wy
do prze trwa nia z uwa gi na cho -
ciaż by nie sprzy ja ją ce wa run ki
po go do we.

Wo bec ta kie go sta nu rze czy
gmi na chce skoń czyć z po dob ny -

mi pro ce de ra mi i roz wią za nia mi
pro wi zo rycz ny mi. Ma to rów nież
wspo móc w pew nym sen sie roz -
wój urba ni stycz ny, al bo wiem no -
we roz wią za nia ma ją za pew nić
trwal szy kwa te ru nek. Dla osób
pla nu ją cych po zo stać w Ni der -
lan dach na dłu żej miesz ka nie
w cen trum miej sco wo ści, a nie
na obrze żach i w skan da licz nych
wa run kach ma tak że po móc
w szyb szej in te gra cji. Na 26 lu te -
go pla no wa na jest de ba ta, a fi -
nal ne de cy zje ma ją za paść
w pierw szej po ło wie mar ca.

MO NI KA SZREM SKA

Po raz pierwszy w Holandii wystąpi� RPK-Bonus,
DDK, DJ Grubaz, Vander, Konflikt i Gwardia Holandia

FOT. STOCK. XCHNG / CA LEB TUR NER

Pozytywne zmiany
mieszkalne już wkrótce?

Kró lo wa Be atrix 
ab dy ko wa ła

Ksią żę Wil lem -Ale xan der Kró lem Ni der lan dów

STOCK. XCHNG / THE
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Ab dy ka cja oraz ofi cjal -
na uro czy stość ko ro na cji Kró la
Wil hel ma -Ale xan da ra ma na -
stą pić w Dniu Kró lo wej 30
kwiet nia. Jest to się to ho len -
der skie świę to pań stwo we,
hucz nie ob cho dzo ne
przed pod da nych oraz licz nych
tu ry stów, któ rzy przy by -
wa ją do Ho lan -
dii dla wspa -
nia łej i nie za po -
mnia nej at mos fe ry.
Jest wie le jar mar ków, im -
prez, sto isk, lu dzie gro -
mad nie wy wie sza ją fla gi ho -
len der skie, a wie lu z nich
na po ma rań czo wo, któ ry jest
ko lo rem obec nie pa nu ją cej ro -
dzi ny kró lew skiej.

Kró lo wa Be atrix uro dzi ła się
31 stycz nia 1938 ro ku w pa ła cu

w Ba arn ja ko naj star sza cór ka
Ju lia ny, kró lo wej Ho lan dii i Bern -
har da, księ cia Ho lan dii i Lip pe -
-Bie ster feld. Pod czas II woj ny
świa to wej wraz z ro dzi -
na kró lew ską prze by -
wa ła na emi gra -

cji w Wiel kiej Bry ta nii, a po tem
w Ka na dzie (skąd wró ci ła
do kra ju w 1945 ro ku). Stu dio -
wa ła so cjo lo gię, pra wo i hi sto rię,
uzy ska ła ty tuł dok to ra praw
na Le iden Uni ver si te it. Ja ko na -

stęp czy ni
tro nu od 18 ro ku

ży cia wy stę po wa ła ofi -
cjal nie u bo ku swej mat ki Kró lo -
wej Ju lia ny. 30 kwiet nia 1980
za stą pi ła na tro nie swo ją mat kę,
któ ra ab dy ko wa ła na jej rzecz ze
wzglę du na po de szły wiek. Bar -
dzo dba ła o wi ze ru nek ro dzi ny

k r ó  l e w  -
skiej, ota cza ła
się pro fe sjo na li sta mi,
któ rzy ją w tym nie zwy kle
wspie ra li. W 1994 ro ku zo sta ła
od zna czo na Or de rem Or ła Bia łe -
go, któ ry jest naj wyż szym i naj -
star szym od zna cze niem w pań -

stwie pol skim
W ży ciu pry wat nym Kró lo wa

Be atry cze (jesz cze ja ko księż -
nicz ka) wy szła

za mąż
za nie -

miec kie go dy plo ma -
tę, księ cia Clau sa von

Ams ber ga. Owdo wia ła
w 2002 ro ku. Jest
mat ką trzech sy nów:

Wil le ma -Ale xan dra (ur. 1967,
księ cia Ora nii, na stęp cy tro nu),
księ cia Jo ha na -Fri so (ur. 1968)
i księ cia Con stan tij na (ur. 1969).

Przy szły król Wil lem -Ale -
xan der   w lu tym 2002 ro ku
po ślu bił Ar gen tyn kę księż -
nicz kę Ma xi mę, któ ra wraz
z je go ko ro na cją uzy ska ty tuł
kró lo wej. Naj star sza z ich có -
rek, obec nie dzie wię cio let nia

C a  t h a  r i  n a  -
-Ama lia zo -
sta nie ogło -
szo na re -
gent ką, czy li

przy szłą kró -
lo wą Ho lan dii,

a jej dwie sio stry sied mio let -
nia Ale xia i pię cio let nia Aria -
ne uzy ska ją ty tuł księż ni czek
kró lew skich. Co cie ka we
ksią żę bę dzie pierw szym mę -
skim mo nar chą od cza sów
Wil hel ma III, czy li od 123 lat.

TO MASZ RA DZI WIŁŁ

MO NI KA SZREM SKA
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Na wet trzy la ta za krat ka mi
mo że spę dzić miesz ka niec
pod brod nic kiej wsi, u któ re -
go po li cjan ci zna leź li nar ko -
ty ki. Za po sia da nie środ ków
odu rza ją cych męż czy zna sta -
nie przed są dem.

Po li cjan ci wy dzia łu kry mi nal -
ne go brod nic kiej po li cji po dej rze -
wa li miesz kań ca Ja strzę bia gmi -
na Bart nicz ka, o po sia da nie nar -
ko ty ków. Po sta no wi li spraw dzić,
jak jest na praw dę i za pu ka li
do drzwi miesz ka nia, gdzie miał
prze by wać.

– Męż czy zny nie by ło na miej -
scu, ale po li cjan ci po sta no wi li
na nie go po cze kać – in for mu je
Agniesz ka Łu ka szew ska z brod -
nic kiej po li cji. –Kie dy je go au to
wje cha ło na po dwór ko, wy szli go
przy wi tać. Na wi dok funk cjo na -
riu szy wy stra szo ny męż czy zna
uciekł do piw ni cy.

W piw ni cy, w któ rej ukrył się
męż czy zna, je go zna jo my wy ko -
ny wał pra ce re mon to we. W cza -
sie prze szu ka nia miesz ka nia,
w jed nej z wi szą cych na wie sza -
ku bluz, funk cjo na riu sze zna leź li
bia ły pro szek w wo recz ku stru -
no wym. Oka za ło się, że blu -
za na le ża ła do 32-let nie go Ra fa -
ła R. wy ko nu ją ce go re mont.
W je go au cie kry mi nal ni zna leź li
ko lej ną por cję nar ko ty ku,
a w miesz ka niu mi ni wa gę elek -
tro nicz ną z wo recz ka mi stru no -
wy mi. Wstęp ne ba da nia nar ko -
te ste rem wy ka za ły, że jest to
am fe ta mi na. Łącz nie za bez pie -
czo no 10 gra mów bia łe go prosz -
ku. Męż czy zna zo stał za trzy ma -
ny i tra fił do po li cyj ne go aresz tu.
Kto wbrew prze pi som usta wy,
po sia da środ ki odu rza ją ce lub
sub stan cje psy cho tro po we, pod -
le ga ka rze po zba wie nia wol no -
ści do lat 3.

(EVER)

ŹRÓ DŁO: EXTRA BROD NI CA

Nar ko man czy de aler?

Z am fe ta mi ną
w kie sze ni

FOT. STOCK. XCHNG / ME LA NIE MAR TI NEL LI

Pro blem pie szych i ro we rzy -
stów po ru sza ją cych się
po zmro ku bez oświe tle nia to
praw dzi wa zmo ra dla kie row -
ców. Po mi mo wie lu ape li, nic
się nie zmie nia.

Mi mo że dni sta ją się już dłuż -
sze, to nie zmie nia to fak tu, że
pro blem nie wi docz nych pie -
szych jest ca ły czas ak tu al ny. Za -
pa da ją cy zmrok, mgła lub
deszcz znacz nie utrud nia ją kie -
row com wi docz ność na dro gach.
Nie oświe tle ni pie si, zwłasz cza
po za te re nem za bu do wa nym
oraz w miej scach nie oświe tlo -
nych, w któ rych po ru sza ją się po -
bo czem do strze ga ni są przez
kie row ców z du żym opóź nie -
niem.

Naj trud niej szą sy tu acją jest
mo ment, w któ rym kie row ca mi -
ja się z ja dą cym z na prze ciw ka
po jaz dem. Nie ozna ko wa ny pie -
szy jest na ra żo ny na naj więk sze
nie bez pie czeń stwo i to na wła -
sne ży cze nie. Na wet je śli kie row -
ca sa mo cho du je dzie z pręd ko -
ścią 50km/h, ude rza jąc w pie -
sze go mo że spo wo do wać śmier -
tel ne ob ra że nia idą ce mu.

Po sło wie SLD na po cząt ku
grud nia ubie głe go ro ku zło ży li
pro jekt zmian w ko dek sie dro go -
wym. Obec nie obo wią zek no sze -
nia od bla sków ma ją wy łącz nie
pie si do 15 ro ku ży cia. Po zmia -
nach obo wią zek ten zo stał by na -
ło żo ny na wszyst kie oso by, nie -
za leż nie od wie ku. Po sło wie ma -

ją na dzie ję, że pro jekt zo sta nie
pod da ny gło so wa niu w pierw -
szym kwar ta le br.

Pie si czę sto nie zda ją so bie
spra wy, że są ma ło wi docz ni
na dro dze. Kie row ca do strze ga
syl wet kę nie oświe tlo nej oso by
do pie ro w za się gu świa teł sa mo -

cho du, czy li 20-30 me trów
od po jaz du. Ele men ty od bla sko -
we po wo du ją, że pie szy sta je się
wi docz ny dla kie row cy już z od le -
gło ści 150-160 me trów. Dla te go
ape lu je my do wszyst kich pie -
szych i ro we rzy stów, by pa mię ta -
li o za kła da niu ele men tów od -

bla sko wych. Za bie giem tym
znacz nie uła twia ją jaz dę wszyst -
kim użyt kow ni kom ru chu, ale
przede wszyst kim zwięk sza ją
swo je bez pie czeń stwo.

MAŁ GO RZA TA WI ŚNIEW SKA

ŹRÓ DŁO: EXTRA BROD NI CA

O wy pa dek nie trud no

Nie wi docz ni pie si

FOT. STOCK. XCHNG / MI CHA EL & CHRI STA RI CHERT

Kró lo wa Be atrix          ab dy ko wa ła
Ksią żę Wil lem -Ale xan der                                  Kró lem Ni der lan dów

FOT. STOCK. XCHNG / JOS VAN GA LEN
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We szły w ży cie no we za sa dy
do ty czą ce zda wa nia eg za mi -
nu na pra wo jaz dy. Mło -
dzi kie row cy mu szą
zma gać się z no -
wą for mu łą eg -
za mi nu teo re -
tycz ne go.

– Do eg za mi nu pod cho dzi ła
w ze szłym ro ku i nie zda łam, ale
by ło zde cy do wa nie ła twiej, niż

te raz – ko men tu je An ge li ka Fry -
gier, jed na z brod nic kich kur san -
tek. – Wie le osób uczy ło się py -
tań na pa mięć, a te raz czas
na udzie le nie od po wie dzi jest
ogra ni czo ny i na praw dę do kład -

nie trze ba prze ana li zo wać ani -
ma cję. Je dy ny plus? To ta ki,

że tyl ko jed na od po wiedź
mo że być pra wi dło wa.

Jed ną ze zmian pod -
czas eg za mi nu teo re -

tycz ne go jest zwięk -

sze nie ilo ści py tań z 18 do 32.
Każ dy kan dy dat na no we -
go kie row cę ma
ogra ni czo ny czas
na udzie le nie
każ dej od po -
wie dzi (15
se kund).
Nie ma
rów nież
m o ż  l i  -
w o  ś c i
p o  p r a  -
w i e  n i a
r a z
udz ie  lo  -
nej od po -
wie dzi, ani
po wro tu do po -
przed nich py tań. Każ -
de py ta nie ma przy dzie lo ną
punk ta cję, za leż ną od je go waż -
no ści w kon tek ście bez pie czeń -
stwa na dro dze.

– Po wpro wa dze niu no wych
prze pi sów, zda wal ność eg za mi -
nów teo re tycz nym znacz nie spa -
dła. Te raz po waż nie za sta na -
wiam się, czy nie odło żyć eg za -
mi nu na póź niej, al bo w ogó le
z nie go zre zy gno wać – do da je
An ge li ka. Waż ne jest to, że zmia -
nie nie ule gła for mu ła eg za mi nu

prak tycz ne go. Zmie ni ły się za to
ce ny eg za mi nów. Za eg za min
teo re tycz ny na ka te go rię B kan -
dy dat mu si za pła cić 30 zł,
a prak tycz ny 140 zł.

No wo na by te do ku men ty wy -
da wa ne bę dą na czas okre ślo ny,
nie tak, jak do tej po ry. Okres ta -
ki mak sy mal nie wy no sić bę dzie

15 lat od da ty wy da nia i za leż ny
bę dzie od ka te go rii. Po upły wie
waż no ści zdo by te go do ku men -
tu, trze ba bę dzie zgło sić się
do wy dzia łu ko mu ni ka cji i wy ro -
bić no wy.

MAŁ GO RZA TA WI ŚNIEW SKA

ŹRÓ DŁO: EXTRA BROD NI CA

Sejm zmie nił nie co spo sób
na li cza nia opłat za od biór
od pa dów, jed nak kon tro wer -
syj na usta wa wciąż cze ka
na de cy zję Try bu na łu. Z po -
stu la ta mi po nad ty sią ca sa -
mo rzą dow ców zga dza się
tak że bur mistrz Ry pi na.

W pier wot nej wer sji usta wy
sa mo rzą dy mo gły wy brać je den
ze spo so bów na li cza nia opłat
od miesz kań ców (od: licz by
miesz kań ców w go spo dar stwie
do mo wym, go spo dar stwa do -
mo we go, po wierzch ni miesz ka -
nio wej, zu ży cia wo dy). W na -
szym mie ście sa mo rzą dow cy
po dej mu jąc przed koń cem

2012 ro ku uchwa ły, zde cy do wa -
li się na po bie ra nie opłat od licz -
by do mow ni ków.

Wo kół ta kie go spo so bu na li -
cza nia po ja wia ło się wie le wąt -
pli wo ści. Kil ka dni te mu Sejm
zde cy do wał, że sa mo rzą dy bę dą
jed nak mo gły łą czyć spo so by na -
li cza nia opłat.

Ko lej ną kwe stią spor ną wo kół

usta wy śmie cio wej, jest obo wią -
zek or ga ni zo wa nia przez gmi ny
prze tar gów, na od biór od pa dów
od miesz kań ców. Wie le gmin
ma oba wy, że ich przed się bior -
stwa ko mu nal ne prze gra ją kon -
ku ren cję z za chod ni mi fir ma mi.

Ro dzi to jed nak py ta nie, czy
w dru gą stro nę nie za pew ni to
przy pad kiem mo no po lu spół -
ek ko mu nal nych… Po praw ki
w tej spra wie przy go to wa li po -
sło wie SLD, nie spo tka ły się
one jed nak z po par ciem rzą -
du. Na woj nę z ty mi za pi sa mi
po szedł pre zy dent Ino wro cła -
wia Ry szard Brej za, któ ry
przy po par ciu rad nych skie ro -
wał skar gę do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go. Te dzia ła nia po -
parł Zwią zek Miast Pol skich
i oko ło ty sią ca sa mo rzą dów
z ca łe go kra ju.

Bur mistrz Pa weł Grzy bow ski
przy zna je, że rów nież wi dzi pew -
ne nie ści sło ści w usta wie.

– Mu si my pa mię tać, że eg zy -
sto wa nie każ de go z nas wią że
się z po wsta wa niem od pa dów
a ich wła ści we za go spo da ro wa -
nie po przez re cy kling i in ne for -
my prze twa rza nia słu ży na sze -
mu wspól ne mu do bru – mó wi
bur mistrz. – Nie mniej wie le roz -
wią zań na rzu co nych zno we li zo -
wa ną usta wą bu dzi kon tro wer -
sje. Na gmi ny zrzu co no sze reg
obo wiąz ków oraz nie ste ty ogra -
ni czeń w two rze niu no wych sys -
te mów go spo dar ki od pa da mi.

Do dać do te go moż na jesz cze
brak od po wied nie go wspar cia
od stro ny usta wo daw cy, cho -
ciaż by w po sta ci kam pa nii in -
for ma cyj nej skie ro wa nej
do spo łe czeń stwa oraz znacz ne
opóź nie nia we wpro wa dza niu
ak tów wy ko naw czych do usta -
wy. Sa ma idea przy świe ca ją ca
wpro wa dze niu no wych prze pi -

sów jest słusz na, jed nak zwa -
żyw szy na nie ści sło ści w usta -
wie oraz spo sób wpro wa dza nia
w ży cie no wych prze pi sów zga -
dzam się z po stu la ta mi kie ro -
wa ny mi przez wie le gmin
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go – wy ja śnia.

(PC)

ŹRÓ DŁO: EXTRA RY PIN

Od pa dy i kon tro wer sje

Usta wa śmie cio wa do ko sza?

FOT. STOCK. XCHNG / RI CHARD DU DLEY

FOT. STOCK. XCHNG / IVAN PRO LE

FOT. MI CHAL ZA CHA RZEW SKI, SXC

FOT. STOCK. XCHNG / TO BIAS TOFT

Jest trud niej

No we pra wo jaz dy, no we prze pi sy
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Pod czas mro zów za zwy czaj
nie po trze bu je my więk szej
ilo ści tłusz czu ani ka lo rii. Pa -
mię taj my za to o wa rzy wach,
owo cach, przed wyj ściem
z do mu ko niecz nie zjedz my
śnia da nie, a w cią gu dnia
cie pły po si łek – ra dzą w roz -
mo wie z PAP eks per ci. 

Dr Agniesz ka Ja rosz z In sty tu -
tu Żyw no ści i Ży wie nia w War -
sza wie wy ja śnia, że je śli ktoś
sto su je od po wied nio zbi lan so -
wa ną die tę, to je go zi mo we me -
nu nie mu si się róż nić od sto so -
wa ne go w po zo sta łych po rach
ro ku.

„Na dal obo wią zu je za sa da
czte rech – pię ciu po sił ków
dzien nie. Nie wy cho dzi my z do -
mu bez śnia da nia, zwłasz cza
w głę bo ki mróz. Sta ra my się jeść
po sił ki cie płe, któ re bę dą nas
roz grze wać i po zwo lą prze stać
tro chę dłu żej na przy stan ku. Mu -
si my pa mię tać o tym, że wa rzy -
wa i owo ce są rów nie waż ne jak
w po rze let niej, kie dy na tu ral nie
ro sną na krze wach” – po wie -
dzia ła PAP dr Ja rosz.

Dr Woj ciech Glac
z Uni wer sy te tu Gdań -
skie go przy zna je, że zi -
mą za po trze bo wa nie
na ener gię jest więk -
sze, bo koszt utrzy ma -
nia sta łej tem pe ra tu ry
cia ła się zwięk sza
i przy spie sza pod sta -
wo wy me ta bo lizm.
„Jed nak je śli ktoś pra -
cu je w biu rze to zje dze -
nie śnia da nia w zu peł -
no ści wy star czy
do ogrza nia cia ła
w dro dze do pra -
cy” – wy ja śnia.

Swo jej zi mo wej die -
ty nie mu szą mo dy fi ko -
wać też we ge ta ria nie.
„Za zwy czaj dba ją
o swo ją die tę do syć do -
brze, w związ ku z tym
nie ma cze goś co po -
win no ich die tę w ja kiś
spo sób wy róż niać. Jed -
nak biał ka, wi ta min,
skład ni ków mi ne ral nych po win -
ni spo ży wać ty le sa mo co lu dzie,
któ rzy je dzą mię so” – po wie dzia -
ła dr Ja rosz.

Więk szej ilo ści ener gii mo gą
po trze bo wać oso by, któ re np.

upra wia ją spor ty zi mo we lub są
wy sta wio ne na zim no przez dłu -
gi czas. „Na wet je śli ktoś bę dzie
wy sta wio ny na zim no przez czas
dłuż szy, to or ga nizm i tak ma
pew ne za pa sy ener ge tycz ne,

z któ rych ko rzy sta wte dy, gdy
trze ba zwięk szyć me ta bo lizm
i po bu dzić prze mia nę ma te -
rii” – po wie dział dr Glac.

Za zna czył, że do tkli wiej zim no
mo gą od czu wać oso by bar dzo

szczu płe o bar dzo ob ni żo nej ma -
sie cia ła, bo nie ma ją pod skór -
nej tkan ki tłusz czo wej, któ ra za -
pew nia „izo la cję ciepl ną”.

Pod czas mro zów wca le nie
trze ba jeść bar dziej tłu sto. „To

tyl ko bę dzie nam da wa ło do dat -
ko we ka lo rie. Po win ni śmy się -
gać po tłusz cze po cho dze nia ro -
ślin ne go, czy li ole je i mar ga ry ny.
Tłuszcz po cho dze nia zwie rzę ce -
go ma my już w pro duk tach
mlecz nych, mię sach i wę dli -
nach” – po wie dzia ła dr Ja rosz.

Dla cze go zi mą za zwy czaj
przy bie ra my nie co na wa dze?
Zda niem uczo nej czę sto uspra -
wie dli wia my się, że nasz or ga -
nizm bę dzie po trze bo wał wię cej
do wy dat ko wej ener gii i je my
wię cej. Jed nak to, że czu je my
więk szy głód, po wo du ją je dy nie
wa run ki at mos fe rycz ne.

„Gdy jest mniej słoń ca, jest
zim niej to ma my wię cej ne ga -
tyw nych emo cji. Wów czas or ga -
nizm szu ka cze goś co spo wo du -
je, że po czu je się le piej, po bu dza
więc część mó zgu, któ rą na zy wa
się ukła dem na gro dy. Naj prost -
szym spo so bem na za spo ko je -
nie przy jem no ści jest zje dze nie
ta blicz ki cze ko la dy lub scha -
bosz cza ka” – po twier dza dr
Glac.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Eksperci: w mroźne dni pamiętajmy
o śniadaniu i ciepłych posiłkach

FOT. STOCK. XCHNG / FRAN LIN DEN

Ogra ni czaj my czas roz mów,
nie dzwoń my z au ta i w tłu -
mie – to nie któ re z pro stych
za sad bez pie czeń stwa uży -
wa nia te le fo nów ko mór ko -
wych. Nie wy obra ża my so bie
już bez nich ży cia, ale na uka
wciąż nie od po wie dzia ła jed -
no znacz nie, czy są za gro że -
niem. 

„Moż li wość ko mu ni ko wa nia
się z przy ja ciół mi, z ro dzi ną, bę -
dą cy mi w ru chu, nie za leż nie
od miej sca przy by wa nia,
od daw na by ło ma rze niem ludz -
ko ści. O tym, ja kie ko rzy ści nie -
sie ze so bą te le fo nia ko mór ko -
wa, nie trze ba ni ko go prze ko ny -
wać, świad czy o tym licz ba kart
SIM w Pol sce, któ rych jest wię -
cej niż miesz kań ców” – po wie -
dział PAP dr Grze gorz Zie liń ski
z Za kła du Tok sy ko lo gii i Ochro ny
Zdro wia w Śro do wi sku Pra cy
Wy dzia łu Zdro wia Pu blicz ne go
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go w Ka to wi cach.

Jak za zna czył, na uka nie
udzie li ła do tąd jed no znacz nej
od po wie dzi na py ta nie, czy
i na ile po wszech ne sto so wa nie
te le fo nów mo że wpły nąć na na -

sze zdro wie. „Jest pew na mo zai -
ka róż nych wy ni ków ba daw -
czych, ale trze ba je po skła dać
w jed ną ca łość, by móc de fi ni -
tyw nie roz strzy gnąć. Klu czo we
zna cze nie ma ją ba da nia epi de -
mio lo gicz ne na du żych po pu la -
cjach” – za zna czył.

Zie liń ski przy to czył wy ni ki ta -
kich ba dań, prze pro wa dzo nych
w po przed niej de ka dzie
w Szwe cji na gru pie 1254
osób – pa cjen tów z ła god ny mi
i zło śli wy mi no wo two ra mi oraz
zdro wej gru py kon tro l nej. Wy -
ka za ły one, że no wo two ry ner -
wu słu cho we go i ukła du ner wo -
we go czę ściej wy stę po wa ły
u osób, któ re dłu go – wię cej niż
10 lat – ko rzy sta ły z te le fo nów
ko mór ko wych.

„Na pod sta wie prze glą du ba -
dań moż na wnio sko wać, że dłu -
go trwa łe uży wa nie te le fo nów
prze no śnych mo że zwięk szać ry -
zy ko no wo two ru, ale jed no -
znacz ne go roz strzy gnię cia jesz -
cze nie ma” – za strzegł na uko -
wiec.

Je śli cho dzi o an te ny nadaw -
cze, za in sta lo wa ne na wie żach
lub bu dyn kach, ma my wpraw -
dzie do czy nie nia z eks po zy cją
ca łe go cia ła i urzą dze nia mi
o znacz nie więk szej mo cy

od oso bi stych te le fo nów, ale
emi to wa ne po le dra stycz nie
słab nie wraz z ro sną cą od le gło -
ścią. Naj bar dziej na ra że ni są
więc kon ser wa to rzy tych urzą -
dzeń.

Te le fo ny ko mór ko we dzia ła ją
przez pro mie nio wa nie elek tro -
ma gne tycz ne w za kre sie mi kro -
fal. Naj bar dziej na ich dzia ła nie
na ra żo ny jest mózg, a od le głość
mię dzy te le fo nem a mó zgiem
jest bar dzo ma ła. Istot ne znacz -
nie mo że mieć efekt ter micz -
ny – na grze wa nie gło wy.

Jak pod kre śla Zie liń ski, war to
prze strze gać pew nych za sad,
któ re mi ni ma li zu ją po ten cjal nie
szko dli wy wpływ te le fo nów
na na sze zdro wie. Dzie ci po win -
ny z nich ko rzy stać tyl ko w na -
głej po trze bie. Trze ba pa mię tać,
że te le fon pra cu je z naj więk szą
mo cą, kie dy wy bie ra my nu mer
lub tra ci my za sięg. Naj le piej
więc wte dy od da lać go od gło wy.
Le piej też uni kać roz mów w tłu -
mie, bo pro mie nio wa nie z róż -
nych apa ra tów sto ją cych bli sko
osób się na kła da. Nie na le ży też
prze cho wy wać te le fo nu bli sko
cia ła – le piej w tor bie niż w kie -
sze ni.

‹ ‹ ‹

Jak bez piecz nie uży wać te le fo nów ko mór ko wych

FOT. STOCK. XCHNG / OVER KILL
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Te go rocz na szcze pion ka
prze ciw ko gry pie jest do brze
do pa so wa na do wi ru sów do -
mi nu ją cych w tym se zo nie
gry po wym – po wie dzia ła PAP
prof. Li dia Bry dak, po wo łu -
jąc się na naj now sze da ne.
Do da ła, że kto się za szcze pił,
jest do brze chro nio ny
przed gry pą. 

Od 1 wrze śnia 2012 r. do 7
stycz nia 2013 r. prze ba da no
1918 pró bek za raz ków i w 26,4
proc. z nich po twier dzo no, że są
to wi ru sy gry py. Naj wię cej zi den -

ty fi ko wa no wi ru sów H1N1, ale
spo ra dycz nie na tra fio no rów nież
na wi ru sa H3N2. Prze ciw ko tym
drob no ustro jom chro ni za pla no -
wa na na ten se zon gry po wy
szcze pion ka.

„W na szym in sty tu cie spo śród
tych osób, któ re się za szcze pi ły,
nikt do tąd nie cho ro wał na gry -
pę” – pod kre śli ła prof. Bry dak
z Kra jo we go Ośrod ka ds. Gry py.
Nie ste ty, po dob nie jak w la tach
po przed nich, tyl ko nie licz ni Po la -
cy są za szcze pie ni prze ciw ko te -
go rocz nej gry pie. Oce nia się, że
w tym ro ku zro bi ło to od 6 do 8
proc. osób.

W se zo nie 2011/2012 za -
szcze pi ło się je dy nie 4,5 proc.
Po la ków, naj mniej od kil ku lat.
Je ste śmy pod tym wzglę dem
na jed nym z ostat nich miejsc
w Eu ro pie. W 2005 r. za szcze pi -
ło się 8,6 proc. osób, a w 2009
r. – je dy nie 6,8 proc. Przy kła do -
wo w Hisz pa nii w se zo nie
2010/2011 za szcze pi ło się 19
proc. osób do ro słych,
w USA – 41 proc., a w Ko rei Po -
łu dnio wej – 24 proc.

„To za dzi wia ją ce, że Po la cy
nie chcą się szcze pić prze ciw ko
gry pie, a jed no cze śnie w se zo -

nie gry po wym na rze ka my
na ko lej ki do le ka rza ro dzin -

ne go. Ja ka w tym lo gi ka?
Wszyst ko dla te go, że

ma my lek ce wa żą cy
sto su nek do szcze -

pień prze ciw ko tej in -
fek cji” – do da ła prof.

Bry dak.
Nie ste ty, w Pol sce nie -

chęt -

nie szcze -
pią się na wet le ka -

rze i pie lę gniar ki.
Prze ciw ko gry pie

szcze pi się za le d wie
6,4 proc. wszyst kich

pra cow ni ków służ by zdro -
wia. Jest to nie mal tak sa mo ni -
ski od se tek, jak w ca łej po pu la -
cji. Na wet pod tym wzglę dem
Pol ska za ję ła je de na ste, ostat -
nie miej sce w Eu ro pie (wśród
tych kra jów, w któ rych prze pro -
wa dzo no son daż).

Czy te raz war to się jesz cze za -
szcze pić? „Moż na, ta kie jest też
sta no wi sko Świa to wej Or ga ni za -
cji Zdro wia (WHO). Przez ty dzień
trze ba tyl ko w mia rę moż li wo ści
uni kać kon tak tu z oso ba mi za -

gry pio ny mi. Po sied miu dniach
uzy sku je się od por ność na wi ru -
sa gry py” – po wie dzia ła prof.
Bry dak.

War to pa mię tać, że za ka że -
nie gry pą nie chro ni
przed ko lej ną in fek cją wi -
ru sem gry py. W jed nym
se zo nie gry po wym,
któ ry zwy kle trwa
do mar ca,
moż na za cho -
ro wać dwa,

a w skraj nych
przy pad kach na wet

trzy ra zy.
Błęd ne jest też prze -

ko na nie, że wy star czy
do brze się od ży wiać
i pro wa dzić zdro wy styl

ży cia, że by unik nąć za ka -
że nia gry pą. „Szcze pion ka

jest je dy ną sku tecz ną ochro ną
przed tym groź nym za ka że -
niem” – pod kre śli ła prof. Bry -
dak.

Naj więk szą ochro ną przed wi -
ru sem gry py uzy sku ją oso by
w wie ku 18-59 lat. Szcze pion ka
w 70-90 proc. za pew nia im od -
por ność. U osób star szych oraz
z cho ro ba mi prze wle kły mi
zmniej sza ona ry zy ko po wi kłań
do 60 proc., a ry zy ko zgo -
nu – do 80 proc.

Za szcze pić po win ny się
przede wszyst kim oso by
po 65. ro ku ży cia oraz ma łe
dzie ci po ni żej 2 lat (pre pa rat
moż na po da wać już ma lu -
chom po wy żej szó ste go mie -
sią ca ży cia). A tak że oso by
cier pią ce na cho ro by prze wle -
kłe: ser ca, płuc, ne rek, wą tro -
by, na cho ro by krwi i cu krzy cę,
a tak że te, któ re ma ją osła -
bio ny układ od por no ścio wy.

Na tę gru pę osób przy pa da

pra wie 90 proc. wszyst kich
zgo nów z po wo du gry py.

Szcze pion ka prze ciw ko gry pie
nie chro ni przed tzw. za ka że nia
gry po po dob ny mi, z któ ry mi czę -
sto ją my li my. „In fek cje te trud no
od róż nić. Za ka że nia gry po po -
dob ne naj czę ściej wy wo łu ją wi -
ru sy RSV” – mó wi ła prof. Bry -
dak. Jest to naj częst szy pa to gen
wy wo łu ją cy in fek cje gór nych
dróg od de cho wych, głów nie
u dzie ci. U mło dzie ży i osób do ro -
słych prze bie ga na ogół ła god -
nie, ale mo że być groź ny dla
osób star szych.

Gry pa jest jed nak znacz nie
groź niej sza niż wi rus RSV.
Wpraw dzie nie umie ra na nią już
tak du żo osób, jak jesz cze w la -
tach 60. XX w., gdy na świe cie
cho ro wa ło na wet kil ka mi lio nów
lu dzi. Na dal jed nak jest to wy so -
ce za kaź na cho ro ba, po wo du ją -
ca groź ne po wi kła nia, ta kie jak
nie wy dol ność od de cho wa, za pa -
le nia mię śnia ser co we go i osier -
dzia oraz ostra nie wy dol ność ne -
rek.

Oso by, któ re się re gu lar nie
szcze pią, chro nią przed za ka że -
niem in nych, gdyż nie roz no szą
wi ru sów gry py, któ re ła two się
roz prze strze nia ją dro gą kro pel -
ko wą.

ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI (PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
FOT. STOCK. XCHNG / ESRA SU

FOT. STOCK. XCHNG 
/ BRIAN HO SKINS

Ekspert: Kto się zaszczepił, 
jest dobrze chroniony przed grypą

‹ ‹ ‹

Roz sąd nie jest ogra ni czać
czas trwa nia roz mo wy oraz
prze kła dać apa rat od jed ne go
ucha do dru gie go, że by nie ku -
mu lo wać ener gii. Le piej nie uży -
wać go, gdy sy gnał jest sła by
lub prze miesz cza my się z du żą
pręd ko ścią – apa rat „prze ska -
ku je” wte dy z jed nej sta cji ba zo -
wej do dru giej i ener gia, któ rą
emi tu je, jest wte dy naj więk sza.
Z tych po wo dów war to przy zwy -
cza ić się do ze sta wów słu chaw -
ko wych i urzą dzeń gło śno mó -
wią cych, a przy za ku pie apa ra -
tu zwró cić uwa gę, by miał jak
naj mniej szą moc, naj le piej po -
ni żej 2 wat.

„Po dob nie, w po cząt ko wej
fa zie po od kry ciu pod ko niec

XIX wie ku przez Wil hel ma Roe -
ntge na pro mie ni X, za czę to je
wy ko rzy sty wać bez kon tro li,
wy rzą dza jąc przy tym du że
szko dy na świe tla nym pa cjen -
tom. Do pie ro po pew nym cza -
sie na ukow cy stwier dzi li, że
pro mie nie te dzia ła ją szko dli -
wie na ustrój bio lo gicz ny, cze -
go kon se kwen cją by ło usta le -
nie re guł ich me dycz ne go wy -
ko rzy sta nia.

Pó ki do koń ca nie roz strzy -
gnie my kwe stii szko dli wo ści te -
le fo nów ko mór ko wych, war to
za cho wać roz są dek pod czas ko -
rzy sta nia z nich” – pod su mo wał
dr Zie liń ski.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG 
/ PHO TO BY JA KUB KRE CHO WICZ
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l Trzy ko bie ty roz ma wia ją o swo -
ich cór kach. Pierw sza:

– Nie ma lep szej cór ki niż mo ja Zo sia.
Ona je dy na mnie ko cha. W le cie za bie ra
mnie na Ma zu ry, a zi mą do Za ko pa ne go...

Na to mó wi dru ga:
– Mo ja có recz ka jest naj lep sza. Nikt

nie ko cha mnie bar dziej niż ona! Lu sia
w le cie za bie ra mnie na Ha wa je, a w zi -
mie do Szwaj ca rii.

Trze cia mach nę ła rę ką i mó wi:
– To wszyst ko nic. Mo ja Go sia jest naj -

lep szą cór ką na świe cie!
– Ale dla cze go? py ta jed na z ko biet.
– Trzy ra zy w ty go dniu je dzie na wi zy tę

do psy chia try i pła ci mu 150 zło tych, że -
by tyl ko o mnie po roz ma wiać!

l Męż czyź ni ma ją umysł ana li tycz -
ny: du że pro ble my po tra fią roz bić na
mniej sze. Ko bie ty ma ją umysł syn te -
tycz ny: z ma łych pro ble mów ro bią du że
pro ble my.

l Dwaj pa no wie roz ma wia ją
przy kie lisz ku.

– Ech, ży cie jest cięż kie... – wzdy cha
je den z nich. – Mia łem wszyst ko o czym
czło wiek mo że ma rzyć: ci chy dom, pie -
nią dze, dziew czy nę...

– I co się sta ło?!
– Żo na wró ci ła z wcza sów ty dzień

wcze śniej...

l Sta tek ba daw czy ko lej ny mie siąc

pły wa po oce anie. Za ło ga po ci chu
za czy na po pi jać z tę sk no ty za lą dem.
Ka pi tan po sta no wił prze rwać pi jań -
stwo i ze brał ca łą za ło gę na po kła -
dzie:

– W związ ku z za ob ser wo wa ny mi
przy pad ka mi nad uży wa nia al ko ho lu
na po kła dzie, zo bo wią zu je wszyst kich
do wy rzu ce nia ca łych za pa sów wód ki
do mo rza! Na po kła dzie za le gła gro bo wa
ci sza. I na gle gdzieś, z tyl nych rzę dów,
roz le ga się ra do sny głos:

– Ka pi tan ma ra cję! To hań ba! Bez
dwóch zdań na le ży ca ły za pas al ko ho lu
wy rzu cić za bur tę!

Za ło ga zszo ko wa na. Po chwi li od zy wa
się bos man:

– Hej, wy tam z tyl nych rzę dów! Czy
ktoś udzie lił gło su nur kom?

l Ko wal ski po sta no wił zro bić żo nie
nie spo dzian kę. Po szedł do fry zje ra,
zgo lił wą sy, bro dę, przy strzygł krót ko
wło sy. Kie dy wró cił, żo na rzu ci ła mu
się na szy ję i za czę ła na mięt nie ca ło -
wać.

– Wie dzia łem ko cha nie, zę zro bię ci
nie spo dzian kę!

– Och, to ty?! – krzyk nę ła spe szo -
na żo na.

l Fry zjer py ta klien ta:
– Pan już chy ba u nas był?
– Nie, ucho stra ci łem na woj nie.
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Pre zen tu je my dziś wier sze, któ re na de sła ła na sza Czy tel nicz ka
Agniesz ka Gru ba – rocz nik 1974. Uro dzi ła się w Rze szo wie. Jej pa -
sją jest pi sa nie, kie dyś to by ły pio sen ki, po tem ar ty ku ły do ga zet,
a w mię dzy cza sie po ezja. Lau re at ka wie lu kon kur sów po etyc kich
m. in. w Swid ni ku (1999), Ostro łę ce (2003), Piw nicz nej – Zdro ju
(2005). W 2004 ro ku uka zał się jej de biu tanc ki to mik „Bia łe
Skrzyp ce” za któ ry rok póż niej otrzy ma ła na gro dę Związ ku Li te ra -
tów Pol skich za Naj lep szy De biut Pod kar pa cia 2004. W przy go to -
wa niu na stęp ny to mik.

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!

Ten sam 
nok turn Cho pi na
Ten sam nok turn Cho pi na
za wsze ten sam
wpro wa dza mnie
na łą ki dzie ciń stwa
pod tam ten dach
gdzie pod strze chą
gli nia nych gniaz dek rząd
z któ ry mi za stęp ja skó łek
co ro ku wo dził spór
i wi dzę
ską pa ny w słoń cu dzie dzi niec
bab cię co mia ła do za pa ski 
przy szpi lo ne ar cha icz ne imię
ka plicz ki na si wo po bie lo ne 
ogro dy po ro słe wi no gro nem
ru de go ru ma ka są sia dów i pa stwi ska
pa stwi ska wol no ści

Dziś już po za cza sem 
po za tam tych słów od de chem je stem
i pły nę co dzien no ści nur tem
lecz kie dy tyl ko spa da
ta sa ma ka wal ka da dżwię ków
ten sam nok turn Cho pi na
wra ca

idę wspo mnień na zbie rać

XXX
mróz ści na się
w za uł kach pię cio li nii dło ni
bia łe spod pal ców
wy pa da ją skrzyp ce
bez pow rot nie
za pa da się 
ostat nia kro pla
dzwię ku 

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

Ką cik po etyc ki
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