
Po ja wi ły się in for ma cje
o no wych re gu łach przy -
zna wa nia do dat ku do
miesz ka nia „hu ur to -
eslag” oraz do fi nan so -
wa nia do ubez pie cze nia
„zorg to eslag”. 

W świe tle no wych za sad wy -
pła ty tych do dat ków nie otrzy -
ma oso ba, któ rej ad res jest
w urzę dzie Be la sting dienst nie -
zna ny. Ta ka oso ba nie otrzy ma
rów nież de cy zji o do dat ku co
ozna cza, że wnio sek nie zo sta -
nie opra co wa ny. Sy tu acja ta
do ty czy osób, któ rych ad res
jest nie ak tu al ny oraz ma tak że
miej sce w przy pad ku, kie dy
urząd gmi ny prze ka że in for ma -
cje o nie pra wi dło wym ad re sie.

Na pod sta wie tych zmian
se kre tarz Frans We ekers

chce prze ciw dzia łać de frau -
da cji da nych w przy pad ku do -
dat ków. In for ma cje te za warł
w li ście, któ ry wy słał w pią tek
10 ma ja 2013 ro ku do „Twe -
ede Ka mer”. Przy bar dzo wy -
so kim za gro że niu oszu stwa -
mi urząd nie bę dzie wy pła cał
do dat ków. Zmia ny te ma ją
wejść w ży cie z po cząt kiem
2014 ro ku. 

Se kre tarz po in for mo wał
rów nież o tym, że ma ją
w pla nach jesz cze wię cej
zmian, któ re po do kład nym
spraw dze niu bę dą chcie li
wcie lić w ży cie. Moż li we jest,
że bę dą chcie li ogra ni czyć
wnio sko wa nie o do dat ki.
Ogra ni cze nia te zo sta ną za -
sto so wa ne już w 2014 ro ku
w przy pad ku do dat ku Kin de -
ro pvang to eslag czy li tzw. do -
dat ku przed szkol ne go. 
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Brak ad re su w Urzę dzie Skar bo wym?
Brak hu ur to eslag i zorg to eslag

FOT. STOCK. XCHNG / MARVIN MADD
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Kon tro la do fi nan so wa nia 
do ubez pie cze nia

Zmian chcą rów nież w kon tro li do fi nan so -
wań po mi mo te go, że urzęd ni cy kon tro lu ją
na bie żą co czy da ny wnio sko daw ca ma opła -
ca ne ubez pie cze nie i czy na dal ma pra wo
do do fi nan so wa nia.

*  *  *
Po dat ni ku! Pa mię taj za tem o obo wiąz ku

prze ka zy wa nia in for ma cji o zmia nie ad re su za -
miesz ka nia lub o zmia nie ad re su ko re spon den -
cyj ne go. Je że li je steś za mel do wa ny na te re nie
Ho lan dii, urząd au to ma tycz nie otrzy ma te da ne
z urzę du gmi ny. W przy pad ku wy mel do wa nia
się z Ho lan dii mu sisz zwró cić uwa gę na to, aby
zo stał po da ny ad res pod któ rym bę dziesz prze -

by wał. Jest to bar dzo waż ne, po nie waż je że li go
nie po dasz, urząd skar bo wy nie bę dzie w po sia -
da niu Two je go ad re su za miesz ka nia. Kon se -
kwen cją jest nie opra co wa nie roz li cze nia po dat -
ko we go, a od ro ku 2014 rów nież do dat ków. 

Po ma ga jąc urzęd ni kom, po mo żesz rów -
nież so bie. Ak tu ali zu jąc da ne unik niesz wy -
sy ła nia do ku men tów na nie ak tu al ny ad res,
a co za tym idzie de frau da cji swo -
ich da nych. 

(RED.)

AR TY KUŁ PO WSTAŁ 

PRZY WSPÓŁ PRA CY

Z KAN CE LA RIĄ PO DAT KO WĄ MGR 

AN NA KŁO SOW SKA WWW.ROZ LICZ SIE.PL

ŹRÓ DŁO: HTTP://WWW.EL SE VIER FI SCA -

AL.NL/FI SCA AL -AC TU EEL/NIE UWS/

NIE UWS/2804/GE EN -TO ESLAG -ME ER 

-OP -ON BE KEND -AD RES

Brak ad re su w Urzę dzie Skar bo wym?
Brak hu ur to eslag i zorg to eslag

FOT. STOCK.XCHNG / PIERRE AMERLYNCK
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Hi sto ryk dr Je rzy Si kor ski,
któ ry wska zał miej sce w ar -
chi ka te drze we From bor ku,
gdzie na le ża ło szu kać i zna -
le zio no szcząt ki Ko per ni ka,
uwa ża, że po trzeb ne są po -
szu ki wa nia krew nych astro -
no ma. „Gdy by uda ło się od -
na leźć szcząt ki wu ja Ko per -
ni ka, by ła by sen sa cja”- oce -
nia. 

PAP: Rok 2013 w wo je -
wódz twach war miń sko -ma -
zur skim i ku jaw sko -po mor -
skim ogło szo no Ro kiem Mi ko -
ła ja Ko per ni ka. Ob cho dzi my
bo wiem 540. rocz ni cę uro -
dzin pol skie go astro no ma
i 470. rocz ni cę śmier ci uczo -
ne go oraz wy da nia naj więk -
sze go dzie ła „O ob ro tach sfer
nie bie skich”.

Wy da wać by się mo gło, że
po od kry ciu i zi den ty fi ko wa -
niu szcząt ków astro no ma
oraz uro czy stym ich po chów -
ku w 2010 ro ku w ka te drze
from bor skiej, nie ma już wy -
zwań na uko wych do ty czą -
cych Ko per ni ka. Czy zgo dzi
się Pan z ta kim stwier dze -
niem?

J. S.: My ślę, że przed na ukow -
ca mi są ko lej ne wy zwa nia. Jed -
nym z naj waż niej szych mo gło by
być po szu ki wa nie szcząt ków
krew nych Ko per ni ka, a w szcze -
gól no ści wu ja astro no ma bp Łu -
ka sza Wat zen ro de (to wła śnie
brat mat ki, po śmier ci oj ca Ko -
per ni ka, za jął się kil ku let nim Mi -
ko ła jem, po słał go do szkół
i wspie rał w dal szym kształ ce -
niu – PAP). Od na le zie nie szcząt -
ków wu ja Ko per ni ka, po bra nie
z nich ko du DNA i po rów na nie
z ma te ria łem ge ne tycz nym po -
bra nym ze szcząt ków od na le zio -
nych we From bor ku da ło by stu -
pro cen to wą pew ność, że po cho -
wa ne w 2010 ro ku szcząt ki na -
le żą do Ko per ni ka.

PAP: Gdzie na le ża ło by szu -
kać szcząt ków bp Łu ka sza
Wat zen ro de?

J. S.: W ka te drze from bor -
skiej; jest du że praw do po do -
bień stwo, że jest on tam po cho -
wa ny. Zresz tą nie tyl ko on, ale
i sze ściu in nych bi sku pów war -
miń skich. Z mo ich usta leń wy ni -
ka, że jest wiel ce praw do po dob -
ne, że sied miu bi sku pów war -
miń skich, w tym Łu kasz Wat zen -
ro de, mo że być po cho wa nych
w spe cjal nej kryp cie znaj du ją cej
się pod pre zbi te rium świą ty ni.

Z ca łą pew no ścią bi sku pów nie
cho wa no z ka no ni ka mi, mu sia ła
więc być osob na kryp ta. Ana li -
za prze ze mnie prze pro wa dzo -
na do wo dzi, że pod pre zbi te rium
mo gły od być się po chów ki ta -
kich bi sku pów jak Mi ko łaj Tun -
gen zm. w 1489 r. w wie ku 57
lat, Łu kasz Wat zen ro de (wuj Ko -
per ni ka) zm. w 1512 ro ku w wie -
ku 65 lat, Fa bian Lu zjań ski zm.
w 1523 r. wie ku ok. 53 lat, Mau -
ry cy Fe ber zm. w 1537 ro ku
w wie ku 66 lat, Jan Dan ty szek
zm. w 1548 r. w wie ku 63 lat,
Tie de mann Gie se zm. w 1550 r.
w wie ku 70 lat oraz Mar cin Kro -
mer zm. w 1589 r. w wie ku 67
lat.

PAP: Ja kie są bez po śred nie
do wo dy na to, że wła śnie
w ka te drze from bor skiej są
gro by war miń skich bi sku -
pów?

J. S.: Bi skup Tie de mann Gie -
se w swo im te sta men cie po stu -
lo wał, by go po cho wa no w ka te -
drze ra zem z in ny mi bi sku pa mi,
ra zem z je go po przed ni ka mi,
więc ma my jak by do wód – ślad
bez po śred ni, że oni mu szą być
po cho wa ni w ka te drze. Ba da nia
po szu ki waw cze bp Łu ka sza
Wat zen ro de i in nych bi sku pów
war miń skich roz po czął zresz tą
w 2006 prof. To masz Wę cła wo -
wicz, ale zo sta ły one za nie cha -
ne. Od kry to bo wiem w Szwe cji
w Up psa li kil ka wło sów znaj du ją -
cych się w księ go zbio rach Ko -
per ni ka, z któ rych po bra no DNA
i po rów na no z ko dem ge ne tycz -
nym ze szcząt ków od na le zio -
nych w ka te drze we From bor ku.
Ba da nia po rów naw cze do wio dły,
że po cho dzą one od te go sa me -
go czło wie ka. W związ ku z tym
po szu ki wa nia szcząt ków bi sku -
pa Łu ka sza Wat zen ro de po rzu -
co no, gdyż cel, ja kim by ło od na -
le zie nie szcząt ków Ko per ni ka,
zo stał osią gnię ty. My ślę, że na le -
ży po wró cić do tych ba dań. Gdy -
by uda ło się od na leźć szcząt ki
wu ja Ko per ni ka, to by ła by to
sen sa cja na ska lę świa to wą.

PAP: Czy wie my, jak te po -
chów ki wy glą da ły?

J. S.: Bi sku pi cho wa ni by li
oczy wi ście w trum nach. Ist nie je
ko re spon den cja mię dzy Ko per -
ni ka a bp Dan tysz kiem do ty czą -
ca chę ci uho no ro wa nia Wat zen -
ro de przez te go ostat nie go. Bp
Dan ty szek chciał po da ro wać wu -
jo wi Ko per ni ka ja kieś epic kie
epi ta fium; on miał ta kie cią go ty,
by się ze swo ją po ezją afi szo -
wać. Ko per nik od pi sał mu, że

nie ma ta kiej po trze by, bo wuj
już za ży cia uło żył so bie in skryp -
cję tru mien ną. Ko per nik nie po -
dał jed nak, ja ka to by ła sen ten -
cja. Zresz tą Ko per nik od po wia -
da jąc w ten spo sób, chciał tro -
chę zbyć Dan tysz ka, bo ten spra -
wiał mu pod ko niec ży cia przy -
kro ści.

PAP: La tem roz pocz ną się
w ka te drze we From bor ku ba -
da nia, nie bę dą to jed nak ar -
che olo gicz ne po szu ki wa nia,
cze go bę dą więc do ty czyć?

J. S.: Od kil ku dzie się ciu lat ka -
te dra zma ga się z pro ble mem
za wil go ce nia, któ re za gra ża

struk tu rze obiek tu, wil -
goć idzie do gó ry, grzyb
osia da na ścia nach.
Wszyst ko za czę ło się kil -
ka dzie siąt lat te mu, gdy
ko muś przy szło do gło wy,
by bez kon sul ta cji z na -
ukow ca mi za in sta lo wać
w ko ście le cen tral ne
ogrze wa nie. Po ło żo no
więc wzdłuż ścian in sta -
la cję i szyb ko skut ki tej
de cy zji oka za ły się dla
ka te dry ka ta stro fal ne.
Skle pie nie za czę ło się
łusz czyć, a wil goć osia dła
na ścia nach. Od te go cza -
su za czę ło się per ma -
nent ne za wil go ce nie fun -

da men tów. Za da niem po wie rzo -
nym przez wo je wódz kie go kon -
ser wa to ra za byt ków w Olsz ty nie
pa ni prof. Ewie Łu ży niec kiej
z Po li tech ni ki Wro cław skiej, któ -
ra po pro wa dzi pra ce, bę dzie oce -
na zja wi ska i zba da nie sta nu ka -
te dry.

PAP: Je śli od fun da men tów
ko ścio ła na ścia ny prze cho -
dzi wil goć, to w ja kim sta nie
mo że być kryp ta pod pre zbi -
te rium, gdzie mo gą być po -
cho wa ni war miń scy bi sku pi?

J. S.: Pod pre zbi te rium, gdzie
jest oko ło 100 po chów ków ka -
no ni ków, jesz cze kil ka dzie siąt
lat te mu trum ny by ły w sta nie
ide al nym. Wiem, bo za glą da łem
tam wte dy, ale ów cze sne mu
pro bosz czo wi przy szło do gło wy
za mu ro wać wej ście do tej pod -
ziem nej kryp ty. I wów czas za czę -
ło się to wszyst ko du sić, we szła
wil goć, a trum ny się po roz pa da -
ły. Skut ki są wła ści wie nie od wra -
cal ne. Gdy by uda ło się pa ni prof.
Łu ży niec kiej przy oka zji wła -
snych ba dań do trzeć do kryp ty,
to by ło by bar dzo in te re su ją ce.
Za war tość kryp ty jest bez cen -
nym ma te ria łem ba daw czym
pod wzglę dem hi sto rycz nym, et -
nicz nym i bio gra ficz nym. Roz -
ma wia łem z pa nią pro fe sor o tej
kwe stii i bę dzie mia ła to na uwa -
dze.

PAP: Czy moż na jesz cze ja -
kieś ba da nia pro wa dzić w ar -
chi wach?

J. S.: Gdy by ła jesz cze ak tu al -
ne spra wa do tar cia do po tom -
ków Ko per ni ka, pra cę na uko wą
pod ję ły Jo an na Jen drze jew ska
i An na Sta chow ska. Aby po twier -
dzić, czy szcząt ki od na le zio ne
we From bor ku na le żą do Ko per -
ni ka, po szu ki wa ły one krew nych
z li nii żeń skiej Ko per ni ka, by po -

rów nać ma te riał ge ne tycz ny.
Punk tem wyj ścio wym sta ła się
dla nich Chri sti na Wat zen ro de
(sio stra mat ki Mi ko ła ja Ko per ni -
ka – Bar ba ry), któ rej po tom ki nie
wy szły za mąż za człon ków
gdań skie go pa try cja tu. W swych
po szu ki wa niach li nii żeń skiej
krew nych Ko per ni ka au tor ki ba -
dań do szły aż do XVIII wie ku; dal -
sze ba da nia – jak wska zy wa -
ły – na le ża ło by pro wa dzić w ar -
chi wach w Niem czech. Nie ma
już po wo dów bez po śred nich, by
da lej szu kać po tom ków ciot ki
Ko per ni ka. Prof. Krzysz tof Mi kul -
ski zaj mo wał się z ko lei przod ka -
mi Ko per ni ka, więc to też jest
cie ka wy kie ru nek po szu ki wań.

ROZ MA WIA ŁA AGNIESZ KA LI BUDZ KA

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

DR JERZY SIKORSKI
– historyk, znawca dziejów
Warmii XV-XVI w.
w szczególności kapituły
warmińskiej i jej członków,
autor wielu ich biogramów
w „Polskim słowniku
biograficznym”, w tym
poświęconych Mikołajowi
Kopernikowi. Na podstawie
źródeł znajdujących się
w Archiwum Archidiecezji
Warmińskiej wskazał m. in.
na zachowane do dziś relikty
domu we Fromborku,
w którym Kopernik mieszkał
i umarł, i w którego ogrodzie
zbudował płytę
obserwacyjną opisaną w „De
revolutionibus”. Ustalił
miejsce pochówku
Kopernika w katedrze
fromborskiej, w pełni
potwierdzone przez
archeologów, którzy tam
właśnie odkryli szczątki
kostne astronoma.

Dr Sikorski: potrzebne są
poszukiwania krewnych Kopernika

FOT. STOCK. XCHNG / ANNA SZLACHTA

FOT. STOCK. XCHNG / ANETA BLASZCZYK



Po omó wie niu de fi ni cji obo -
wiąz ku ali men ta cyj ne go oraz
przed sta wie niu prze sła nek
w za kre sie obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go, war to przed -
sta wić wzór for mu la rza po -
zwu o ali men ty (Rys. 1). Dla -
te go też oprócz sa me go po -
zwu – kil ka słów ko men ta rza
co jest waż ne i na co war to
zwró cić uwa gę.

Wy ja śnie nia
Upraw nio ny – po wód – wy stę -

pu je sa mo dziel nie po osią gnie -
ciu peł no let no ści, do 18 ro ku ży -
cia re pre zen to wa ny jest przez
przed sta wi cie la usta wo we -
go – mat kę lub oj ca.

Zo bo wią za ny – po zwa ny – je -
den z ro dzi ców – mat ka lub oj -
ciec.

War tość przed mio tu spo -
ru – su ma pie nięż na.

1. Wła ści wość Są du.

Po wódz two o ali men ty moż -
na wy to czyć we dług miej sca za -
miesz ka nia oso by upraw nio nej
(art. 27 Ko dek su po stę po wa nia
cy wil ne go – da lej w ar ty ku le

KPC) oraz we dług miej sca za -
miesz ka nia oso by zo bo wią za nej
(art. 32 KPC). Po wódz two ta kie
roz po zna je Sąd Re jo no wy, Wy -
dział Ro dzin ny i Nie let nich – tzw.
„Sąd ro dzin ny”. Nie jest wy ma -
ga ne, aby w tek ście po zwu zo -
stał wska za ny pra wi dło wy ad res
Są du. 

2. War tość przed mio tu spo ru.

Przede wszyst kim jest to okre -
śle nie rosz cze nia, tj. kwo ty, któ rą
do cho dzi oso ba upraw nio -
na od oso by zo bo wią za nej. War -
tość przed mio tu spo ru na le ży
okre ślić w na stę pu ją cy spo sób:
po pierw sze na le ży pod li czyć

wszel kie kosz ty skła da ją ce się
na za spo ka ja nie pod sta wo wych
po trzeb dziec ka, na stęp nie po -
dzie lić kwo tę na 2 (obo je ro dzi ce
zo bo wią za ni są do po no sze nia
ko szów utrzy ma nia w rów nym
stop niu). Kwo ta, któ ra zo sta nie
okre ślo na w wy ni ku po dzia łu,
sta no wi wy so kość mie sięcz ne go
obo wiąz ku ali men ta cyj ne go
na rzecz dziec ka. We dług prze pi -
sów KPC kwo tę mie sięcz nych
ali men tów na le ży po mno żyć
przez 12 (1 rok = 12 mie się cy)
i wów czas zo sta nie okre ślo -
na wła ści wa i pra wi dło wa war -
tość przed mio tu spo ru.

Np. koszt w ca ło ści mie sięcz -
ne go utrzy ma nia dziec ka sta no -
wi kwo tę 1.200,00 zł.

A więc 1.200,00 zł / 2 (2 ro -
dzi ców – mat ka i oj ciec) =
600,00 zł (obo wią zek ali men ta -
cyj ny za 1 mie siąc).

Na stęp nie 600,00 zł X 12
(mie się cy) = 7.200,00 zł.

I to wła śnie kwo ta 7.200,00 zł
sta no wi war tość przed mio tu
spo ru.

3. Do kład ne okre śle nie 
stron po zwu.

Po zew za wsze wi nien okre ślać
w spo sób szcze gó ło wy każ dą ze
stron. Da je to pod sta wę do wła -
ści we go okre śle nia oso by zo bo -
wią za nej i oso by upraw nio nej.
Waż nym jest wska za nie wła ści -
we go ad re su za miesz ka nia obu
stron. Wią że się to przede wszyst -
kim z pra wi dło wym do rę cze niem
wszel kiej ko re spon den cji są do -
wej, co za pew nia spraw ność po -
stę po wa nia i nie po wo du je nad -
mier ne go prze dłu że nia po stę po -
wa nia są do we go. Je śli oka że się,
iż choć by jed na ze stron po sia da
ad res za miesz ka nia na te re nie
Pol ski, a ad res po by tu cza so we -
go na te re nie Ho lan dii, wska zać

na le ży oba ad re sy, tak aby sąd
miał moż li wość sku tecz ne go do -
rę cze nia wszel kiej ko re spon den -
cji upraw nio ne mu i zo bo wią za -
ne mu.

4. Okre śle nie wy so ko ści 
żą da nych ali men tów.

Upraw nio ny, któ ry de cy du je się
na skie ro wa nie spra wy do są du,
mu si w spo sób jed no znacz ny
okre ślić wy so kość obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go, któ ry ma być re -
gu lo wa ny przez zo bo wią za ne go.
Jest to bar dzo waż ny ele ment,
któ ry w za sa dzie skła da się
na isto tę spra wy ali men tów.
Upraw nio ny wi nien przed przy stą -
pie niem do zło że nia po zwu do ko -
nać kal ku la cji wszel kich kosz tów,
któ re po no si ty tu łem za spo ka ja -
nia pod sta wo wych po trzeb ży cio -
wych – by to wych. Na po trze by ta -
kie skła da ją się: opła ty za miesz -
ka nie, opła ty za me dia (prąd, gaz,
wo da, wę giel), żyw ność, środ ki
czy sto ści, ubra nia, za ję cia do dat -
ko we, kosz ty ubez pie cze nia,
opłat za przed szko le, szko łę, za -
kup le ków i re ha bi li ta cja, za kup
sprzę tu nie zbęd ne go do upra wia -
nia spor tu, itp. Na w/w wy dat ki
skła da ją się rów nież in ne po trze -
by, któ re w ży ciu co dzien nym tak -
że za spo ka ja ją pod sta wo we po -
trze by oso by upraw nio nej – po -
wo da. Dla zo bra zo wa nia Są do wi
ca ło ści po nie sio nych kosz tów wy -
star czy przez okres mi ni mum 1
mie sią ca gro ma dzić wszel kie
fak tu ry VAT lub ra chun ki świad -
czą ce o re gu lo wa niu wszel kich
na leż no ści na rzecz oso by upraw -
nio nej.

5. Wska za nie do wo dów.

Upraw nio ny zo bo wią za ny jest
do wska za nia wszel kich do wo -
dów w za kre sie:

– po no szo nych kosz tów za -
spo ka ja nia pod sta wo wych po -
trzeb ży cio wych al bo wiem da je
to ob raz fak tycz nie po nie sio nych
kosz tów wszel kich dóbr lub zo -
bo wią zań na rzecz pod mio tów
trze cich (czynsz miesz ka nia, me -
dia) – tzn. uspra wie dli wio nych
po trzeb upraw nio ne go,

– do ku men tów świad czą cych
o do cho dach, źró dłach do cho du
zo bo wią za nej/zo bo wią za ne go,
al bo wiem nie zbęd ne jest wy ka -
za nie wy so ko ści za rob ków
i moż li wość uzy ska nia wyż sze go
do cho du w związ ku z po sia da ny -
mi kwa li fi ka cja mi za wo do wy -
mi – tzn. moż li wo ści za rob ko we
zo bo wią za ne go. 

WAŻ NE
– Po wódz two wy ta cza się za -

wsze przed Są dem Re jo no wym,
chy ba że rosz cze nie o ali men ty
pod le ga roz po zna niu lub zo sta ło
roz po zna ne w trak cie po stę po -
wa nia roz wo do we go przed wła -
ści wym Są dem Okrę go wym.

– Po wódz two zwol nio ne jest
z opła ty są do wej.

– Nie zbęd ne jest za wsze zło -
że nie do Są du dwóch eg zem pla -
rzy po zwu wraz z za łącz ni ka mi.

– Pra wi dło wo wnie sio ny po -
zew jest kom plet ny i przy spie sza
po stę po wa nie.

MGR KA RO LI NA

KWIAT KOW SKA - NA WROT

ABSOLWENT WYDZIAŁU PRAWA

I ADMINISTRACJI US W KATOWICACH

PRAW NIK FIR MY 

PRO -LE GE WIN DY KA CJA

W KO LEJ NYCH NU ME RACH:
do cho dze nie i za bez pie -
cze nie rosz czeń ali men ta -
cyj nych w związ ku z po by -
tem zo bo wią za ne go po -
za gra ni ca mi kra ju.

WTOREK, 21 maja 2013Prawnik6
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Po zew o ali men ty – wzór i ob ja śnie nie

FOT. STOCK.XCHNG / GRZEGORZ PACIEJUK

FOT. STOCK.XCHNG / MARCIN JOCHIMCZYK
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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 ce z sys te mem vo ice
pic king, ob słu ga wóz ka EPT.
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 Ope ra tor wóz ka wi dło -
we go w Ein dho ven. Obo wiąz -
ki: przy go to wy wa nie i zbie ra nie
za mó wień za po mo cą wóz ka
wi dło we go bocz ne go i wy so ko -
ścio we go. Wy ma ga nia: 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, nie miec kie -
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 So ftwa re pro gra mi sta.
Po szu ku je my pro gra mi sty ze
zna jo mo ścią Del phi for. Net, Vi -
su al Stu dio 2005, C#. Pra ca
w roz wi ja ją cej się, dy na micz -
nej fir mie, któ ra jest do staw cą
sys te mów in for ma tycz nych
i elek trycz nych re je strów me -
dycz nych dla szpi ta li, kli nik pry -
wat nych i in sty tu cji służ by zdro -
wia psy chicz ne go. Je śli masz
do świad cze nie w pro gra mo wa -
niu oraz zna jo mość w/w pro -
gra mów, mo że to być ide al -
na pra ca dla Cie bie. Wy ma ga -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go. Cv pro szę na: an -
na@valk -uit zend bu re au.nl.
Pra ca na te re nie Ho lan dii.

l Ho ofd be he er der van
een gro te wo on lo ca tie
(>150 per so nen) No ord Hol -
land. In deze func tie ben je ve -
ran two or de lijk vo or een wo on -
lo ca tie wa ar NL -jobs ha ar bu -
iten land se we rk ne mers hu -
isvest. Je be he ert en be pa alt
met de di rec tie de re gels in en
om het com plex. Je bent ve -
ran two or de lijk vo or en vo ert
het on der ho ud van de ge bo -
uwen en omlig gend ter re in uit.
Je on der ho udt con tact met de
bu ren, ge me en te, po li tie en
an de re be lan gheb ben den. Wij
vra gen: Be he er sing van Ne der -
lands en Po ols in wo ord en ge -
schrift. Dat je wilt wo nen op de
te be he ren lo ca tie. Dat je be -
schikt over men sen ken nis en
kan go ed met men sen omga -
an. Dat je stress be sten dig
bent en ge en ne gen tot vijf
men ta li te it hebt. Dat je een
aan pak ker bent. Dat je eni ge
tech ni sche ken nis hebt, om
kle ine re pa ra ties zelf uit te vo -
eren. Heb je in te res se in deze
va ca tu re stu ur dan je CV aan:
re gi na@nl -jobs.com

l As si stent be he er der
van een gro te wo on lo ca tie
(>150 per so nen) No ord Hol -
land. In deze func tie zorg je er
sa men met de ho ofd be he er -
der vo or dat het com plex en
omlig gen de ter re in ne tjes is.
De da ge lijk se ta ken be sta an
uit: Con tact heb ben met de be -
wo ners. Scho on ma ken pu blie -
ke ru im tes. On der ho ud tu in.
Wij vra gen: Be he er sing van Po -
ols en Ne der lands. Je wilt wo -
nen op de te be he ren lo ca tie.
Kan met men sen omga an. Het
eni ge tech ni sche ken nis. Heb
je in te res se in deze va ca tu re
stu ur dan je CV aan: re gi na@nl -
-jobs.com

PRACA

W od róż nie niu od Pol ski,
w Ho lan dii oraz po zo sta łej
czę ści Eu ro py Za chod niej
i USA, Dzień Mat ki ob cho -
dzo ny jest 12, a nie 26 ma ja.
Jest to świę to ru cho me, choć
zwy cza jo wo ce le bro wa ne
w dru gą nie dzie lę ma ja. 

Jed nak że spo sób ho no ro wa -
nia mam nie od bie ga w żad nej
mie rze od spo so bu, w ja ki od by -
wa się to w Pol sce. Dzie ci ser wu -
ją ma mie śnia da nie do łóż ka,
przed szko la ki wrę cza ją ma mom
kwia ty oraz ręcz nie przy go to wy -
wa ne laur ki i drob ne pre zen ty,
w szko łach od by wa ją się uro czy -
ste ape le i aka de mie. 

Co cha rak te ry stycz ne w Ni der -

lan dach jest to za wsze dzień
wol ny od pra cy (nie dzie la),
w związ ku z czym czas po świę ca
się ro dzi nie i ce le bro wa niu
wspól nie spę dzo nych chwil.
War to pod kre ślić, że w tym dniu
wie lu Ho len drów pro wa dzi dzia -
łal ność cha ry ta tyw ną zbie ra jąc
dat ki dla mam z kra jów Trze cie -
go Świa ta.

BIAN KA AVI DAN

Dzień Mat ki 
w Ho lan dii

FOT. STOCK. XCHNG / MI CHA EL & CHRI STA RI CHERT
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l Zdro wie i uro da: Usłu gi
Fry zjer skie „U Ka mi li”. Pro fe sjo -
nal ne usłu gi fry zjer skie, strzy że -
nia dam sko -mę skie, fry zu ry
wie czo ro we, mo de lo wa nie, pro -
sto wa nie, far bo wa nie. Pra cu ję
na pro fe sjo nal nych na rzę -
dziach. Usłu gi wy ko nu ję wy łącz -
nie w mo im warsz ta cie (HEL -
MOND) pro win cja no ord bra -
bant. oko li ce Ein dho wen, Ve -
ghel, kon ku ren cuj ne ce ny TEL:
0649259586.

l Usłu gi – kom pu te ry:
WGRY WA NIE OPRO GRA MO -
WA NIA XP Z CA LA LE GA LI ZA -
CJA SYS TE MU. I WGRY WA NIE
OPRO GRA MO WA NIA WIN -
DOWS 7 I 8. TYL KO KOM PU TE -
RY. CE NA 20e.
0031653977173

l Le ka rze: Pol ski den ty sta.
Za pra sza my do prak ty ki sto ma -
to lo gicz nej w Reu sel (No ord
Bra bant). Sto ma to lo gia ogól na,
le cze nie pod mi kro sko pem.
W prak ty ce przyj mu je pol ski
den ty sta pan Ja kub No wak. Ad -
res Len sheu vel 1s, 5541 BA
Reu sel. tel. 0497-645751;
www.tan dart sno wak.nl; Ser -
decz nie za pra sza my

l Skle py: Po wer Pro te -
in – sklep in ter ne to wy z od żyw -

ka mi NIE TYL KO DLA SPOR -
TOW CÓW. PO WER PRO TE IN.
Od nie daw na w Ho lan dii zna la -
zło się wresz cie miej sce dla gru -
py osób pa sjo nu ją cych się spor -
tem i zdro wym try bem ży cia.
Dzię ki te mu iż In ter net jest te raz
wszech obec ny, uzy ska nie pro fe -
sjo nal nych i bez płat nych po rad
na te mat die ty oraz tre nin gów,
sta ły się ła twe jak ni gdy.
www.Po wer Pro te in.nl Je śli
uznasz, że je steś go to wy na to
by „po zwo lić so bie po zwo lić”,
ob słu ga po kie ru ję Cię w Two jej
dro dze ku lep sze mu, do ra dzi
aby pro duk ty speł nia ły Two je
wy ma ga nia oraz po sta ra my się
aby pie nią dze u nas wy da ne by -
ły w 100% do brze wy ko rzy sta -
ne.. Co dzien nie sta ra my się uło -
żyć ta ką ofer tę, że by każ dy
klient był za do wo lo ny. Za pra -
sza my do sko rzy sta nia z na -
szych usług.

l Usłu gi – in ne: Czysz cze nie
dy wa nów, wy kła dzin, ta pi ce rek
sa mo cho do wych. Fir ma ofe ru je
pro fe sjo nal ne czysz cze nie: me -
bli ta pi ce ro wa nych, dy wa nów,
wy kła dzin, sa mo cho dów, ta pi -
ce rek sa mo cho do wych. Je ste -
śmy na ho len der skim ryn ku już
po nad rok, za ufa ło nam juz wie -
lu. Ob słu gu je my pra wie ca łą Ho -
lan die. In for ma cje kon tak to we,
ce no we znaj dzie cie pań stwo

na na szej stro nie www.eco sto -
om re ini ging.nl(stro na w j. pol -
skim i ho len der skim); pra cu je -
my 7 dni w ty go dniu (w na głych
przy pad kach rów nierz w no cy);
atra kyj ne ce ny! Ser decz nie Za -
pra sza my. Eco Uni ver se le Sto -
om re ini ging Mo er dijk; KvK -
-54979633; Kon takt: in fo@eco -
sto om re ini ging.nl

l Zdro wie i uro da: Ko sme -
ty ki Ha ar lem. Je że li chcesz zo -
ba czyć no wy ka ta log fir my Ori -
fla me, po szu ku jejsz ra dy w do -
bo rze od po wied nich ko sme ty -
ków. Za pra szam e -ma il ko wal -
czy ke dy ta_84@o2.pl; gg
44908294

l Na uka: Li ceum dla do ro -
słych – Ha ga, Am ster dam, Ein -
dho ven, przez in ter net. Eu ro pej -
skie li ceum dla do ro słych
przy Eu ro pej skiej Wyż szej Szko -
le Pra wa i Ad mi ni stra cji za pra -
sza wszyst kie oso by do ro słe
do roz po czę cia na uki w szko le
śred niej. Za ję cia tak ze w Ha dze,
Am ster da mie, Ein dho ven lub
przez in ter net. In for ma cje:
www.eu ro pej skie.edu.pl. e. ma -
il: se kre ta riat@eu ro pej -
skie.edu.pl. tel. +48 91 462 64
94 lub +31 850 02 13 17; tel. +
31 642 27 74 460. e. ma il: ha -
ga@ew spa.edu.pl

l Zdro wie i uro da: Ide al ny
pre zent na Dzień Mat ki! Zło ty
ze staw od mła dza ją cy, SU PER
CE NA! Ide al ny pre zent na Dzień
Mat ki, zło ty ze staw od mła dza ją -
cy! A w ze sta wie: Ory gi nal na zło -
ta ko la ge no wa ma ska, 2 za bie -
gi na oczy oraz 2 od mła dza ją ce
zło te kap suł ki – za 29,90 zł. Ca -
łość ład nie za pa ko wa na.
Na stro nie http://www.be au ty -
fa ce.pl/su per_ofer ty znaj dziesz
po zo sta łe ze sta wy: GOLD
PLUS – 89,90 zł oraz GOLD
PRE MIUM – 159,90 zł. Dla ze -
sta wów GOLD PLUS i GOLD
PRE MIUM prze sył ka GRA TIS!
Spraw Ma mie pre zent z oka zji
jej Dnia! 

l Skle py: Pol ska pie kar nia
w Rij swijk ser decz nie za pra sza
do swo je go fir mo we go skle pu
przy ul. Scho ol stra at 18, 2282
RD Rij swijk. Po sia da my sze ro ki
asor ty ment chle ba m. in. tra dy -
cyj ny, żyt ni, ra zo wy, ce bu lo wy.
Po za tym ofe ru je my w sprze da -
ży in ne pod sta wo we pol skie
pro duk ty spo żyw cze. Za pra sza -
my w pn/śr 12.00-18.00, we
wt/czw 11.00-18.00, w pt.
10.00-18.00 i w so bo ty
od 09.00-16.00. SER DECZ NIE
ZA PRA SZA MY:)

l Usłu gi – kom pu te ry: TA -
NIO: Stro na in ter ne to wa + Lo go

dla Two jej Ma lej Fir my! Ele ganc -
ka stron ka in ter ne to wa i lo go to
praw dzi wa wi zy tow ka kaz dej fir -
my w sie ci. Nie zwle kaj i za -
dzwon juz dzis. Prze bi je my kaz -
de ce ny!! Ofe ru je my ce ny
na kaz da kie szen i szyb ki pro fe -
sjo nal ny de sign do sto so wa ny
do Two ich po trzeb. Je zy ki: pol -
ski, an gliel ski, ho len der ski. Ni -
skie ce ny w za le zno sci od pro -
jek tu. Mo zli wosc wy sta wie nia
fak tu ry VAT (BTW). Dzia la my
na te re nie ca lej Ho lan dii, szcze -
gol nie No ord -Bra bant. za pra sza -
my, An na i Mi chal R.,
http://www.mrit soft.com/; 06
38384353, mrit soft@hot ma -
il.com

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 – re mon ty: Wi tam
po trze bu ją pań stwo fir my
do ma lo wa nia do mu, biur, hal,
int. Pro wa dzę Fir mę już
od 2005 ma lo wa nie ścian, su fi -
tów, okien, drzwi, wsta wia niem
szyb, wy kle ja nie włók nem
szkla nym, sztu ko wa nie ścian
i su fi tów, wy kła da nie pod łóg
i in ne, wie. in fo. 0617389255
An drzej

OGŁOSZENIA DROBNE

Zgod nie z za po wie dzią 30
kwiet nia br. Kró lo wa Ni der -
lan dów Be atrix prze ka za ła
wła dzę swo je mu sy no wi
Księ ciu (obec nie już Kró -
lo wi) Wil le mo wi -Ale -
xan dro wi. 

Oczy ca łe go świa ta
zwró ci ły się na na ofi -
cjal ne uro czy sto ści.
Zo sta ły za pro szo ne
ko ro no wa ne gło wy
z wie lu państw, m. in.
przed sta wi cie le bry -
tyj skiej ro dzi ny kró -
lew skiej, szej ki ni Ka -
ta ru Bint -Na sser, ksią -
żę Al bert z Mo na ko
oraz człon ko wie mo nar -
chii i kró lestw eu ro pej -
skich i po za kon ty nen tal -
nych. 

Me dia w róż nych miej scach
glo bu re la cjo no wa ły to pod nio -
słe wy da rze nie. Jak już wspo mi -
na li śmy w po przed nim wy da niu
„Goń ca” był to mo ment hi sto -
rycz ny z uwa gi na fakt, iż po raz
pierw szy od po nad trzech po ko -
leń na ho len der skim tro nie za -
sia dać bę dzie król. Ko men ta to -
rzy zwra ca li szcze gól ną uwa gę
na naj bliż szą ro dzi nę Wil le ma -
-Ale xan dra. Je go żo na – Ma xi -
ma, z po cho dze nia Ar gen tyn ka,
otrzy ma ła ty tuł Księż nej, a naj -

star sza cór ka Ca tha ri na -Ama -
lia – Księż nicz ki Kró lew skiej.
Me dia zgod nie stwier dzi ły, iż
daw no już nie oglą da no tak god -
nej uro czy sto ści, a ser ca ze bra -
nych pod bi ły uro cze cór ki Kró la.

Tra dy cyj nie już dzień ten, zwa -

ny po wszech nie Qu eens day
(Dniem Kró lo wej) upły nął
pod zna kiem zna ko mi tej za ba -
wy, wszech obec nie pa nu ją cej ra -
do ści i lu zu. Świę to wa niu sprzy -
ja ła nad zwy czaj do bra po go da.

BIAN KA AVI DAN

Niech ży je Król!

FOT. STOCK. XCHNG 
/ CRE ATI VE DAW
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Te go rocz na tra sa kon cer to -
wa jest ostat nią oka zją
do zo ba cze nia w ak cji eki py
z war szaw skie go Mo ko to wa
na dłu gi czas. Na ma pie tra sy
nie mo gło za brak nąć rów nież
Ho lan dii. Hemp Gru za gra ją
na je dy nym kon cer cie w Den
Ha ag już 25 ma ja.

UWA GA!!! Na stą pi ła zmia -

na klu bu, no wy klub to:
BIN K36
Binc khor stla an 36
2516 BE Den Ha ag
So bo ta 25 ma ja
Start: 20.00
Bi le ty: 25 eu ro w przed sprze da ży
Do na by cia:
on li ne: www.easy tic ket.nl
Gro szek Su per markt: Zu ider -

par kla an 28, 2574HK Den Ha -
ag.

Pol skie De li ka te sy DE LI – Van
Mus schen bro ek stra at 166,
2522 AW Den Ha ag.

De li Emi grant – Prins Hen -
drik stra at 98-104, 2518HW
Den Ha ag.

Tak więc 25 ma ja za pra sza -
my na ten szcze gól ny wy stęp
do klu bu BIN K36 w Den Ha ag.

In fo kon cer to we: dmd@o2.pl

ŹRÓ DŁO: MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

Koncert Hemp Gru
w Holandii – Zmiana klubu!

l LUX MIESZ KA NIA -BEZ
ŻAD NYCH KAU CJI, TA NIO.
Ofer ta dla 4 osób (oko li ce Rot -
ter da mu). 99,95 eu ro od oso by
KOM PLET NE MIESZ KA NIE
(430 eu ro mie sięcz nie od oso -
by). Ofe ru je my za? 99,95 eu ro
ty go dnio wo od oso by pe łen pa -
kiet za miesz ka nie i in ne usłu -
gi. W skład pa kie tu wcho dzi:
w peł ni ume blo wa ne miesz ka -
nie dla 4 osób; in ter net i TV,
incl. gaz, wo da i elek trycz ność,
incl. po dat ki gmin ne, wszyst ko
wy so kiej ja ko ści. UWA GA!
W pa kie cie ubez pie cze nie zdro -
wot ne. Żad nych do dat ko wych
kosz tów, ale kom plet ne i bez -
piecz ne miesz ka nie. Żad nych
kau cji. Żad nych kosz tów po -
śred nic twa. Za dzwoń pod nu -
mer +31 645437535. Lub na -
pisz: zwer rit@36@gma il.com.
Ce na od 99,95 eu ro ty go dnio -
wo. Kon takt +31 645437535,
zwer ri t36@gma il.com

l Miesz ka nia w Rot ter da -
mie i oko li cy. Miesz ka nia
do wy na ję cia w Rot ter da mie
i oko li cach. tel 0633975887.

l Miesz ka nia w Den Ha ag.
Miesz ka nia do wy na ję cia w Ha -
dze. tel 0633975887.

l MIESZ KA NIE ZA 79 EU -
RO TY GO DNIO WO! Miesz ka -
nia są w peł ni ume blo wa ne
i wy po sa żo ne. Koszt za miesz -
ka nie wy no si? 79,00 ty go dnio -
wo od oso by (342,00 od oso by
mie sięcz nie). incl. gaz, wo da,
prąd, incl. urzą dze nia do mo we,
incl. In ter net. Żad nej kau cji.
Żad nych kosz tów po śred nic -
twa. Za dzwoń pod nu mer +31
0645437535. Lub na pisz zwer -
ri t36@gma il.com. Ce na 79.
Kon takt +31-06-45437535.
zwer ri t36@gma il.com

l BIU RO PO SRED NIC TWA
MIESZ KAN. OFE RU JE DU ZY
ZA KRES MIESZ KA NI I STU DIA
DO WY NA JE CIA: be ekla an -
-3pok -750-excl; ben ne kom stra -

at -3pok -700-excl; da gu er re -
stra at -2pok -650-incl; re pe la er -
stra at -3pok -700-excl; stu dio -
-400-inkl; stu dio 2pok -600-
excl. WIE CEJ IN FOR MA CJI PRO -
SZE DZWO NIC POD NUM -
-0686445992

l Du zy Po koj wy naj me.
Wy naj me du zy po koj dla jed nej
spo koj nej, nie pa la cej oso by.
W pel ni ume blo wa ny w dom ku
jed no ro dzin nym. Miesz ka nie
jest no we wy re mon to wa ne. Ca -
losc ok 120m^2. Do dys po zy cji
piek ny sa lon z anek sem ku -
chen nym spi zar ka oraz ogrod.
W dom ku znaj du ja sie dwie
ubi ka cje oraz la zien ka z prysz -
ni cem. W miesz ka niu miesz ka
pa ra. Do wy na je cia od 1 czerw -
ca. Tel:+31 622180681 lub
+31617596747

l MIESZ KA NIA -BEZ ŻAD -
NYCH KAU CJI, TA NIO. Ofer -
ta dla 4 osób (oko li ce Rot ter -
da mu). 99,95 eu ro od oso by
KOM PLET NE MIESZ KA NIE
(430 eu ro mie sięcz nie od oso -
by). Ofe ru je my za? 99,95 eu ro
ty go dnio wo od oso by pe łen
pa kiet za miesz ka nie i in ne
usłu gi. W skład pa kie tu wcho -
dzi: w peł ni ume blo wa ne
miesz ka nie dla 4 osób; in ter -
net i TV, incl. gaz, wo da i elek -
trycz ność, incl. po dat ki gmin -
ne, wszyst ko wy so kiej ja ko ści.
UWA GA! W pa kie cie ubez pie -
cze nie zdro wot ne. Za dzwoń
pod nu mer +31 645437535.
Lub na pisz: zwer rit@36@gma -
il.com. Kon takt +31
645437535, zwer ri t36@gma -
il.com

l Bar dzo du zy Po koj. Wy -
naj me du zy po koj dla pa ry
w pel ni ume blo wa ny w dom ku
jed no ro dzin nym. Do dys po zy cji
piek ny sa lon z anek sem ku -
chen nym spi zar ka oraz ogrod.
W dom ku znaj du ja sie dwie
ubi ka cje oraz la zien ka z prysz -
ni cem. Do wy na je cia od 1
czerw ca. Tel:+31 622180681
lub +31617596747

MIESZKANIA / DOMY / POKOJE
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Po li cjan ci z Je le niej Gó ry
uda rem ni li na po cząt ku mie -
sią ca prze myt nar ko ty ku po -
cho dzą ce go z Ho lan dii na te -
ren Pol ski. 

Je le nio gór scy funk cjo na riu sze
za trzy ma li 4 ma ja męż czy znę,

któ ry prze wo ził sa mo cho dem
100 por cji te go nar ko ty ku, jak
się oka za ło po cho dzą ce go z te -
re nu Kró le stwa Ni der lan dów. Za -
trzy ma nie na stą pi ło po po łu -
dniu, oko ło go dzi ny 16.00,
w miej sco wo ści Ko wa ry. 

W chwi li obec nej nie zo sta ło

usta lo ne czy męż czy zna zaj mo -
wał się han dlem używ ka mi.
Na ra zie aresz to wa no go na dwa
mie sią ce. Po li cjan ci ba da ją
spra wę. Wię cej szcze gó łów nie
zo sta ło do tych czas ujaw nio nych.

BIAN KA AVI DAN

Po trwa ją cym po nad sie dem
dłu gich mie się cy re mon cie,
słyn ne am ster dam skie Mu -
zeum Vin cen ta van Go gha
zno wu otwar ło swo je po -
dwo je dla zwie dza ją -
cych. 

Od 1 ma ja br.
Przy by tek zno wu
za pra sza wszyst -

kich mi ło śni ków sztu ki do nie -
zwy kłej po dró ży w cza sie. Na sta -
łej eks po zy cji po dzi wiać moż -
na kil ka dzie siąt dzieł ni der landz -
kie go mi strza. Spe cjal nie z oka -

zji przy wró ce nia bu dyn ko -
wi daw nej świet no -

ści, zor ga ni -

zo wa no nie zwy kłą wy sta wę „Van
Gogh przy pra cy”. Je go ob ra -
zy – w tym słyn ne „Sło necz ni -
ki” – zo sta ły wy eks po no wa ne
w po rząd ku chro no lo gicz nym. 

Mu zeum jest czyn ne co dzien -
nie od go dzi ny 9 do 17. Za pra -
sza my.

BIAN KA AVI DAN

Van Gogh 
znowu zaprasza

FOT. STOCK. XCHNG / ZOL TAN KOL LIN

Marihuana
skonfiskowana

FOT. STOCK. XCHNG / DEN NIS ELE MA



Bo le sne wy pad ki z Kra ko wa
po win ni śmy wszy scy po trak -
to wać ja ko gorz kie ostrze że -
nie – na pi sa ła mi ni ster na uki
Bar ba ra Ku dryc ka w li ście
do rek to ra AGH prof. Ta de -
usza Słom ki. Pod czas ju we -
na liów li ce ali ści za ata ko wa li
pię ciu stu den tów i pra cow ni -
ka na uko we go AGH. 

W wy ni ku ata ku, do któ re go
do szło w so bo tę w no cy w mia -
stecz ku stu denc kim Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej, czte rech stu -
den tów zo sta ło od wie zio nych
do szpi ta la. W so bo tę do szpi ta -
la zgło si ły się jesz cze dwie oso -
by: stu dent i pra cow nik ochro ny,
któ rzy od nie śli nie groź ne ra ny.

W nie dzie lę pro ku ra tu ra po -
sta wi ła za rzu ty ucznio wi jed ne go
z li ce ów w Kra ko wie – 19-let nie -
mu Da wi do wi M. Usły szał on
w su mie osiem za rzu tów, z cze -
go dwa do ty czą usi ło wa nia za -
bój stwa dwóch osób. Dru gi z na -
past ni ków, rów nież li ce ali -
sta – 21-let ni To masz O. – usły -
szał w su mie pięć za rzu tów,
z któ rych dwa do ty czy ły udzia łu
w po bi ciu, a trzy – na ru sze nia
nie ty kal no ści cie le snej.

„To ogrom nie przy kre, że pod -
czas Ju we na liów, któ re są tra dy -
cyj nym stu denc kim świę tem
mło do ści i ra do ści, stu den ci
i pra cow nik AGH sta li się ofia ra -
mi bru tal ne go ata ku. Kra ków ja -
ko naj star szy ośro dek aka de -
mic ki w Pol sce za wsze był prze -
cież ser cem ży cia stu denc kie go
i aka de mic kiej kul tu ry” – na pi -
sa ła w li ście mi ni ster na uki.

Mi ni ster Ku dryc ka prze ka za ła
też wy ra zy współ czu cia ro dzi -
nom i bli skim po krzyw dzo nych,
szcze gól nie tym, „któ rzy w cięż -
kim sta nie wal czą o po wrót
do zdro wia”. „Wie rzę, że bę dą
mo gli li czyć na po trzeb ną po -
moc i wspar cie ze stro ny swo jej
uczel ni i jej spo łecz no ści” – czy -
ta my w li ście.

Jak za pew ni ła sze fo wa re sor -
tu na uki, MNiSW jest go to we
do po mo cy w po szu ki wa niu roz -
wią zań, któ re po zwo lą stu den -
tom czuć się bez piecz nie w do -
mach, osie dlach i mia stecz kach
stu denc kich. „Wie rzę tak że, że
wła dze wszyst kich pol skich
uczel ni do kła da ją sta rań, by za -

pew nić bez pie czeń stwo swym
stu den tom pod czas trwa ją cych
lub zbli ża ją cych się Ju we na -
liów” – na pi sa ła mi ni ster Ku -
dryc ka.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Nie speł na mie siąc cza -
su po trze bo wa li brod -
nic cy po li cjan ci by roz -
pra co wać szaj kę zło -
dziei po jaz dów. Jak
do tąd funk cjo na -
riu sze za trzy ma li
dwóch miesz -
kań ców po wia -
tu dział dow -
skie go, ale
spra wa jest
w to ku i za po -
wia da ją ko lej ne
za trzy ma nia.

Po okre sie względ -
ne go spo ko ju w kra -
dzie żach sa mo cho -
dów w krót kim cza sie
znik nę ły dwa po jaz dy.
Pierw sze au to od je -
cha ło no cą z 18 na 19
kwiet nia ze Świe dzieb ni.
Wła ści ciel stra cił fia ta
pun to 1995 ro ku o war -
to ści 2 ty się cy zło tych.
Dwie no ce póź niej z pry -
wat nej po se sji przy uli cy
Dę bo wej w Cie lę tach
w gmi nie Brod ni ca zło dzie je
ukra dli volks wa ge na trans -
por te ra war to ści 8 ty się cy
zło tych. Na do da tek w sa mo -
cho dzie znaj do wa ły się elek tro -
na rzę dzia o war to ści 6 ty się cy
zło tych.

–Je den z oby wa te li Brod ni cy
po in for ma cjach pra so wych za -
sy gna li zo wał nam, że spo ro czę -
ści sa mo cho do wych sprze da je
ja kiś męż czy zna z Dział do -
wa – mó wi asp. szt. To masz Kra -
jew ski, na czel nik wy dzia łu kry -
mi nal ne go brod nic kiej po li cji.
–Trop oka zał się bar dzo obie cu -
ją cy. Po sta no wi li śmy za in te re so -
wać się sprze daw cą. Na sza wi zy -
ta w Dział do wie oka za ła się bar -
dzo owoc na.

Skru pu lat na ana li za ze bra -
nych do wo dów i in for ma cji po -
zwo li ła kry mi nal nym wpaść
na trop szaj ki trud nią cej się tym
nie le gal nym pro ce de rem. Po li -
cjan ci zło ży li nie za po wie dzia ną
wi zy tę dwóm miesz kań com po -

wia tu dział dow skie go. Po mie -
sią cu od kra dzie ży aut zo stał za -
trzy ma ny pierw szy ze spraw ców
23-let ni Ma te usz Ch. Pod czas
prze szu ka nia je go miej sca za -
miesz ka nia za in te re so wa li się
tak że fia tem pun to bez ra my,
dwo ma gol fa mi (je den skra dzio -
ny w Dział do wie, a dru gi jest
przed mio tem wy ja śnia nia) oraz
ta bli ca mi od skra dzio ne go
w Cie lę tach volks wa ge na trans -
por te ra.

Po nit ce do kłęb ka stró że pra -
wa do szli do dru gie go męż czy -
zny za mie sza ne go w kra dzie że.
Oka zał się nim 39-let ni Grze gorz
K. zna ny już wcze śniej po li cji,
u któ re go zna le zio no cześć rze -
czy skra dzio nych ra zem z volks -
wa ge nem trans por te rem.

–Obaj usły sze li już za rzu ty
kra dzie ży z wła ma niem – do da -
je na czel nik. –Młod szy z nich
de cy zją pro ku ra to ra zo stał ob ję -
ty po li cyj nym do zo rem i mu si
mel do wać się w ko men dzie
w Lidz bar ku We lskim. Star szy
na to miast tra fił na trzy mie sią -
ce do aresz tu. Ta ką de cy zję pod -
jął sąd na pod sta wie zgro ma -
dzo ne go przez nas ma te ria łu
do wo do we go. Z tej ra cji, że to
nie pierw sza je go kra dzież, za -
pew ne po nie sie su row szą ka rę.
Do wspól ne go suk ce su przy czy -
ni li się oby wa te le, któ rzy po ka -
za li swo ją po sta wą, że nie prze -
cho dzą obo jęt nie wo bec ta kich
zda rzeń. Cie szy nas zro zu mie -
nie, że za pew nie nie bez pie czeń -
stwa miesz kań com, to nie jest
spra wa tyl ko po li cji, ale każ de -
go oby wa te la. Obu gro zi ka ra
na wet 10 lat wię zie nia. 

(EVER)

ŹRÓ DŁO: „EXTRA BROD NI CA”

WTOREK, 21 maja 2013Polska12

Śmier tel ny wy pa dek w miej -
sco wo ści Pró ba w po wie cie
sie radz kim. Na dro dze kra -
jo wej nr 14 zgi nę ły trzy oso -
by, a czwar tą w sta nie kry -
tycz nym od wie zio no do szpi -
ta la. Ford pro be, któ rym je -
cha li miesz kań cy gmi ny

Brzeź nio, wy padł w nie dzie lę
z dro gi pod czas wy prze dza -
nia cię ża rów ki i ude rzył
w dwa drze wa.

Po ude rze niu w pierw sze, sa -
mo chód roz padł się na po ło wę.
Tyl na część ude rzy ła w dru gie
drze wo. Sa mo cho dem je cha ło
czte rech mło dych męż czyzn

w wie ku 16, 19, 20 i 23 la ta.
Za kie row ni cą naj praw do po -
dob niej sie dział 23-let ni Ad rian
z Za po la. To je go moc nym (sil ni -
k2,2l. tur bo), ale sta rym (1992
rok pro duk cji) for dem pro be po -
je cha li na sta cję ben zy no wą.
For dem, któ re go chciał sprze -
dać na in ter ne to wej au kcji. Nie
zdą żył.

Na miej scu zgi nę li 16-, 20-
i 23-la tek. 19-lat ka w cięż kim
sta nie za bra no do szpi ta la w Sie -
ra dzu. Chło piec utrzy my wa ny
jest w śpiącz ce far ma ko lo gicz -
nej. We wto rek od dy chał przy po -
mo cy re spi ra to ra.

(RAW)

ŹRÓDŁO: „EXTRA ZDUŃSKA WOLA,

SIERADZ, ŁASK”

Tra gicz ne za koń cze nie ma jo we go week en du

FOT. STOCK. XCHNG / MA CIEK PELC

Min. Kudrycka:
wydarzenia z Krakowa
gorzkim ostrzeżeniem

FOT. STOCK. XCHNG / BSCHWEHN

Wpa dli spraw cy kra dzie ży sa mo cho dów

Sprze da wa li łu py na czę ści

FOT. MI CHAL ZA CHA RZEW SKI, SXC
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Po dłu giej zi mie klesz cze
obu dzi ły się wy gło dzo -
ne – ostrze ga ją eks per ci. Te
nie po zor ne sta wo no gi pa so -
ży tu ją ce m. in. na ssa kach
prze no szą groź ne cho ro by.
Przed jed ną z nich, tj. klesz -
czo wym za pa le niem mó zgu,
moż na się za bez pie czyć
szcze pie niem – przy po mi na -
ją. 

Jak tłu ma czy Mar ta Su per -
gan -Mar wicz z Ka te dry Bio lo gii
Ogól nej i Pa ra zy to lo gii War szaw -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go (WUM), klesz cze po tra fią
prze sy piać nie sprzy ja ją ce wa -
run ki śro do wi ska. „Je że li klesz -
cza za mknię te go w pro bów ce
wsa dzi my do lo dów ki to po 2-3
go dzi nach bę dzie już spał. Ale
gdy tyl ko wyj mie my pro bów kę
i ogrze je my ja w dło niach lub
dmuch nie my obu dzi się i bę dzie
go tów do że ro wa nia” – wy ja śnia
spe cja list ka.

Dla te go, jej zda niem, nie na le -
ży się łu dzić, że po dłu giej zi mie
bę dzie my mniej na ra że ni
na ukłu cia tych pa so ży tów.
Zwłasz cza, że klesz cze na pew -
no obu dzi ły się wy gło dzo ne.

Te nie po zor ne sta wo no gi są
pa so ży ta mi ze wnętrz ny mi wie lu
ga tun ków ssa ków, pta ków,
a tak że ga dów. W każ dym sta -
dium roz wo jo wym – lar wy, nim -
fy i po sta ci do ro słej – kleszcz
mu si przy naj mniej raz wy ssać
krew zwie rzę cia krę go we go, by
móc da lej się roz wi jać.

Wbrew po wszech nym po glą -
dom pa so ży ty te nie ży ją
na drze wach i nie ska czą
na prze cho dzą ce ofia ry. Cza ją
się na to miast w tra wie i na ni -
skich krze wach do wy so ko ści
1,2-1,5 me tra. Z drze wa kleszcz
mo że spaść tyl ko wów czas, gdy
zo stał wy nie sio ny wy so ko przez
pta ka, na któ rym pró bo wał że ro -
wać i któ ry czysz cząc pió ra go
zrzu cił, wy ja śni Su per gan -Mar -
wicz.

Z ba dań, któ re prze pro wa dzi -
ła spe cja list ka wy ni ka, że
na ukłu cie klesz cza je ste śmy na -
ra że ni nie tyl ko pod czas spa ce ru
w le sie czy na łą ce, ale też w par -
kach i ogro dach miej skich, np.
w war szaw skich Ła zien kach.
We dług spe cja list ki jesz cze
w 2000 r. Ła zien ki by ły bez piecz -
ne, ale już w 2009 r. peł no by ło
w nich klesz czy. Te zmia ny są m.
in. spo wo do wa ne tym, że sta wo -
no gi te mi gru ją i ra dzą so bie co -
raz le piej w no wych sie dli skach.

Jak przy po mi na dr Ewa Dusz -
czyk z Kli ni ki Cho rób Za kaź nych
Wie ku Dzie cię ce go WUM, klesz -
cze prze no szą groź ne cho ro by.
W Pol sce naj groź niej sze są

dwie: klesz czo we za pa le nie mó -
zgu (KZM) wy wo ły wa ne przez wi -
ru sy z ro dzi ny fla wa wi ru sów oraz
bo re lio za wy wo ły wa na przez
bak te rie na le żą ce do kręt ków.

KZM mo że prze nieść każ da
po stać roz wo jo wa klesz cza, któ -
ra jest za ka żo na wi ru sa mi wy -
wo łu ją cy mi cho ro bę. U czę ści
osób in fek cja mo że prze bie gać
bez ob ja wo wo. U po zo sta łych
po 7-10 dniach po ja wia ją się ob -
ja wy gry po po dob ne, jak wy so ka
tem pe ra tu ra, bó le mię śni i sta -
wów, bó le gło wy. „Mniej wię cej
u jed nej trze ciej tych pa cjen tów
po kil ku dniach lep sze go sa mo -
po czu cia cho ro ba ude rza po raz
dru gi” – tłu ma czy dr Dusz czyk.
Jest to dru ga fa za KZM.

Tym ra zem ob ja wy są znacz -
nie sil niej sze i po waż niej sze: bar -
dzo wy so ka go rącz ka, bar dzo sil -
ny ból gło wy, świa tło wstręt, nud -
no ści, wy mio ty, za bu rze nia świa -
do mo ści, a u nie któ rych pa cjen -
tów drgaw ki i utra ta przy tom no -

ści. Je śli doj dzie do za pa le nie
mó zgu, rdze nia krę go we go lub
móżdż ku to znacz nie ro śnie ry zy -
ko po waż nych po wi kłań i zgo nu.
W Pol sce śmier tel ność z po wo -
du KZM sza cu je się na 1-2 proc.
Na wet je śli pa cjent prze ży je,
cho ro ba mo że po zo sta wić trwa -
ły ślad w po sta ci za ni ków mię -
śni, bó lów gło wy, za bu rzeń rów -
no wa gi, po gor sze nia funk cji po -
znaw czych, jak np. pro ble my
z za pa mię ty wa niem, a na wet
zmia nę oso bo wo ści, pod kre śla
dr Dusz czyk.

„Pa mię tam stu den ta, u któ re -
go z po wo du KZM do szło do za -
ni ków mię śni ob rę czy bar ko wej.
Mi mo wie lo let niej re ha bi li ta cji
nie od zy skał spraw no ści jed nej
rę ki i mu siał zmie nić pro fil stu -
diów” – wspo mi na spe cja list ka.
Przy ta cza też przy pa dek pew ne -
go na ukow ca z ty tu łem pro fe so -
ra, któ ry po prze by tym KZM miał
za bu rze nia rów no wa gi i stra cił
moż li wość za pa mię ty wa nia no -

wych rze czy. Mu siał zre zy gno -
wać z pra cy.

KZM le czy się tyl ko ob ja wo wo.
Przed cho ro bą moż na się jed -
nak za bez pie czyć dzię ki szcze -
pie niom. Do stęp ne są dwie sku -
tecz ne i bez piecz ne szcze pion ki,
któ re moż na sto so wać już
u dzie ci od 2. ro ku ży cia. W stan -
dar do wym sche ma cie dru gą
daw kę szcze pion ki po da je się
po 1-3 mie sią cach od pierw szej,
a trze cią daw kę po ro ku.

„Te raz, gdy za czął się se zon
na klesz cze jest już na to za póź -
no. Dla te go za le ca się przy spie -
szo ny sche mat szcze pień, zgod -
nie z któ rym dru gą daw kę po da -
je się już po dwóch ty go -
dniach” – tłu ma czy dr Dusz czyk.
W ten spo sób już po mie sią cu
od pierw szej daw ki na by wa się
ochro nę (w przy pad ku dru giej
szcze pion ki sche mat przy spie -
szo ny wy ma ga po da nia trzech
da wek). Na le ży jed nak pa mię -
tać o przy ję ciu ko lej nej daw ki

po ro ku. Waż ne jest też przyj mo -
wa nie szcze pień przy po mi na ją -
cych w od stę pach ok. trzech lat.

We dług dr Dusz czyk ze szcze -
pień prze ciw KZM po win ny ko -
rzy stać przede wszyst kim oso by
miesz ka ją ce na ob sza rach en -
de micz ne go wy stę po wa nia
KZM, jak wo je wódz two war miń -
sko -ma zur skie, pod la skie. Za le -
ca się je tak że oso bom uda ją -
cym się na te te re ny w ce lach tu -
ry stycz nych oraz lu dziom spę -
dza ją cym ak tyw nie czas
na świe żym po wie trzu – zbie ra -
ją cym grzy by i owo ce ru na le śne -
go, mi ło śni kom ka ja ków i bi wa -
ko wa nia.

Za szcze pie nie się prze ciw
KZM nie chro ni przed in ny mi
cho ro ba mi prze no szo ny mi przez
klesz cze, w tym przed bo re lio zą.
Dla te go je śli wy bie ra my się
na spa cer na te re ny zie lo -
ne – do la su, par ku, na łą -
kę – po win ni śmy za dbać o od po -
wied ni ubiór, pod kre śla Su per -
gan -Mar wicz. Naj le piej ubrać się
w dłu gie spodnie, skar pe ty, bluz -
kę z dłu gim rę ka wem i do dat ko -
wo spry skać środ kiem od stra -
sza ją cym (tzw. re pe len tem).
Sku tecz ne są tu te sa me pre pa -
ra ty, któ re sto su je się do od stra -
sza nia ko ma rów. Naj po pu lar -
niej szy mi są te, któ re za wie ra ją
DE ET.

Dr Dusz czyk zwra ca jed nak
uwa gę, że u ma łych dzie ci spry -
ska nych DE ET w du żych stę że -
niach mo że dojść do po ra że nia
ner wów koń czyn. Dla te go nie za -
le ca się sto so wa nia u nich te go
środ ka w zbyt wy so kich stę że -
niach oraz na oko li ce rąk, bo
dziec ko mo że go zli zać.

We dług Su per gan -Mar wicz
mniej sze szan se na ukłu cie
klesz cza ma my wte dy, gdy na -
sze ubra nie jest ze sztucz nych
tka nin, bo klesz cze „pre fe ru ją”
włók na na tu ral ne.

Po po wro cie ze spa ce ru na te -
re nach, na któ rych mo gą że ro -
wać klesz cze po win no się do -
kład nie spraw dzić odzież i ca łe

cia ło, zwłasz cza miej sca, w któ -
rych skó ra jest cień sza i de li kat -
niej sza, np. na szyi i za usza mi
u dzie ci, w do łach łok cio wych,
ko la no wych, w pa chach, pa -
chwi nach, oko li cach na rzą dów
płcio wych. Po nie waż śli na klesz -
czy za wie ra związ ki znie czu la ją -
ce, ukłu cie z re gu ły nie zo sta je
od no to wa ne. Sam prysz nic nie
jest sku tecz nym spo so bem
na usu nię cie pa so ży ta, bo cze -
pia się on bar dzo moc no cia ła.

Gdy znaj dzie my klesz cza trze -
ba go usu nąć. We dług Su per -
gan -Mar wicz, naj le piej przy po -
mo cy pę se ty lub tzw. klesz czo -
łap ki zła pać pa so ży ta przy sa -
mej skó rze i zde cy do wa nym ru -
chem wy cią gnąć, nie wy krę ca -
jąc w jed ną lub dru gą stro nę, by
go nie uszko dzić. „Klesz cza nie
po win no się stre so wać, np. sma -
ru jąc tłusz czem czy przy pa la jąc,
bo wte dy mo że zwy mio to wać
i prze ka zać nam do krwi róż ne
pa to ge ny, któ re ma w śli nian -
kach czy je li tach” – tłu ma czy
spe cja list ka. O tym, że zo stał wy -
cią gnię ty w ca ło ści świad czy to,
że się ru sza. Trze ba go wów czas
za bić, a miej sce, z któ re go zo stał
wy ję ty – zde zyn fe ko wać.

Spe cja list ki przy po mi na ją,
że miej sce po ukłu ciu klesz cza
trze ba ob ser wo wać. Gdy po ja -
wi się okrą głe za czer wie nie nie,
któ re się roz sze rza, tzw. ru mień
wę dru ją cy, na le ży na tych miast
udać się do le ka rza, bo mo że
to być ozna ka bo re lio zy. Po nie -
waż ru mień nie wy stę pu je
u wszyst kich osób za ka żo nych
kręt ka mi war to też zwra cać
uwa gę na ta kie ob ja wy, jak
ogól ne roz bi cie, bó le mię śni,
gło wy, go rącz ka lub stan pod -
go rącz ko wy czy sen ność. Prze -
ciw bo re lio zie nie ma szcze -
pion ki. Moż na ją jed nak sku -
tecz nie le czyć an ty bio ty ka mi.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

JO AN NA MOR GA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -
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Przed kleszczami można się ochronić,
ale warto pomyśleć o szczepieniu

FOT. STOCK. XCHNG / SERGIO VENTURI

FOT. STOCK. XCHNG / CJ CAMPBELL
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Stu den ci le czą się sa mo -
dziel nie, a w przy pad ku po -
waż niej szej cho ro by uży wa ją
le ków, któ re zo sta ły po cho -
ro bie in ne go do mow ni ka.
Pierw szy po si łek zja da ją
mię dzy godz. 12 a 14. Do za -
cho wy wa nia hi gie ny naj bar -
dziej mo ty wu je ich in tym -
na re la cja – wy ni ka z ba da -
nia Uni wer sy te tu Łódz kie go. 

Ba da nie „Stu dent Y” prze -
pro wa dzo no na zle ce nie Cen -
trum Pro mo wa nia Zrów no wa -
żo ne go Sty lu Ży cia Uni wer sy te -
tu Łódz kie go. Do ty czy ło stu -
denc kie go sty lu ży cia w od nie -
sie niu do ta kich za gad nień jak:
zdro wie, pro fi lak ty ka, zrów no -
wa żo ny roz wój czy świa do ma
kon sump cja.

„Stu den ci naj czę ściej le czą
się sa mo dziel nie. Wy bie ra ją
wte dy wi ta mi nę C lub ku bek
go rą cej her ba ty z mio dem i cy -
try ną. W przy pad ku po waż niej -

szej cho ro by uży wa ją le ków,
któ re zo sta ły w do mu po cho ro -
bie in ne go do mow ni ka. Jest to
naj szyb szy i naj tań szy spo sób,
któ ry po zwa la im unik nąć wi zy -
ty u le ka rza” – czy ta my w prze -
sła nym PAP ko mu ni ka cie.

Jak wy ni ka z ba da nia, na wet
oso by z po waż ny mi kon tu zja mi
czy prze wle kły mi scho rze nia mi
prze kła da ją wi zy ty u spe cja li -
stów i igno ru ją ich za le ce nia,
ba ga te li zu jąc swo je pro ble my
zdro wot ne. „Stu den ci nie po -
świę ca ją wie le uwa gi swo je mu
zdro wiu. Ży ją szyb ko, nie przej -
mu jąc się kon se kwen cja mi
swo je go za cho wa nia, a prze -
cież we dług ak tu al nych pro -
gnoz śred nia ży cia tej ge ne ra cji
bę dzie wy no si ła bli sko 100 lat.
Zdro wie zy sku je wiel ką war -
tość spo łecz ną i eko no micz -
ną – mó wi je den z po my sło -
daw ców utwo rze nia Cen trum
Pro mo wa nia Zrów no wa żo ne go
Sty lu Ży cia dr Ma ciej Ko za kie -
wicz.

Stu den ci nie dba ją o wła ści -

wą die tę i kon dy cję fi zycz ną. Ci,
któ rzy miesz ka ją z ro dzi ca mi,
na ogół od ży wia ją się bar dziej
re gu lar nie. Kie dy jed nak zo sta -
ją sa mi lub spę dza ją czas po -
za do mem, prze sta ją sto so wać
się do pra wi dło wych zwy cza jów
ży wie nio wych – je dzą nie re gu -
lar nie, oszu ku ją głód wy so ko -
ka lo rycz ny mi prze ką ska mi, gu -
stu ją w je dze niu fast fo odów
i sło dy czy. Po dob nie wy glą da
od ży wia nie osób, któ re miesz -
ka ją sa me w wy naj mo wa nym
miesz ka niu lub aka de mi ku.

„Nie przy wią zy wa nie wa gi
do ja ko ści i re gu lar no ści po sił -
ków ujaw nia się szcze gól nie
w przy pad ku śnia dań. Część
osób w ogó le z nich re zy gnu je,
mo ty wu jąc to bra kiem cza su
lub ape ty tu” – ko men tu je opie -
kun na uko wy ba da nia dr Ewa
Ja gieł ło.

„Wy da je się, że styl ży cia, ja -
ki wio dą, nie wią że się z nie wie -
dzą, a ra czej z igno ro wa niem
tej wie dzy i bra kiem in ter na li -
za cji za sad, któ re sprzy ja ją
zdrow sze mu i bar dziej hi gie -
nicz ne mu ży ciu – mó wi dr Ewa
Ja gieł ło. Oka zu je się, że po trze -
ba dba nia o sie bie uza leż nio -
na jest czę sto od by cia w związ -
ku. Cho dzi tu taj nie tyl ko
o zdro wie, ale rów nież o hi gie -
nę. Do jej za cho wy wa nia bar -
dziej mo ty wu je do pie ro in tym -
na re la cja.

Zda rza się, że stu den ci swój
pierw szy po si łek zja da ją do pie -
ro po mię dzy go dzi ną dwu na stą
a czter na stą. Z re gu ły do śnia -
da nia stu den ci pi ją czar ną
(znacz nie rza dziej zie lo ną) her -
ba tę lub ka wę z mle kiem i cu -
krem. Dla wie lu ba da nych jej
nie od łącz nym uzu peł nie niem
jest pa pie ros. Na co dzień za -
ku py ro bią w hi per mar ke tach
i dys kon tach, przed kła da jąc
ce nę nad ja kość pro duk tów
spo żyw czych. Zda rza się, że
prze zna cza ją pie nią dze na in ne
przy jem no ści, dla te go na je -
dze nie czę sto bra ku je im fun -
du szy.

„Stu den ci cho dzą spać o róż -
nych po rach, rzad ko kie dy po sia -
da jąc usta lo ny har mo no gram
od po czyn ku. Są nie przy zwy cza -
je ni do wcze sne go wsta wa nia,
dla te go czę sto po ran ną po bud -
kę od bie ra ją ja ko praw dzi wą ka -
tor gę. Naj więk szym pro ble mem
jest nie re gu lar ny sen, bez sta łej
po ry i po wta rzal ne go sche ma -
tu” – czy ta my w prze sła nym PAP
ko mu ni ka cie.

Czas wol ny dzie lą za zwy czaj
po mię dzy im pre zy to wa rzy skie
a wie lo go dzin ne oglą da nie te -

le wi zji czy prze glą da nie in ter -
ne tu. Ja ko naj częst sze źró dło
stre su czy nie po ko ju wska zu ją
stu dia, a w szcze gól no ści se sję
eg za mi na cyj ną, pre zen ta cje
na za li cze nie lub pi sa nie pra cy
dy plo mo wej.

Stu denc ka pra ca ma z re gu ły
cha rak ter tym cza so wy. Stu den -
ci są go to wi za trud nić się
„na czar no”, je śli zwięk szy to
ich za rob ki. „Część mło dych lu -
dzi za py ta na o wy ma rzo ną pra -
cę, nie po tra fi po wie dzieć, ja ki
mo gła by mieć ona cha rak ter.
Do sko na le orien tu ją się jed nak
co do te go, ile chcie li by za ra -
biać” – czy ta my w prze sła nym
PAP ko mu ni ka cie. Swo je ocze -
ki wa nia fi nan so we umiesz cza ją
w gra ni cach 2,5 a 7 tys. zło tych.

Do po żą da nych cech do brej
pra cy za li cza ją part ner skie re -
la cje z prze ło żo nym, brak mo -
no to nii, wy ko ny wa nie wy łącz -
nie wła snych obo wiąz ków, 8-
go dzin ny dzień pra cy z płat ny -
mi nad go dzi na mi.

Na wią zu ją i utrzy mu ją dość
płyt kie re la cje mię dzy ludz kie.
„Naj czę ściej ta kie, któ re nie są
+kosz tow ne+, czy li nie wy ma -
ga ją od nich wy rze czeń, nie
ogra ni cza ją swo bo dy, a ich
pod trzy ma nie nie wią że się
z więk szym wy sił kiem” – in for -
mu ją au to rzy ba da nia.

W ob ser wa cjach wy ko rzy sta -
no tech ni kę zwa ną sha do wing,

czy li ba dacz w cie niu, dzię ki
któ rej uda ło się uzy skać wgląd
w te ob sza ry ży cia mło dych lu -
dzi, któ re na co dzień po zo sta ją
nie jaw ne dla po stron nych ob -
ser wa to rów. Me to da ta po le ga -
ła na stwo rze niu sy tu acji,
w któ rej ba dacz to wa rzy szył ba -
da ne mu na każ dym kro ku
i uważ nie przy pa try wał się wy -
ko ny wa nym przez nie go co -
dzien nym czyn no ściom. Ob ser -
wa to rzy i ob ser wo wa ni je dli ra -
zem po sił ki, ro bi li za ku py, oglą -
da li te le wi zję, od wie dza li ro dzi -
nę i zna jo mych, a tak że wy ko -

ny wa li róż ne pra ce. „Ba da cze
by li naj czę ściej ró wie śni ka mi
osób ba da nych, przy na le żą cy -
mi do tej sa mej ka te go rii po -
staw i war to ści.

W czę ści przy pad ków by li
do sie bie tak po dob ni, że gra ni -
ca po mię dzy przed mio tem
a pod mio tem ba da nia prze sta -
wa ła ist nieć” – mó wi dr Ewa Ja -
gieł ło, opie kun na uko wy ba da -
nia „Stu dent Y”.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Stereotyp studenta niedbającego
o siebie – potwierdzony
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l Sher lock Hol mes wy brał się z Dr
Wat so nem do la su na bi wak. W pew -
nym mo men cie w no cy Hol mes bu dzi
Wat so na i py ta:

– Dro gi Wat so nie, czy śpisz?
– Nie..
– A co wi dzisz nad so bą, dro gi Wat so nie?
– Wi dzę mi lio ny gwiazd dro gi Sher loc ku.
– I co ci to mó wi, dro gi Wat so nie?
– Za le ży jak na to spoj rzeć: z astro no -

micz ne go punk tu wi dze nia mó wi mi to, że
są mi lio ny ga lak tyk z mi liar da mi gwiazd;
z astro lo gicz ne go punk tu wi dze nia wi dzę,
ze wcho dzi my w znak By ka; z me te oro lo -
gicz ne go punk tu wi dze nia mó wi mi to, że
jest szan sa na do brą po go dę ju tro; z fu tu ry -
stycz ne go punk tu wi dze nia sa dze, ze kie -

dyś lu dzie bę dą ła tać do gwiazd.... A cóż To -
bie to mó wi dro gi Sher loc ku?

– Mnie to mó wi, dro gi Wat so nie, że
ktoś nam ukradł na miot!

l U pew ne go fo to gra fa z po czyt ne -
go cza so pi sma za mó wio no se rię
zdjęć wiel kie go po ża ru la su. Usta lo -
no, że na lot ni sku bę dzie cze kał
na nie go sa mo lot, któ ry za bie rze go
nad pło ną cy las. Fo to graf sta wił się
o usta lo nej po rze na lot ni sku, gdzie
rze czy wi ście cze ka ła na nie go ma ła
Ces sna. Wrzu cił więc do środ ka swój
sprzęt, za jął miej sce i wy krzyk nął:
„No to le ci my!”. Sa mo lo cik pod ko ło -
wał pod wiatr, wy star to wał i po chwi -

li by li już w po wie trzu, choć le cie li
jak by nie co chwiej nie.

– Leć nad pół noc ną gra ni cą
ognia – po wie dział fo to graf. – I zrób pa -
rę okrą żeń na ma łej wy so ko ści.

– Po co? – spy tał pi lot lek ko zde ner -
wo wa nym gło sem.

– Bo mu szę zro bić zdję cia! Je stem fo -
to gra fem i pła cą mi za ro bie nie
zdjęć! – od parł nie co zi ry to wa ny fo to graf.

Po krót kiej pau zie pi lot za py tał:
– Chcesz po wie dzieć, że ty nie je steś

in struk to rem la ta nia?!

l Star szy gość na eme ry tu rze miał
pro ble my ze słu chem. W koń cu tra fił
na le ka rza, któ ry bar dzo mu po mógł.

Mie siąc póź niej fa cet wra ca do le ka -
rza na kon tro lę. Le karz mó wi:

– Pań ski słuch jest w zna ko mi tej for -
mie. Pań ska ro dzi na mu si być bar dzo za -
do wo lo na, że zno wu pan sły szy. 

Fa cet na to:
– Och, jesz cze im nie po wie dzia łem.

Po pro stu sie dzę i słu cham roz mów. Już
trzy ra zy zmie nia łem mój te sta ment!

l W sa mo lo cie roz le ga się przez
gło śnik:

– Czy wśród pa sa że rów jest le karz?
Je den z pa sa że rów wsta je i idzie

do ka bi ny pi lo ta. Po chwi li z gło śni ka sły -
chać głos le ka rza:

– Czy wśród pa sa że rów jest pi lot?
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Pre zen tu je my dziś wier sze, któ re na de sła ła na sza Czy tel nicz ka
Pa ni Ju sty na z Hil le gom. Au tor ka ma 40 lat, pi sze od za wsze, ale
głów nie do szu fla dy. W cza sach szkol nych pre zen to wa ła swo ją
twór czość na róż ne go ro dza ju kon kur sach, od no sząc skrom ne
suk ce sy.

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!

ILU ZJA
Pod uśmiech nię tą ma ską 
skry wam krwa wią ce ra ny.
Ra ny, któ re ni gdy się nie go ją
ra ny, któ re nie mi ło sier nie krwa wią i bo lą.

Dla cze go nie mo gę cof nąć cza su
po ukła dać wszyst kie go od no wa.
Mu szę żyć da lej z tym cię ża rem
mu szę po ra dzić so bie sa ma ze so bą.

Zro bię więc zno wu ma ki jaż,
uło żę sta ran nie wło sy.
Ubio rę no wą su kien kę
niech wszy scy wi dzą ja ka je stem
szczę śli wa.

SZCZĘ ŚCIE
Sło wa pły ną ce jak go rą ca la wa
Gło sy je dwa bi ście ota cza ją ce zmy sły
Za pach wy pły wa ją cy z głę bi
I wni ka ją cy wgłąb

Zie leń wio sny, brąz je sie ni.
Biel zi my i czer wień la ta.
Mu zy ka ko ją ca zmy sły,
Wiatr pach ną cy ma rze nia mi.
Szum fal, po mru ki la su
I ci sza w któ rej się za my kam.
To co by ło i to co jest
I oczy wi ście to co bę dzie

O ży cie -ko cham Cię 
Tu i te raz, na za wsze i wszę dzie. 

Ką cik po etyc ki
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