
Niem cy sły ną z te go, że za -
ple cze so cjal ne dla miesz -
kań ców oraz pra cow ni ków
te go kra ju jest jed nym z naj -
lep szych w ca łej Eu ro pie. Sa -
ma wy so kość za sił ku ro dzin -
ne go na dzie ci jest im po nu -
ją ca i wy no si aż 184 eu ro
na mie siąc na dziec ko (bez
wzglę du na wiek). Co wię cej,
Niem cy po sia da ją tak że swo -
iste El tern geld, czy li za si łek
dla no wo na ro dzo ne go dziec -
ka oraz wie le, wie le in nych,
w tym na przy kład spe cjal ne
za sił ki dla dzie ci nie peł no -
spraw nych. Jak wi dać ist nie -
je wie le form po mo cy dla ro -
dzin w tym kra ju.

Nie mniej jed nak, po mi mo
tych że za bie gów, licz ba dzie ci
w tym kra ju wciąż ma le je i nic
na ra zie nie wska zu je na to, by
sy tu acja ta mia ła się zmie nić.
Mło dzi lu dzie nie chcą za kła dać
ro dzi ny, co skut ku je tym, że ro -
dzi się co raz mniej dzie ci. 
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Be tre nungs geld – no wy za si łek opie kuń czy w Niem czech
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

A je śli już się de cy du ją na po -
tom stwo, to naj czę ściej ma ją
jed no, nie kie dy dwój kę dzie ci. 

Że by za po biec po gar sza niu się
tej sy tu acji, nie miec ka mi ni ster
do spraw ro dzi ny Kri sti -
na Schröder po sta no wi ła wpro wa -
dzić no wy za si łek dla ro dzin na -
zwa ny Be tre nungs geld, po nie waż
ma głę bo ką na dzie ję, że za chę ci
on miesz kań ców i pra cow ni ków
Nie miec do za kła da nia ro dzin. 

Be tre nungs geld to za si łek
spe cy ficz ny – jest to nie ja ko for -
ma po mo cy dla osób, któ re
po uro dze niu dziec ka po sta no -
wi ły na dłu żej po zo stać w do mu
i wy cho wy wać dzie ci sa mo dziel -
nie. Waż ne przy tym jest, że dzie -
ci te w tym cza sie nie mo gą być
od da wa ne pod opie kę żłob ko wą
czy przed szkol ną. Tak że nie mo -
gą być pod opie ką żad nych nia -
niek i opie ku nek – wa run kiem
gra nicz nym jest to, że to ro dzic
sa mo dziel nie mu si je wy cho wy -
wać bez po mo cy in nych osób czy
in sty tu cji. 

Z te go wła śnie po wo du Be tre -
nungs geld już zo sta ło na zwa ne
tak zwa ną „pen sją ro dzi ca”, po -
nie waż w swo ich za ło że niach
ma re kom pen so wać choć część
utra co nych przez ro dzi ca za rob -
ków, któ ry de cy du je się po zo stać
w do mu z ma łym dziec kiem
i nie za mie rza wró cić do pra cy. 

Za si łek ten zo sta nie wpro wa -
dzo ny już od sierp nia 2013 ro ku
dla każ dej ro dzi ny, któ ra miesz -
ka w Niem czech lub dla osób
pra cu ją cych w tym kra ju. Bę dzie
on przy zna wa ny za rów no oj cu,
jak i mat ce dziec ka, któ re ma
nie mniej niż rok, ale nie wię cej
niż trzy la ta pod wa run kiem, że
nie bę dą oni wy ko ny wać żad nej
pra cy. Rząd nie miec ki za po bie -
gli wie prze wi dział tak że sy tu -
ację, gdy obo je ro dzi ców pra cu -
je, a dziec kiem opie ku je się ktoś
in ny, np. dziad ko wie. W tej sy tu -
acji tak że moż na sta rać się o Be -
treu ungs geld. Ko lej nym wa run -
kiem jest nie za pi sy wa nie dziec -
ka do żłob ka czy przed szko -
la – w przy pad ku, gdy dziec ko
do któ re goś z nich uczęsz cza,

dys kwa li fi ku je to sta ra nia o po -
bie ra nie za sił ku.

We dług wstęp nych za ło żeń
no wy za si łek dla ma łych dzie ci
ma w pierw szym ro ku funk cjo -
no wa nia (to jest do sierp nia
2014 rok) wy no sić 100 eu ro
na mie siąc na dziec ko. W dal -
szej per spek ty wie prze wi du je się
wzrost tej kwo ty o po ło wę, czy li
do 150 eu ro na mie siąc
na dziec ko. 

Nie ste ty sa mo uzy ska nie za -
sił ku nie jest już ta kie ła twe. Nie
bę dzie on nie ste ty przy zna wa ny
au to ma tycz nie na każ de dziec -
ko. Trze ba o nie go za wnio sko -
wać w spe cjal nej in sty tu cji, któ -
ra roz pa rzy owy wnio sek i wy da
de cy zję za sił ko wą. Sa ma pro ce -
du ra jest dość żmud na i skom -
pli ko wa na – po trze ba wie dzy
spe cja li sty, by się z tym bez pro -
ble mo wo upo rać, w szcze gól no -
ści ta ka po moc przy da się oso -
bom, któ rych ro dzi ny nie miesz -
ka ją na te re nie Nie miec. 

Be treu ungs geld wy wo łu je
wśród Niem ców fa le skraj nych
emo cji – część spo łe czeń stwa

jest za do wo lo na, że pań stwo
chce o nich jesz cze bar dziej
dbać. Dru ga część na to miast
uwa ża, że uwią że to dzie ci
w do mach. Jest to dość kon -
tro wer syj ny te mat. Za si łek ten
jest w szcze gól no ści ne go wa -
ny przez związ ki za wo do we
w Niem czech, któ rych przed -
sta wi cie le twier dzą, że wy pła -
ca nie pie nię dzy ro dzi com, za -
miast bu do wa nia świa do mo -
ści o ko niecz no ści za pi sy wa -
nia dzie ci do żłob ków i przed -
szko li (w ce lach roz wo jo wych
i edu ka cyj nych) jest kro kiem
wstecz. 

A czy Be treu ungs geld   oka że
się do brą in we sty cją w przy -
szłość Nie miec do wie my się do -
pie ro za kil ka na ście lat, kie dy
przyj dzie czas na pod su mo wa -
nie de cy zji pa ni mi ni ster. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Betrenungsgeld – nowy zasiłek
opiekuńczy w Niemczech
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O tym, czy bo zon Hig g sa da ło
się... usły szeć i o tym, dla -
cze go do ba da nia naj mniej -
szych czą stek po trzeb ne są
naj więk sze la bo ra to ria opo -
wia da w wy wia dzie dla PAP
prof. Jan Kró li kow ski z Uni -
wer sy te tu War szaw skie go,
któ ry pro wa dzi eks pe ry men -
ty w CERN. 

PAP: Dla cze go fi zy cy, któ rzy
ba da ją naj mniej sze cząst -
ki – cząst ki ele men tar -
ne – po trze bu ją naj więk szych
na świe cie la bo ra to riów, np.
ta kich jak CERN?

PROF. JAN KRÓ LI KOW SKI:
Do mie rze nia bar dzo ma łych od -
le gło ści, rzę du bi liar do wych czę -
ści mi li me tra (10 do po tę gi -18
m), po trze bu je my czą stek o bar -
dzo du żych ener giach. To one
po zwa la ją nam uzy skać bar dzo
du że roz dziel czo ści. Ale że by
móc ko rzy stać z ta kich czą stek,
po trze bu je my ogrom nych urzą -
dzeń ba daw czych. Że by zbu do -
wać ta kie „zwie rzę”, trze ba się
na praw dę na mę czyć.

PAP: Dla cze go fi zy cy po -
trze bu ją aku rat czą stek o wy -
so kich ener giach?

J. K.: Je śli chce my zba dać
ko mór kę or ga ni zmu, wy star czy,
że weź mie my mi kro skop – mo -
że my ją obej rzeć dzię ki świa tłu
wi dzial ne mu – dłu gość je go fa li
jest rzę du kil ku set na no me trów,
a więc mniej sza niż ko mór ka.
Je śli chce my ba dać sieć kry sta -
licz ną, a więc obiek ty znacz nie
mniej sze, mu si my przejść

do świa tła o dłu go ści fa li roz -
mia rów sie ci kry sta licz nej – np.
kil ku – kil ku dzie się ciu nm. Tu
więc do brze spi sze się pro mie -
nio wa nie rent ge now skie. A co
da lej? Atom ma ułam ki na no -
me tra, ale jest wła ści wie pu sty
w środ ku – ją dro jest sto ty się cy
ra zy mniej sze niż ca ły atom. Aby
je zo ba czyć, mu si my użyć czą -
stek o in nych wła ści wo -
ściach – nie ko niecz nie fo to -
nów – któ re ma ją dłu gość fa li
roz mia rów ją dra ato mo we go.
Dzię ki te mu mo że my mie rzyć
wła sno ści ukła dów na tak ma -
łych od le gło ściach. To, co mie -
rzy my w tej chwi li, jest jesz cze
10 tys. ra zy mniej sze niż ją dro
ato mo we. Po trze bu je my czą -
stek z fa la mi o jesz cze mniej -
szej dłu go ści, a to mu szą być
cząst ki o jesz cze więk szych
ener giach. Ogrom nych urzą -
dzeń po trze bu je my nie tyl ko
po to, że by ta kie cząst ki o du żej
ener gii wy two rzyć, ale i zmie -
rzyć ich wła ści wo ści. Trze ba bo -
wiem np. spraw dzić, jak zmie ni -
ły się wła sno ści cząst ki w wy ni -
ku od dzia ły wa nia z in ną cząst -
ką, np w wy ni ku zde rze nia
dwóch pro to nów w LHC.

PAP: Cze go się do wie dzie li -
śmy w cią gu ostat nich lat
dzię ki fi zy ce czą stek?

J. K.: Przede wszyst kim te go,
że ist nie je cząst ka Hig g sa. Oka -
za ło się, że pe wien pod sta wo wy
ele ment tzw. Mo de lu Stan dar do -
we go rze czy wi ście dzia ła. Cząst -
ka Hig g sa jest ele men tem, bez
któ re go nie wie dzie li śmy, czy na -
sze ro zu mo wa nie jest po praw -
ne. Mo del Stan dar do wy pró bu je
po łą czyć w spój ny opis dwa bar -

dzo róż ne ro dza je od dzia ły wa nia
mię dzy cząst ka mi. Jed nym są
od dzia ły wa nia elek tro ma gne -
tycz ne, któ re zna my rów nież z fi -
zy ki kla sycz nej, ale na tych od le -
gło ściach i przy tych ener giach
ma ją wła sno ści kwan to we,
a dru gim ro dza jem od dzia ły wań
są od dzia ły wa nia sła be, któ re
ma ją za sięg rzę du fem to me tra
(10 do po tę gi -15 m). Zbu do wa -
nie teo rii, któ ra po łą czy te od -
dzia ły wa nia by ło bar dzo trud ne
tech nicz nie. Na po cząt ku lat 60.
gru pa fi zy ków po ka za ła, że moż -
li we jest usu nię cie roz bież no ści
w teo rii pod wa run kiem, że...
ma sa czą stek nie bę dzie da -
na od gór nie, tyl ko po wsta nie
z od dzia ły wa nia z in ną ele men -
tar ną cząst ką – dziś na zy wa my
ją bo zo nem Hig g sa. Ca ły ten po -
mysł był sza tań ski: bu du je my
coś, co mo że się wy da wać nie -
spój ne, więc do da je my do teo rii
coś dziw ne go, o czym nikt nie
sły szał. To coś ma spra wić, że
struk tu ra w ob li cze niach za cznie
się za cho wy wać po praw nie. Ale
po za spój no ścią for mal ną nie
ist niał ża den do wód na to, że to
ma sens. I do pie ro w 2012 r. od -
kry li śmy do wód. To po twier dze -
nie, że ca ła struk tu ra jest po -
praw na.

PAP: Ale to chy ba jesz cze
nie ko niec ba dań nad cząst ką
Hig g sa?

J. K.: Nie. Mu si my zmie rzyć
do kład nie jej wła sno ści, zba dać,
jak cząst ka się roz pa da i czy roz -
pa dy są ta kie, jak so bie wy obra -
ża my. Zna my nie któ re z tych roz -
pa dów z do kład no ścią za le d wie
rzę du 25 proc. A po win ni śmy
wie dzieć to z do kład no ścią

do kil ku pro cent. In ną spra -
wą jest to, że nie osią gnę li -
śmy jesz cze w Zder za czu
mak sy mal nej licz by zde rzeń
na se kun dę. Ocze ku je my, że
przez na stęp ne trzy la ta zbie -
rze my mniej wię cej 100 ra zy
ty le przy pad ków roz pa du
Hig g sa, ile za re je stro wa li śmy
do tej po ry.

W cią gu na stęp nych lat
szu kać też bę dzie my sy gna -
łów te go, co się na zy wa no wą
fi zy ką. Nie wie my, czy Mo del
Stan dar do wy jest osta tecz ną
teo rią bu do wy czą stek ele -
men tar nych na bar dzo ma -
łych od le gło ściach. Po dej rze -
wa my, że nie, ale na ra zie nie
ma my żad nych do wo dów
na to, że ist nie je coś wię cej.
Wy da je się, że wszyst kie idee
uogól nia ją ce Mo del Stan dar -
do wy wy ma ga ją ist nie nia no -
wych cięż kich czą stek. Ca ły
czas tych czą stek szu ka my.

Im wię cej ma my od dzia ły wań
pp w LHC, tym więk sze ma my
szan se, że znaj dzie my coś no we -
go.

PAP: Czy to zna czy, że fi zy -
cy szu ka ją nie tyl ko te go, cze -
go się spo dzie wa ją, ale rów -
nież ele men tów im nie zna -
nych?

J. K.: Przede wszyst kim nie -
zna nych. Cząst ka Hig g sa by ła
zna na tyl ko o ty le, że okre ślo no,
ja ką ro lę po win na speł niać. Nie
by ło spre cy zo wa ne, ja ką ona ma
ma sę, a zna leź li śmy ją przy ma -
sie 125-126 gi ga elek to no wol -
tów (GeV) – to cząst ka ele men -
tar na, któ ra jest tak cięż ka, jak
ją dro ce zu.

PAP: A ile ra zy jest mniej -
sza niż ta kie ją dro ce zu?

J. K.: Wca le nie wie my, czy
jest mniej sza. Z roz mia ra mi
w świe cie kwan to wym jest kło -
pot, bo są one zwią za ne z za sa -
dą nie ozna czo no ści. Ale wie my,
że cząst ka Hig g sa jest cząst ką
ele men tar ną, a więc nie jest zło -
żo na z cze goś in ne go. Nie ma
skład ni ków. Bo ją dro ato mo we
ma skład ni ki, a bo zon Hig g sa
nie ma.

PAP: Ale prze cież daw niej
my śla no, że ją dro ato mo we
też nie ma skład ni ków...

J. K.: Tak, ale w la tach 30.
i 40. za czę li śmy je roz bi jać
i spraw dzać, że skła da się z pro -
to nów i neu tro nów. Wie my też,
że pro ton się skła da z kwar ków,

ale kwar ków nam się roz bić nie
uda je. Wy glą da na to, że kwar ki
to cząst ki ele men tar ne nie po -
sia da ją ce „głęb szej” struk tu ry,
czy li nie po dziel ne. Na tym sa -
mym po zio mie cząst ka Hig g sa
jest ele men tar na – na ra zie wy -
da je się, że jej skład ni ki nie ist -
nie ją.

PAP: Od kry cie bo zo nu Hig -
g sa by ło bar dzo gło śnym od -
kry ciem. Ale czy bo zon Hig g -
sa moż na by ło... usły szeć?
Wła ści wie kie dy w ak ce le ra -
to rach cząst ki są przy spie -
sza ne i zde rza ją się ze so bą,
to sły chać ja kieś „bum”?

J. K.: Nie, kie dy jed na cząst ka
zde rza się z dru gą, to nic nie sły -
chać. Za to wi dać – po ja wia się

błysk. Ale np. sły chać już jak
pacz ka czą stek ude rza w me ta -
lo wy blok. Kie dyś w CERN ro bi -
łem eks pe ry ment, któ ry po le gał
na tym, że ca łą moc ak ce le ra to -
ra wrzu ca li śmy w pacz ki pro to -
nów – pra wie 1/10 mi liar da pro -
to nów na raz. Ude rza ły one
w blok mie dzi. Cho ciaż eks pe ry -
ment wy ko ny wa ny był głę bo ko
pod zie mią, to kie dy sta łem
przy ka na le wen ty la cyj nym, da ło
sły szeć ta kie „bum” – bar dzo ni -
ski dźwięk. To był wła śnie
dźwięk pacz ki 100 mi lio nów
pro to nów ude rza ją cych w blok
mie dzi.

ROZ MA WIA ŁA LU DWI KA TO MA LA

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Prof. Królikowski o dużych laboratoriach
do badania małych cząstek

FOT. STOCK. XCHNG / MIROSLAV KOSTIC

FOT. STOCK. XCHNG 
/ ANDRZEJ POBIEDZIŃSKI

FOT. STOCK. XCHNG / BETHANY CARLSON
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We dług ho len der skiej pra sy
do syć kon tro wer syj ną de cy -
zje ogło sił rząd Kró le stwa Ni -
der lan dów. Z po cząt kiem wa -
ka cji pla no wa ne jest za -
mknię cie kil ku szkół spe cjal -
nych dla dzie ci ma ją cych
pro ble my z na uką. 

W pierw szej ko lej no ści zli kwi -
do wa na ma zo stać pla ców ka
dla dzie ci do tknię tych au ty -
zmem w Bre dzie, a na stęp nie
w Zwol le i Briel le. We dług po li ty -
ków ma to zmo bi li zo wać ro dzi -

ców i prze ko nać ich do te go, aby
prze nie śli swo je dzie ci do zwy -
kłych szkół, gdzie po win ny so bie
rów nie do brze ra dzić pod wzglę -
dem na uki.

Zda niem rzecz ni ka gru py zrze -

sza ją cej część szkół, de cy zja ta -
ka jest po dyk to wa na od gór nym
za rzą dze niem zna le zie nia bli sko
dwóch mi lio nów eu ro oszczęd -
no ści w oświa cie.

BIAN KA AVI DAN

Rząd pre mie ra Mar ka Rut te
przed sta wił pro po zy cje no -
wej stra te gii współ pra cy
praw nej na li nii Ho lan -
dia – Unia Eu ro pej ska. 

Po li ty cy optu ją za zwięk sze -
niem po zio mu nie za leż no ści
w po dej mo wa niu de cy zji do ty -
czą cych m. in. świad czeń so cjal -
nych, bez pie czeń stwa czy kwe -
stii służ by zdro wia. Li stę spraw,
któ ra bę dzie przed mio tem de ba -
ty mi ni ste rial nej w naj bliż szym
cza sie przed sta wił mi ni ster

spraw za gra nicz nych Frans Tim -
mer mans. 

We długg po li ty ków cha rak ter
współ pra cy we wnątrz struk tur
unij nych po wi nien ulec zmia -
nom i do sto so wać się do współ -

cze snych po trzeb państw człon -
kow skich.

Pro po zy cje z li sty mi ni ste rial -
nej zo sta ną pod da ne de ba cie
pu blicz nej.

BIAN KA AVI DAN

FOT. STOCK. XCHNG / BSCHWEHN

Ostre cięcia
w budżecie

Holandia chce
niezależności

FOT. STOCK. XCHNG / JEL LE BO ON TJE



W pią tek, 21 czerw ca 2013
ro ku Ha ga wi ta ła kró la Wil le -
ma -Ale xan dra i kró lo wą Ma -
xi mę.

Wi zy ta pa ry kró lew skiej roz -
po czę ła się po po łu dniu na Bier -
ka de nad sta rym ka na łem,
gdzie za cu mo wa ne są hi sto rycz -
ne bar ki i stat ki. Jed nym z nich
od by li krót ki rejs wzdłuż ta ra sów
peł nych wi wa tu ją cych tłu mów.
Na po kła dzie „Ooie va art” mo gli
po dzi wiać pre zen ta cje fe sti wa lu
mu zycz ne go Mi dzo mer gracht fe -
sti val, któ ry wła śnie od by wał się
w Ha dze. 

Na stęp nie prze sie dli się do za -
byt ko we go sa mo cho du po cho -
dzą ce go z mu zeum Lo uw man,
aby udać się na prze jażdz ke
przez Ci na town. Kró lew skiej Pa -
rze asy sto wał bur mistrz Ha gi Jo -

zias van Aart sen, zna ny po li tyk
par tii VVD.

Prze jaz do wi przez chiń ską
dziel ni cę to wa rzy szył barw ny po -
chód na cze le z tra dy cy cyj nym
smo kiem. Moż na też by ło po dzi -
wiać po kaz gru py ćwi czą cej Tai -
-Chi, a tak że wy stę py ar ty stów
Chi ne se Ope ra w barw nych, hi -
sto rycz nych stro jach.

Da lej tra sa pro wa dzi ła przez
Gro te Markt stra at do Spu iple in,
gdzie licz nie zgro ma dzo na pu -
blicz ność wi ta ła kró lew ską pa rę.
Tu na głów nym pla cu Ha gi mło -
dzież z po nad pięć dzie się ciu
szkół wy ko ny wa ła mu zycz ne
utwo ry ze sto wa rzy sze niem or -
kie stry Fil har mo nii Ha skiej
pod ha słem „Miesz kań cy Ha gi
gra ją mu zy kę od Mo zar ta
do sam by”. Wy stę py te po twier -
dzi ły wie lo na ro do wość, a co

za tym idzie wie lo kul tu ro wość lu -
dzi za miesz ku ją cych Ha gę. Zo ba -
czy li śmy wy stę py mu zycz ne na -
wią zu ją ce do folk lo ru Afry ki, jak
i Ame ry ki Ła ciń skiej oraz Azji.

Na za koń cze nie przez plac
przede fi lo wał pod od dział gre na -
die rów gwar dii kró lew skiej i sa -
mo chód kró lew ski w ich asy ście
od je chał w kie run ku Bi ne ne -
hof – bu dyn ków Par la men tu.

Wi zy ta kró la Wil le ma -Ale xan -
dra i kró lo wej Ma xi my w Ha dze
by ła jed ną z wi zyt, ja kie od by wa
pa ra kró lew ska w cy klu wi zy to -
wa nia wszyst kich pro win cji ho -
len der skich. Wi zy ta ta za po cząt -
ko wa ła tak że ob cho dy 200-le cia
po wsta nia Kró le stwa Ni der lan -
dów, któ rych głów ne uro czy sto -
ści od bę dą się 30 li sto pa da br.

TEKST/FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ
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Wi zy ta kró lew skiej pa ry w Ha dze
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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 – 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

l Skle py: SO SNA POL SKI
SKLEP w LE IDEN Z A P R A S
Z A M Y!!! NO WE GO DZI NY
OTWAR CIA NA SZE GO POL SKIE -
GO SKLE PU SO SNA w LE IDEN:
10.00 – 20.00 od wtor ku do so -
bo ty, 12.00 – 20.00 w po nie -
dzia łek i w nie dzie lę. U nas znaj -
dziesz pro duk ty bez któ rych nie
mo żesz się obejść ży jąc w Ho -
lan dii:) POL SKIE PIE CZY WO:
chleb, chał ka, pącz ki, droż -

dżów ki., PYSZ NE POL SKIE SER -
NI KI, MA KOW CE... POL SKI NA -
BIAŁ: ma sło, se ry, śmie ta na...
POL SKIE SŁO DY CZE: Pta sie
Mlecz ko, Mi chał ki... POL SKIE
NA PO JE, POL SKIE PRO DUK TY
DLA DZIE CI, POL SKIE GA ZE TY,
I wie le, wie le in nych pol skich
pro duk tów. Z A P R A S Z A M
Y!!! TRA FISZ NA PEW NO: Lam -
mer markt 102 w Le iden (du ży
par king) tel: 616 808  133.
Z NA MI KAŻ DE GO DNIA TYL KO
PO POL SKU... Do łacz do nas
na Fa ce bo ok �

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 Sprze dam – róż ne: CY -
FRO WY POL SAT LUB NC+! TYL -
KO U NAS ZA MO WISZ ON LI NE!
DE KO DE RY I DO STA WA GRA -
TIS! WI TA MY W POL SKA TV!
U nas za mo wisz te le wi zję Cy fro -
we go Pol sa tu lub NC+ bez wy -
cho dze nia z do mu. Za mów
i ocze kuj na ku rie ra z two ja te le -
wi zja Jak za mó wić? Po pro stu
wejdź na stro ne www.pol -
skatv.nl i za mów! Z pa kie tem
przy cho dzi rów nież in struk cja
mon ta żu, dzię ki te mu klient
jest w sta nie sam za mon to wać
te le wi zję, bez po trze by po trze by

po no sze nia do dat ko wych kosz -
tów. Jed no cze śnie je śli klient
chce mo że my wy słać mon te ra.
Po zdra wia my POL SKA TV. PRA -
CU JE MY 7-DNI W TY GO DNIU
OD 8-22. Tel:+31626244625;
www.pol skatv.nl, E -ma il:
sklep@pol skatv.nl; Sky pe: Pol -
skaTv

l Sprze dam – róż ne: PO SIA -
DAM BI LET DO PO AR KU ROZ -
RYW KI „SLA GHA REN”. BI LET
UPO WA ZNIA 4-OSO BY DO WEJ -
SCIA NA PARK ORAZ KO RZY STA -
NIE Z WSZYT KICH ATRAK CJI. CE -
NA 70 EU RO WY SYL KA GRA TIS!
TEL:0626244625

l Sprze dam – róż ne: RA -
DIO JVC -KD -R45! USB! MP3!
CD! PO LE CAM!! Ra dio od twa -
rzacz z CD o mo cy 4 x 50 W. Po -
sia da wej ście USB oraz AUX
na przed nim pa ne lu. Od twa rza
pli ki MP3 i WMA. Tu ner ra dio wy
FM, MW i LW z RDS i moż li wo -
ścią za pi su w pa mię ci do 24
sta cji ra dio wych. Czer wo ne
pod świe tle nie pa ne lu. DA NE:
Pa nel – zdej mo wa ny, Pod świe -
tle nie – czer wo ne, Ste ro wa nie
pi lo tem – NIE, Wy świe -
tlacz – LCD, Moc wyj ścio wa – 4
x 50 W, Ob słu gi wa ne for ma ty
pli ków – WMA/MP3, Czyt nik
kart – NIE, Złą cze AUX – 2
(na przed nim pa ne lu i z ty łu),
Port USB – TAK, Za kre -
sy – FM/MW/LW, Pa mięć sta -

cji – 24, Funk cja RDS – TAK.
Funk cje od twa rza nia – Po wta -
rza nie, od twa rza nie lo so we. CD
Text – TAK. Za sto so wa ne tech -
no lo gie – 24-bit prze twor nik cy -
fro wo -ana lo go wy, ID3Tag. In -
ne – 3-pa smo wy ko rek tor pa ra -
me trycz ny iEQ, prze łącz nik
do wy łą cza nia wzmac nia cza,
ste ro wa nie sub wo ofe rem, po -
dwój ne wej ście AUX (przód/tył),
re gu la cja ja sno ści wy świe tla -
cza, re gu la cja LO UD NESS, re gu -
la cja BA LAN CE/FA DER. Ce -
na wraz z wy sył ka 50 eu ro.
Moż li wość od bio ru oso bi ste go
oko li ce Mep pel.
Tel:0626244625

l Sprze dam – róż ne:
VOLKS WA GEN GOLF III BEN ZY -
NA 1.4 BEN ZY NA APK DO 044-
2014. WI TAM DO SPRZE DA NIA
VOLKS WA GEN GOLF 1.4 BEN -
ZY NA. ROK PRO DUK CJI: 1994,
APK DO: 04-2014, PRZE BIEG:
234 TYS KM, KO LOR: NIE BIE -
SKI ME TA LIC, WY PO SA ŻE NIE:
WY MIE NIO NE OPO NY I AKU MU -
LA TOR, WSPO MA GA NIE KIE -
ROW NI CY, RA DIO, WE LU RO WA
TA PI CER KA, OPIS: AU TKO
W BAR DZO DO BRYM STA NIE,
NIC SIĘ NIE PSU JE, BAR DZO
DO BRZE SIĘ NIE PRO WA DZI,
MA ŁO PA LI, NI SKIE OPŁA TY, TA -
BLI CE NL., CE NA: 850 EU RO DO
UZG, DO OBEJ RZE NIA OKO LI CE
ZWOL LE, MEP PEL, STE EN WIJK,
TEL: +31626244625

OGŁOSZENIA DROBNE

W ubie głym ty go dniu na ho -
len der skiej tra sie A16 od by ły
się sce ny ro dem z fil mu. Po li -
cja z Rot ter da mu pod ję ła po -
ścig za kie row cą bu sa, któ ry
nie za trzy mał się
na we zwa nie do kon -
tro li dro go wej. 

Ucie kał przed funk cjo na riu -
sza mi z bar dzo du żą pręd ko ścią
i we dług słów po li cjan tów z nie -
ma łą wpra wą. Po mi mo to,
po zjeź dzie na te ren mia sta, po -
trą cił on ro we rzy stę i sta ra no wał
kil ka aut. Oby ło się jed nak bez
ofiar. 

Po za trzy ma niu oka za ło się, iż
bus był wy peł nio ny ma ri hu aną.
Męż czy znę aresz to wa no. Po li cja
nie udzie la dal szych in for ma cji. 

BIAN KA AVI DAN

Autostradowy
pościg

FOT. STOCK. XCHNG / JUK KA NIIT TY MAA
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Reklama

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO – ca la Ho lan dia.
Obo wiąz ki: zbie ra nie   to wa rów
za po mo cą wóz ka zgod nie z za -
mó wie niem, za ła du nek i roz ła -
du nek to wa rów, pra wi dło we ich
prze wo że nie we wska za ne miej -
sce; wy ma ga nia: 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 OR DER PIC KER. Obo -
wiąz ki: wpro wa dza nie za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy -

wa nie i zbie ra nie za mó wień,
pra ce ze ska ne rem, ob słu ga
wóz ka EPT. Wy ma ga nia: do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der -
skie go, do świad cze nie na po -
dob nym sta no wi sku. Za in te re -
so wa ne oso by pro si my o kon -
takt: Til burg 0031 886886350,
Ven ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am -
ste lve en 0031 204701513,; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

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

l Pra cow nik fi zycz ny. Valk
Uit zend bu re au po szu ku je mło -
dych męż czyzn do pra cy w fir -
mie bu dow la nej. Oso by z re gio -
nu Fry zji mo gą skła dać cv na:
an na@valk -uit zend bu re au.nl.

l Me cha nik na czep i sa -
mo cho dów cię ża ro wych.
Dla na sze go klien ta w Ne der -
we ert (Lim bur gia), po szu ku je -
my do świad czo ne go ser wi -
san ta do na pra wy i kon ser wa -
cji przy czep i na czep oraz sa -
mo cho dów cię ża ro wych. Wy -
ma ga ne: sze ro kie do świad -
cze nie w spa wa niu i elek try ki,
głów nie 12/24 V. Mo żesz pra -
co wać sam, pro wa dzić ewi -
den cję ma te ria łów, je steś
wszech stron ny, ję zyk an giel -
ski: ko mu ni ka tyw ny. Czas
trwa nia umo wy: pe łen etat,
z moż li wo ścią dłu go ter mi no -
wą. cv na: an na@valk -uit zend -
bu re au.nl.

l ZA TRUD NI MY DO PRA CY
W KA WIAR NI / WA AL WIJK
PRA CA OD ZA RAZ. PRA CA OD
ZA RAZ Ofe ru je my: kon trakt, do -
bre za rob ki, mi la at mos fe rę pra -
cy, ta ni po kój tuz obok miej sca
pra cy (moż li wość za miesz ka nia
z part ne rem). Wy ma ga nia: dys -
po zy cyj ność i go to wość o pra cy
w sys te mie zmia no wym, ję zyk
an giel ski lub/i ho len der ski
w stop niu ko mu ni ka tyw nym,
uczci wość, mi la apa ry cja i wy so -
ka kul tu ra oso bi sta, do świad -
cze nie na po dob nym sta no wi -
sku mi le wi dzia ne, otwar tość
i ła twość w na wią zy wa niu kon -
tak tów. Wie cej in for ma cji
pod nr tel. +31 619 335 356

(oso ba kon tak to wa: Mar ta).
(pro si my dzwo nić po go dzi nie
18.00). CV w je zy ku pol skim lub
ho len der skim pro si my przy no -
sić bez po śred nio do ka wiar ni
pod ad re sem: Mgr Zwij sen stra -
at 10, Wa al wijk, No ord -Bra -
bant.

l Pra ca – szu kam: 2 oso by
szu ka my pra cy z za kwa te ro wa -
niem, ma my au to, mo wi my
po an giel sku i brat po ni der -
landz ku, pra co wa li smy przy roz -
nych pra cach w ho lan dii, kon -
takt z na mi e -ma il sek -
d7878@gma il.com, te le fon
+48 730 092 578, dzie ku je my,
cze ka my na kon takt.

PRACA

Szef ho len der skiej dy plo ma -
cji Frans Tim mer mans spo -
tkał się w Ha dze z mi ni strem
spraw za gra nicz nych Ra do -
sła wem Si kor skim. Po spo -
tka niu za pew nił, iż Ho lan dia
nie ma za mia ru za my kać gra -
nic dla imi gran tów za rob ko -
wych, a swo bo da prze pły wu
osób ja ko jed na z pod sta wo -
wych za sad Unii Eu ro pej skiej
zo sta nie za cho wa na.

Pod ko niec kwiet nia po ja wi ły
się in for ma cje o tym, iż Ho lan dia

we spół z Niem ca mi, Au strią
i Wiel ką Bry ta nią z po wo du wy -
łu dza nia przez imi gran tów z in -
nych państw pie nię dzy ze świad -
czeń so cjal nych, chcą ta kie oso -
by wy rzu cać z kra ju bez moż li wo -
ści po wro tu.

Spra wa za nie po ko iła rów nież
Po la ków, po nie waż w Ni der lan -
dach jest ich po nad 170 ty się cy.

Prze ciw ko re stryk cjom dla
imi gran tów za rob ko wych opo -
wie dzia ła się tak że Ko mi sja Eu -
ro pej ska pod kre śla jąc, iż za sa -

da swo bod ne go prze pły wu
osób nie pod le ga żad nej dys ku -
sji i do ma ga jąc się od czte rech
państw kon kret nych do wo dów,
iż ta ka sy tu acja rze czy wi ście
ma miej sce.

DA NU TA GAN CARZ

Holandia zapewnia: 
nie zamkniemy granic

FOT. STOCK. XCHNG 
/ CRE ATI VE DAW



Ko smo nau ci przed wej ściem
do stat ku ko smicz ne go So juz
30 na dwie go dzi ny przed od -
lo tem. Nz. do wód ca stat ku
ge ne rał lot nic twa, ko smo -
nau ta ra dziec ki Piotr Il jicz
Kli muk (gó ra), pol ski ko smo -
nau ta Mi ro sław Her ma szew -
ski. Fot. PAP/Ta de usz Za goź -
dziń ski 27.06.1978.

Przy dźwię kach prze bo jów
Ma ry li Ro do wicz i An ny Ger man,
z pol ską fla gą, dzie łem Mi ko ła ja
Ko per ni ka i fo to gra fią Edwar da
Gier ka star to wał 35 lat te mu
w swój ko smicz ny lot Mi ro sław
Her ma szew ski – pierw szy i je dy -
ny pol ski ko smo nau ta. 

Lot, któ ry przy niósł mu sła wę,
roz po czął się 27 czerw ca 1978
r. o godz. 17.27 na sze go cza su.
Wów czas z ko smo dro mu Baj ko -
nur wy star to wał ra dziec ki sta tek
So juz 30, któ re go za ło gę sta no -
wi li: Her ma szew ski i ra dziec ki
ko smo nau ta bia ło ru skie go po -
cho dze nia Piotr Kli muk.

Na po kład Her ma szew ski za -

brał ze so bą m. in. fla gę i go dło
pań stwo we PRL, fo to gra fie
Edwar da Gier ka i Le oni da Breż -
nie wa, zie mię z pól Le ni no i War -
sza wy, mi nia tu ro we wy da nia
„Ma ni fe stu Ko mu ni stycz ne go”.
W ko smos z Her ma szew skim
po le cia ło tak że fak si mi le pierw -

szej księ gi „O ob ro tach ciał nie -
bie skich” oraz ry sun ku sys te mu
sło necz ne go Mi ko ła ja Ko per ni -
ka. Ja ko wy po sa że nie oso bi ste
za brał zaś m. in. mi nia tu ro we
wy da nie „Pa na Ta de usza”, któ re
po la tach po da ro wał pa pie żo wi
Ja no wi Paw ło wi II.

„Zie mia na da je mu zy kę. Ro -
do wicz śpie wa +Ko lo ro we jar -
mar ki+. An na Ger man śpie wa
ulu bio ną przez geo lo gów, ale
przede wszyst kim ko smo nau -
tów +Na dzie ję+. (...) 
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Być mo że wkrót ce skoń czą
się kło po ty ze zna le zie niem
part ne ra do sza chów.
Wszyst ko dzię ki wy na laz ko wi
stu den tów Po li tech -
ni ki Opol skiej. W ra -
mach pra cy dy plo -
mo wej skon stru owa -
li oni ro bo ta, któ ry
gra w sza chy i po tra -
fi prze su wać fi gu ry
na sza chow ni cy. 

„To pierw szy ta ki ro bot w Pol -
sce. W ca ło ści zo stał przy go to -
wa ny przez stu den tów na szej
uczel ni” – za pew nił PAP dr hab.
inż. Krzysz tof Tom czew ski z Po li -
tech ni ki Opol skiej, któ ry kie ro -
wał ze spo łem.

Pra cę nad ro bo tem roz po czę -
ło w 2010 r. sied miu stu den tów
opol skiej uczel ni – pię ciu z Wy -
dzia łu Elek tro tech ni ki, Au to ma -
ty ki i Ro bo ty ki oraz dwóch in for -
ma ty ków.

Ro bot ma bark, ra mię i dłoń,
któ ra prze su wa pion ki po plan -
szy. „Moż na z nim usiąść
przy sto le i nor mal nie za -
grać” – po wie dział PAP Mi chał
Kli mek, je den z twór ców ro bo ta.

Jak przy zna ją twór cy, naj więk -
szym wy zwa niem
w trak cie prac by ło
po łą cze nie skon stru -

owa ne go ro -
bo ta z pro -
gra mem in -
for ma tycz nym do gry w sza chy.
Waż nym ele men tem wy na laz ku
jest sza chow ni ca, któ ra sa ma
wy kry wa, gdzie zo stał prze sta -
wio ny pio nek przez prze ciw ni ka.
Sy gnał jest na stęp nie prze sy ła ny
do ro bo ta, któ ry ana li zu je sy tu -

ację na sza chow ni cy. Na stęp nie
pro gram kom pu te ro wy wska zu -
je ro bo to wi, ja ki ma wy ko nać
ruch, a dłoń ro bo ta sa ma prze -
sta wia skocz ka bądź goń ca.

Po cząt ko wo nie wszyst ko się
uda wa ło, po nie waż ro bot prze -
gry wał z ry wa la mi.

Zda niem twór ców to sza -
chow ni ca jest naj bar dziej re wo -
lu cyj nym ele men tem wy na laz -
ku. Mi chał Kli mek do brze oce nia
dzia ła nie ro bo ta, ale przy zna je,
że moż na kil ka szcze gó łów moż -
na jesz cze do pra co wać. „Moż -
na na uczyć go gry w chiń czy ka,
moż na go tak że przy sto so wać
do gra nia w in ter ne cie” – do dał.

Opol scy stu den ci bę dą w przy -
szło ści chcie li do sto so wać wy na -
la zek do współ pra cy z urzą dze -
nia mi mo bil ny mi: ta ble ta mi
i smart fo na mi. Wy star czy na pi -
sać od po wied nią apli ka cję.

„Spo pu la ry zo wa nie na sze go
wy na laz ku bę dzie te ma tem ko -
lej nych prac dy plo mo wych,
nad któ ry mi już pra cu ją stu den -
ci po li tech ni ki” – zdra dza Mi chał
Kli mek.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Studenci Politechniki Opolskiej
skonstruowali robota grającego w szachy

FOT. STOCK. XCHNG 
/ FRAN PRIESTLEY

FOT. STOCK. XCHNG 
/ MARK DANIEL

35. rocznica kosmicznego lotu
Mirosława Hermaszewskiego

FOT. STOCK. XCHNG / TATIANA BOLSHAKOVA FOT. STOCK. XCHNG / FRED FOKKELMAN



DOKOŃCZENIE ZE STR. 9

Na tle me lo dii sły szy my koń -
co we ko men dy od li cza -
nia” – wspo mi nał Her ma szew -
ski mo ment star tu po la tach,
w książ ce „Cię żar nie waż ko ści.
Opo wieść pi lo ta -ko smo nau ty”.

Ko smo nau ci po le cie li ra -
dziec kim stat kiem So juz -30,
któ ry w trak cie mi sji po łą czył się
na or bi cie ze sta cją Sa lut -6. Jed -
no okrą że nie Zie mi zaj mo wa ło
im 91 mi nut. Po raz pierw szy
nad Pol ską sta tek zna lazł się
o go dzi nie 21.02.

„Eu ro pa Środ ko wa spo wi ta
jest chmu ra mi, ale część na sze -
go wy brze ża od ci na się od sza -
rych wód Bał ty ku. W Pol sce za -
pa da noc. Przy kle jo ny do ilu mi -
na to ra chło nę wi dok Za to ki
Gdań skiej, roz po zna ję świa tła
Byd gosz czy. Wi sła na ca łej swo -
jej dłu go ści fos fo ry zu je reszt ką
bla sku dnia. Po łu dnie Pol ski jest
okry te szczel ną za sło ną chmur.
Prze la tu je my nie co po ni żej War -
sza wy i za nu rza my się w ko lej ną,
czwar tą ko smicz ną noc” – opi sy -
wał swo je wra że nia z ko smo su
Her ma szew ski.

Po lak uczest ni czył w eks pe ry -
men tach na uko wych obej mu ją -
cych róż ne aspek ty za cho wa nia
się or ga ni zmu czło wie ka w wa -
run kach nie waż ko ści. Pro wa dził
ob ser wa cje zórz po lar nych oraz
pra ce z za kre su te le de tek cji.
W jed nym z do świad czeń o na -
zwie „Czaj ka”, miał okre ślić
spraw ność na czyń krwio no -
śnych nóg i zdol ność kom pen sa -
cji ukła du krą że nia. Pod czas do -
świad cze nia wsku tek wy two rzo -
nej róż ni cy ci śnień krew spły wa -
ła z gór nych par tii cia ła do nóg.

„Eks pe ry ment śle dzi li w Cen -
trum Kie ro wa nia na ukow cy
z Woj sko we go In sty tu tu Me dy cy -
ny Lot ni czej. Każ dy z nich czuł
się w obo wiąz ku spraw dzić swo -
je hi po te zy lub choć by za dać py -
ta nie. Na ich ży cze nie zwięk -
szam pod ci śnie nie i mdle ję kil -
ka ra zy. Jest mi nie do brze,
a tym cza sem oni są za chwy ce ni
i cie szą się jak dzie ci” – wspo -
mniał ko smo nau ta.

W ra mach trwa ją ce go 8 dni
lo tu wy ko na no 126 okrą żeń Zie -
mi. Lą do wa nie od by ło się 5 lip ca
w Ka zach sta nie w re jo nie mia -
sta Ar ka lyk. 

W trak cie swo je go lo tu ko -
smicz ne go Her ma szew ski usta -
no wił kil ka ofi cjal nych re kor dów
Pol ski: re kord wy so ko ści – 363
km, pręd ko ści lo tu 28 ty się cy
km/h (oko ło 8 km/s), dłu go -
trwa ło ści lo tu – 190 go dzin 3
mi nu ty i 4 se kun dy, a tak że dłu -
go ści prze by tej tra sy – 5 273
257 km.

Dzię ki lo to wi Her ma szew -
skie go Pol ska zo sta ła czwar tym
kra jem na świe cie, któ re go oby -
wa tel zna lazł się w ko smo -
sie – po Związ ku Ra dziec kim,
Sta nach Zjed no czo nych i Cze -
cho sło wa cji. Lot od był się w ra -
mach ra dziec kie go pro gra mu In -
ter ko smos.

Po suk ce sie pol ski ko smo -
nau ta stał się bar dzo po pu lar ny,
otrzy mał wie le na gród i wy róż -
nień, tra fił na znacz ki pocz to we
i mo ne ty. Rów nież obec nie or ga -
ni zo wa ne są spo tka nia z ge ne ra -
łem, pod czas któ rych opo wia da
o swo ich do świad cze niach z ko -
smicz nej po dró ży.
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2,2 tys. km dłu go ści i 22 m
wy so ko ści – tak wiel ki mur
mo że uchro nić Ja po nię
przed skut ka mi tsu na -
mi – twier dzi dr inż. Ste fan
Nie wi tec ki z Po li tech ni ki
Gdań skiej (PGd), twór ca
kon cep cji ta kiej kon struk cji. 

„Praw do po do bień stwo wy stą -
pie nia ko lej ne go tsu na mi w cią -
gu naj bliż szych 30 lat sej smo lo -
dzy sza cu ją na po nad 90
proc.” – za uwa ża dr Nie wi tec ki
z Ka te dry Tech nicz nych Pod staw
Pro jek to wa nia Ar chi tek to nicz ne -
go Wy dzia łu Ar chi tek tu ry PGd,
au tor kon cep cji kil ku wa rian tów
mu ru chro nią cych ląd przed ży -
wio łem w za leż no ści od ro dza ju
wy brze ża i stop nia je go urba ni -
za cji.

Pierw szy ro dzaj mu ru jest
prze zna czo ny dla te re nów gę sto
za lud nio nych. Two rzy go trój war -
stwo wa kon struk cja, w któ rej
od stro ny oce anu znaj du je się

żel be to wy mur fa lo chro no wy,
a śro dek jest wy peł nio nio ny pia -
skiem i ce men tem. Od stro ny lą -
du cią gnie się mo no li tycz na kon -
struk cja z żel be to nu, po łą czo -
na z bu dyn ka mi.

„Ta ki mur mo że peł nić ro lę
mia sto twór czą” – uwa ża ar chi -
tekt. – Gó rą mo gła by biec dro ga
i ścież ki ro we ro we, moż na tam
też umie ścić po miesz cze nia
tech nicz ne, choć by ko tłow nie”.
Do kład ną for mę obiek tów to wa -
rzy szą cych mu ro wi moż na usta -
lić w dro dze mię dzy na ro do we go
kon kur su – do dał w roz mo wie
z PAP.

Dru gi wa riant to „czy sty” mur,
do któ re go w ra zie po trze by
moż na do mu ro wać bu dyn ki.
Trze cią opcję – naj tań szą, sta no -
wi za po ra ziem na, wzdłuż któ rej
bie gnie rdzeń zbu do wa ny z nie -
prze pusz czal nych ma te ria łów.
Po ob sy pa niu pia skiem kon -
struk cja mo że przy po mi nać wał
al bo ła god ne wznie sie nie.

‹ ‹ ‹
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Inżynier z Gdańska wie, jak
uchronić Japonię przed tsunami
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Je że li ja kaś in for ma cja o nas
tra fił do in ter ne tu to tra ci my
nad nią kon tro lę i ni gdy nie
mo że my być pew ni, kto się
nią za in te re su je – po wie dział
PAP dr Ma rek Klo now ski,
z In sty tu tu Ma te ma ty ki i In -
for ma ty ki Po li tech ni ki Wro -
cław skiej. 

We dług nie go naj więk sze za -
gro że nie nie sie moż li wość łą cze -
nia in for ma cji z róż nych źró deł
i po zy ska nia z nich da nych, któ re
mo gą po zwo lić na okre śle nie
toż sa mo ści użyt kow ni ków. Cho -
dzi np. o in for ma cje z por ta li
spo łecz no ścio wych, z hi sto rii od -
wie dza nych stron in ter ne to wych
od czy ta nych z pli ków co okies,
da nych prze ka zy wa nych przez
te le fon ko mór ko wy, a tak że, je śli
ktoś po sia da ta kie moż li wo ści,
z hi sto rii pła ce nia kar tą ban ko -
ma to wą.

Co raz wię cej rze czy zwią za -
nych z ko rzy sta niem z in ter ne tu
wy ko nu je my ko rzy sta jąc z tzw.
chmu ry ob li cze nio wej, w któ rej
moż na prze cho wy wać da ne,
a tak że ko rzy stać z róż nych za -
awan so wa nych pro gra mów
kom pu te ro wych. Za le tą chmu ry

oprócz od cią że nia pra cy oso bi -
ste go kom pu te ra jest moż li wość
po sia da nia do stę pu do na szych
da nych, prak tycz nie z każ de go
miej sca na zie mi pod wa run -
kiem, że ma my po łą cze nie z in -
ter ne tem. Jak za zna czył eks pert,
mi mo że da ne w chmu rze ob li -
cze nio wej są za bez pie czo ne to
ni gdy nie mo że my być pew ni, co
z ty mi da ny mi się dzie je i kto ma
do nich do stęp oprócz nas.

Co raz czę ściej pła ci my ra -
chun ki przez in ter net, ko rzy sta -
my z pocz ty in ter ne to wej, ko -
mu ni ku je my się ze zna jo my mi
przez por ta le spo łecz no ścio we
a tak że ko rzy sta my z in nych
udo god nień, któ re stwa rza nam
in ter net. Ma to jed nak swo je
kon se kwen cje – pod kre śla Klo -
now ski. „Co raz wię cej rze czy
jest elek tro nicz nych a je śli coś
jest elek tro nicz ne to w obec -
nym cza sie naj czę ściej zo sta -
wia in for ma cje o nas. I nie cho -
dzi tu tyl ko o in ter net, ale np.
o płat no ści kar ta mi ban ko wy -
mi. W tym ostat nim przy pad ku
na wet, je śli po zo sta je my ano ni -
mo wi dla sprze daw cy to bank
wie do kład nie, kie dy i gdzie do -
ko na li śmy trans ak cji” – pod kre -
ślił Klo now ski.

In ne za gro że nia zwią za ne
z ano ni mo wo ścią, na któ re zwra -
ca uwa gę Klo now ski to brak
kon tro li nad in for ma cji, któ re
mo gą po ja wić się w in ter ne cie
bez na szej wie dzy. „Ktoś zu peł -
nie bez złych in ten cji mo że w sie -
ci umie ścić np. na sze zdję cie,
a my o tym nic nie bę dzie my
wie dzieć. W więk szo ści wy pad -
ków pew nie nie jest to groź ne,
ale je śli ktoś bę dzie chciał ze -
brać o nas in for ma cji to ta kie
zdję cie mo że mu się przy -
dać” – po wie dział Klo now ski.

Ko lej nym źró dłem in for ma cji
o użyt kow ni kach mo gą być da -
ne po cho dzą ce z te le fo nów ko -
mór ko wych – pod kre ślił Klo now -
ski. Da ne po cho dzą ce z tych
urzą dzeń mo gą wie le po wie -
dzieć o na szych co dzien nych za -
cho wa niach. Aby umoż li wić je go
użyt kow ni ko wi wy ko ny wa nie po -
łą czeń i ich od bie ra nia każ dy te -
le fon ko mór ko wy mu si być
w „za się gu sie ci”. Ozna cza to, że
ca ły czas mu si łą czyć się z mi ja -
ny mi masz ta mi te le fo nii ko mór -
ko wej. Prze ana li zo wa nie da nych
po ka zu ją cych, z ja ki mi masz ta -
mi łą czył się te le fon mo gą po -
zwo lić na usta le nie wie lu na -
szych co dzien nych za cho wań.

Jak za zna czył Klo now ski jed -
nym ze spo so bów wy cią gnię cie
in for ma cji o nas mo gą być in -
for ma cje do ty czą ce tech nik pi -
sa nia na kla wia tu rze kom pu te -
ra. Moż na bo wiem z du żym
praw do po do bień stwem okre -
ślić róż ni ce ana to micz ne w bu -
do wie pal ców u rąk u lu dzi a to
z ko lei ma wpływ na tem po pi -
sa nia. „Na pod sta wie ba dań
sta ty stycz nych moż na okre ślić
pew ne cha rak te ry stycz ne ce -
chy do ty czą ce da nej oso by np.,
że ze wzglę du na bu do wę ana -
to micz ną pal ców, pew ne li te ry
wpi sy wa ne są szyb ciej in ne wol -
niej. Z tych róż nic nie zda je my
so bie spra wy, ale przy du żej ilo -
ści tek stu, któ ry da na oso ba
wpi su je, je śli dys po nu je się ta -
ki mi ana li za mi moż na z du żym
praw do po do bień stwem zi den -
ty fi ko wać da ną oso bę” – pod -
kre ślił Klo now ski.

Choć co raz trud niej utrzy mać
ano ni mo wość w sie ci, eks per ci
za zna cza ją, że przy naj mniej czę -
ścio wo moż na ogra ni czyć po zo -
sta wia ne przez użyt kow ni ków
śla dy. Ra dzą sko rzy stać z dar -
mo wych pro gra mów, tzw. roz -
sze rzeń do po pu lar nych prze glą -
da rek in ter ne to wych. Ta kie pro -

gra my al bo po zwa la ją ogra ni -
czyć pro ces śle dze nia za cho wań
użyt kow ni ka w sie ci al bo in for -
mu ją, ja kie in for ma cje o nas tra -
fi ły do in ter ne tu.

Użyt kow ni cy prze glą da rek
Fi re fox i Chro me mo gą po brać
z in ter ne tu roz sze rze nie o na -
zwie Col lu sion. Do brym roz wią -

za niem jest tak że sko rzy stać
z roz sze rze nia do naj po pu lar -
niej szych prze glą da rek in ter -
ne to wych o na zwie Do Not -
Track Me.
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Ekspert: w internecie tracimy
kontrolę nad informacjami o nas
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‹ ‹ ‹ Dr Nie wi tec ki uwa ża, że
w pew nych wa run kach ląd mo że też
chro nić kon struk cja z ele men ta mi
cha rak te ry stycz ny mi dla mo stów, np.
za ko twio ny mi w ska łach li na mi. Przy -
cze pio ne do nich, spe cjal ne pły ty, bę -
dą się wy brzu szać w stro nę lą du
pod na po rem fal. Ostat ni wa riant miał -
by za sto so wa nie na wo dach przy brzeż -
nych, np. w por tach. Sta no wi on kom -
pi la cję fa lo chro nu o wy so ko ści ok. 20
m i por to wych bram prze suw nych al bo
prze suw no -pod no szo nych. Gdań ski ar -
chi tekt ob my ślił roz wią za nie, któ re po -
zwo li za mknąć port w nie speł na 30
mi nut, bo – jak po ka zu je do świad cze -
nie – wła śnie ty le po trze bu je pierw sza
fa la tsu na mi, by po trzę sie niu zie mi
do trzeć do nie któ rych miej sco wo ści.

In ży nier z PGd nie wy obra ża so bie,
by mur od ci nał Ja poń czy ków od oce -
anu. Je go zda niem po wi nien być od su -
nię ty od pla ży. Do stęp do nich umoż li -
wią jed nak win dy i umiesz czo ne
na szczy cie mu ru spe cjal ne przej ścia
osło nię te sta lo wy mi klat ka mi. Ta kie
zwień cze nie sta no wi ło by jed no cze śnie
do dat ko wą ochro nę, gdy by wy brze że
za ata ko wa ła ogrom na fa la, nio są ca
po rwa ne z mo rza stat ki.

Zda niem dr. Nie wi tec kie go „Wiel ki
Mur Ja poń ski” po wi nien mieć dłu gość
2 200 km – nie wie le mniej, niż mie rzą
za cho wa ne do dziś frag men ty Wiel kie -
go Mu ru Chiń skie go (2 400 km, choć
mur ja poń ski był by od swo je go są sia -
da po nad trzy ra zy wyż szy). „Ty le mniej
wię cej trze ba, że by ochro nić wszyst kie
wy spy od stro ny oce anu” – tłu ma czy
ar chi tekt. Nie prze wi du je on mu ru
od stro ny Mo rza Ja poń skie go, gdzie
tsu na mi się co praw da zda rza ły, ale

licz ba zwią za nych z ni mi ofiar by ła nie -
po rów ny wal nie mniej sza.

„To po waż ne przed się wzię -
cie” – mó wi dr Nie wi tec ki o po ten cjal -
nej re ali za cji swo jej wi zji. I przy po mi -
na sza cun ki sej smo lo gów, we dług któ -
rych praw do po do bień stwo wy stą pie -
nia ko lej ne go tsu na mi w cią gu naj bliż -
szych 30 lat wy no si po nad 90 proc.
„Koszt bu do wy ja poń skie go mu ru za -
mknął by się w kwo cie 140 mld dol.
Stra ty w in fra struk tu rze Ja po nii sprzed
dwóch lat osza co wa no na po nad 300
mld dol.” – mó wi.

Je go zda niem – ze wzglę du na gę -
stość za lud nie nia – w ra zie ata ku ży -
wio łu Ja po nia wciąż ma mnó stwo
do stra ce nia. Jed no cze śnie jest kra -
jem bo ga tym, dla te go idea bu do wy ta -
kie go mu ru nie mu si być czy stą uto -
pią. „W 2011 r. ucier piał pół noc ny
wschód Ja po nii. Tam tej si ucze ni
na zle ce nie rzą du sy mu lo wa li jed nak
tsu na mi, któ re ude rza w po łu dnio wy
wschód kra ju, bli żej To kio. Przy tych
sa mych pa ra me trach wstrzą su i fa li
praw do po do bień stwo za bi cia wiel kiej
licz by osób by ło by tam o wie le więk -
sze. Mo gło by być oko ło mi lio -
na ofiar” – sza cu je.

Zda niem in ży nie ra idea mu ru mo -
gła by za in spi ro wać rów nież in ne kra je
na ra żo ne na ata ki tsu na mi, choć nie
tak za sob ne, jak Ja po nia. „Dla cze go
nie bu du ją za pór ziem nych? Każ dy li -
czy na to, że na stęp ne tsu na mi po ja wi
się za sto lat. A prze cież nie bez pie -
czeń stwo gro zi w każ dej chwi li. Po tęż -
ne tsu na mi ude rza śred nio co 40
lat” – pod kre śla.

Ar chi tekt z Gdań ska za uwa ża, że lu -
dzie nie po dej mo wa li do tych czas

na więk szą ska lę po dob nych, tech nicz -
nych prób obro ny przed tsu na mi. „Je -
dy ną ochro ną by ła ob ser wa cja zwie -
rząt, któ re na kil ka go dzin przed na dej -
ściem fa li zmie nia ją za cho wa nie.
Chiń czy cy umie ją np. roz po zna wać re -
ak cje szczu rów, owa dów czy pta ków,
któ re z wy prze dze niem ucie ka ją z za -
gro żo nych oko lic. Na to miast w In do ne -
zji przed na dej ściem tsu na mi ma so wo
ucie ka ły sło nie” – mó wi.

Dr Nie wi tec ki jest au to rem po -
nad 400 eks per tyz i 300 pro jek tów
bu dow la nych. Był płe two nur kiem
w klu bie „Re kin”, gdzie m. in. wy ko ny -
wał pod wod ne be to no wa nia. W 1972
ja ko stu dent III ro ku Wy dzia łu Bu dow -
nic twa Lą do we go PG wy słał do Ja po nii
na kon kurs mię dzy na ro do wy „Mi sa wa
Ho mes Ar chi tects” pro jekt za po ry
prze ciw ko tsu na mi, któ rą na zwał
„Wiel kim Mu rem Ja poń skim”. Do te -
ma tu wró cił po 40 la tach pod wpły -
wem skut ków tsu na mi z 2011 r., któ -
re przy nio sło śmierć 21 tys. lu dzi i gi -
gan tycz ne stra ty ma te rial ne. Po -
nad 300 tys. osób zgi nę ło zaś wsku tek
tsu na mi w Ba se nie Oce anu In dyj skie -
go w ro ku 2004.

Swo ją ideę uczy nił te ma tem 260-
stro ni co wej książ ki, prze zna czo nej
do ha bi li ta cji. Spo tka nie z dr. Nie wi tec -
kim od bę dzie się w śro dę (19 czerw -
ca) na Po li tech ni ce Gdań skiej. Za pla -
no wa no też wer ni saż wy sta wy po świę -
co nej za po rom, fa lo chro nom i mu rom
od sta ro żyt no ści do dzi siaj. Wy sta wa
po trwa do 28 czerw ca.
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Co go dzi nę jed na oso ba
w Pol sce tra ci no gę w wy ni ku
am pu ta cji. W 85 proc. ma to
zwią zek z cho ro bą nie do -
krwien ną koń czyn, któ rej
naj waż niej szą przy czy ną jest
miaż dży ca tęt nic – alar mu ją
eks per ci. Aż 75 proc. tych
am pu ta cji moż na by za po -
biec – przy po mi na ją. 

Spe cja li ści w za kre sie chi rur -
gii na czy nio wej mó wi li o tym we
wto rek na kon fe ren cji pra so wej
w War sza wie. Pol skie To wa rzy -
stwo Chi rur gii Na czy nio wej
(PTChN) za in au gu ro wa ło na niej
ak cję pt. „Ocal No gę” (www.
ocal no ge. pl). Jej ce lem jest edu -
ka cja spo łe czeń stwa na te mat
pro ble mu nie do krwie nia koń -
czyn dol nych – jak mu za po bie -
gać, na ja kie ob ja wy na le ży
zwra cać uwa gę, gdzie szu kać
po mo cy.

Prof. Piotr An dziak, kon sul -
tant kra jo wy w dzie dzi nie chi rur -
gii na czy nio wej, przy po mniał, że
w la tach 2008-2011 w Pol sce
wy ko ny wa no od 6 tys. do 10 tys.
am pu ta cji nóg rocz nie, w ro ku
2012 licz ba ta wy nio sła już 12
tys.

„Od po wia da to licz bie miesz -
kań ców ta kie go mia sta, jak np.
Cie cho ci nek czy Ka mień Po mor -
ski. Pro szę so bie wy obra zić, że
wszy scy miesz kań cy ta kiej miej -
sco wo ści w cią gu ro ku tra cą
koń czy nę” – po wie dział prof.

Wa cław Kucz mik, pre zes
PTChN.

Eks per ci przy po mnie li, że
w 85-90 proc. przy pad ków am -
pu ta cja jest spo wo do wa na nie -
do krwie niem koń czyn dol nych,
któ re go głów ną przy czy ną jest
miaż dży ca tęt nic. „To, naj czę -
ściej w po łą cze niu z cu krzy cą,
pro wa dzi do am pu ta cji” – po wie -
dział prof. An dziak.

Z przy to czo nych przez nie go
da nych Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia wy ni ka, że co ro ku

do le ka rzy pierw sze go kon tak tu
zgła sza się 40 tys. osób z prze -
wle kłym nie do krwie niem koń -
czyn dol nych. Czę stość wy stę po -
wa nia tej do le gli wo ści jest naj -
wyż sza po 70. ro ku ży cia.

We dług prof. An dzia ka, 90
proc. pa cjen tów z nie do krwie -
niem koń czyn dol nych moż na le -
czyć za cho waw czo, przy po mo cy
zmia ny sty lu ży cia, fi zy ko te ra pii
oraz far ma ko te ra pii. 10 proc.
wy ma ga le cze nia in wa zyj ne go,
np. przy po mo cy za bie gu an gio -

pla sty ki z im plan ta cją sten tu.
„Je że li cho ry tra fi jed nak

do spe cja li sty zbyt póź -
no – z przy czyn wła snych czy wi -
ny le ka rza – do cho dzi do am pu -
ta cji” – za zna czył spe cja li sta.

Dla te go bar dzo waż na jest
zna jo mość ob ja wów nie do -
krwie nia koń czyn dol nych,
do któ rych za li cza się drę twie -
nie, mro wie nie lub ból w cza sie
cho dze nia, niż sza tem pe ra tu ra
nóg, wy mie niał prof. An drzej Do -
ro bisz z Uni wer sy te tu Me dycz ne -

go im. Pia stów Ślą skich. Pod kre -
ślił, że je śli się je za uwa ży, na le -
ży szyb ko pójść do le ka rza. Ob ja -
wy te po win ni rów nież znać le ka -
rze pod sta wo wej opie ki zdro wot -
nej.

Prof. Krzysz tof Zia ja, kon sul -
tant kra jo wy w dzie dzi nie an gio -
lo gii zwró cił uwa gę, że w naj gor -
szej sy tu acji są pa cjen ci z tzw.
kry tycz nym nie do krwie niem
koń czy ny dol nej. „Oni nie śpią
z bó lu przez 2-3 ty go dnie, nie
dzia ła ją na nich le ki prze ciw bó -
lo we” – tłu ma czył spe cja li sta.
Pod kre ślił, że kry tycz ne nie do -
krwie nie sta no wi bez po śred nie
za gro że nie ży cia.

„Zgod nie ze stan dar da mi eu -
ro pej ski mi, cho ry, u któ re go je
roz po zna no po wi nien w za sa -
dzie na tych miast mieć wy ko na -
ną re wa sku la ry za cję, tj. le cze nie
przy wra ca ją ce ukrwie nie koń -
czy ny. Tym cza sem, w pol skich
re aliach czas ocze ki wa nia
na przy ję cie ta kie go cho re go
do szpi ta la się ga cza sem wie lu
ty go dni, co mu si się skoń czyć
tra gicz nie – czy li am pu ta -
cją” – po wie dział prof. Kucz mik.

Do dał, że Pol ska jest je dy -
nym kra jem w Unii Eu ro pej skiej,
w któ rym ob ser wu je się wzrost
licz by am pu ta cji nóg w ko lej -
nych la tach. W po zo sta łych kra -
jach UE po ziom tej jest sta ły al bo
licz ba am pu ta cji spa da.

Jest to o ty le istot ne, że am -
pu ta cja prze waż nie pro wa dzi
do wy klu cze nia spo łecz ne go.
„Co wię cej, cho rzy ci umie ra ją

znacz nie szyb ciej niż lu dzie, któ -
rzy am pu ta cji nie mie li” – po wie -
dział prof. An dziak.

Zda niem prof. Grze go rza
Oszki ni sa, pre ze sa elek ta
PTChN, w Pol sce za szyb ko am -
pu tu je się no gi m. in. dla te go, że
szpi ta le zy sku ją na tym wię cej
niż na le cze niu oszczę dza ją cym
koń czy nę.

Pro ble mem jest rów nież za -
nie dby wa nie dia gno sty ki. Aż 80
proc. cho rych, u któ rych wy ko na -
no am pu ta cję nie mia ło
przed tym za bie giem żad ne go
ba da nia po zwa la ją ce go oce nić
na czy nia i moż li wość udroż nie -
nia tęt nic, zwró cił uwa gę prof.
Kucz mik.

Prof. Oszki nis oce nił, że licz bę
am pu ta cji moż na by zmniej szyć
aż o 75 proc.

Eks per ci zgo dzi li się, że istot -
ną ro lę mo że tu ode grać wy two -
rze nie w spo łe czeń stwie świa do -
mo ści na te mat czyn ni ków ry zy -
ka nie do krwie nia koń czyn dol -
nych. Aby unik nąć te go pro ble -
mu lu dzie po win ni za po bie gać
oty ło ści, upra wiać re gu lar ną ak -
tyw ność fi zycz ną, sto so wać zdro -
wą die tę, nie pa lić pa pie ro sów.
Waż ne jest też prze strze ga nie
za le ceń le ka rza od no śnie przyj -
mo wa nia le ków na cu krzy cę,
nad ci śnie nie tęt ni cze, ob ni ża ją -
cych po ziom cho le ste ro lu, prze -
ciw za krze po wych.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Eksperci: co godzinę ktoś
w Polsce traci nogę

FOT. STOCK. XCHNG 
/ IRIS SCHE RER

Le ka rze, jak każ dy z nas, po -
peł nia ją błę dy, dla te go już
stu den tów me dy cy ny po win -
no się uczyć, jak przy zna wać
się do po my łek i ogra ni czać
wy rzą dzo ne le czo nym szko -
dy – pod kre śla prof. med. Ri -
chard Cra no vsky, szwaj car -
ski znaw ca kwe stii bez pie -
czeń stwa pa cjen tów. 

Po cho dzą cy z Pol ski Cra no -
vsky go ścił w czerw cu w Col le -
gium Me di cum UJ na kon fe ren -
cji psy cho lo gów kli nicz nych „Du -
sza i cia ło”, gdzie wy gło sił re fe rat
o re la cjach ze spół le czą cy -pa -
cjent po tzw. „zda rze niach nie po -
żą da nych”.

Ja ko zda rze nie nie po żą da ne
(w skró cie ZN) okre śla się nie za -
mie rzo ne i nie spo dzie wa ne wy -
da rze nie w pro ce sie dia gno -
stycz nym lub lecz ni czym po wo -
du ją ce przej ścio wą lub trwa łą
szko dę u pa cjen ta. Szcze gól nym
ro dza jem ZN są błę dy le kar -
skie – na zy wa my ni mi te zda rze -
nia, któ rym per so nel me dycz ny
mógł za po biec, ale te go nie
uczy nił.

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia (WHO) i in ne or ga ni za cje
ostrze ga ją, że ZN mo gą do ty kać
na wet do 10 proc. ho spi ta li zo -
wa nych pa cjen tów. Sza cu je się
też, że każ dy le karz mo że spo -
tkać się z ZN śred nio u 3 ze 100
le czo nych przez sie bie pa cjen -
tów.

Jak za uwa żył prof. Cra no vsky
w roz mo wie z PAP, kwe stia błę -
dów le kar skich po zo sta je na dal
w wie lu kra jach, tak że w Pol sce,
kwe stią nie chęt nie po ru sza ną
czy na wet te ma tem ta bu.

Le ka rze nie chęt nie mó wią
o po mył kach wła snych czy swo -
ich ko le gów w oba wie przed kon -
se kwen cja mi służ bo wy mi lub też
w imię fał szy wie po ję tej so li dar -
no ści za wo do wej. Jed nak – do da -
je szwaj car ski pro fe sor – na dłuż -
szą me tę „przej rzy stość w tej dzie -
dzi nie przy nie sie też ko rzy ści sa -
mym le ka rzom”.

„Głów nym pro ble mem jest
brak przy go to wa nia le ka rzy
do za cho wa nia się w ta kich sy tu -
acjach. Te go nie uczą stu dia me -
dycz ne nie tyl ko w Pol sce, ale

też w in nych kra jach, z wy jąt -
kiem mo że Skan dy na wii i Ho -
lan dii. Na le ży to zmie nić” – po -
wie dział PAP Cra no vsky. Ape lu je
on – wspól nie z prof. Ro mu al -
dem Kra jew skim (In sty tut im.
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w War -
sza wie) – o to, by wła ści we po -
stę po wa nie w sy tu acji ZN by ło
w Pol sce przed mio tem szko le -
nia wpro wa dza ją ce go dla
wszyst kich no wych pra cow ni -
ków me dycz nych.

„Pa cjent mu si być prze ko na ny,
że ze spół le czą cy trak tu je go ze
zro zu mie niem i ze współ czu ciem,
oraz że nie bę dzie on po zo sta wio -
ny sam so bie ze skut ka mi nie -
spo dzie wa ne go zda rze nia” – pod -
kre śla ją Cra no vsky i Kra jew ski.

DOKOŃCZENIE NA STR. 14
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Po la cy pod czas ku po wa nia
pro duk tów spo żyw czych nie
zwra ca ją uwa gi na ich war -
tość ener ge tycz ną. Je dy nie
co trze cia oso ba spraw dza
na ety kie cie da tę przy dat no -
ści wy ro bów do spo ży -
cia – po wie dzie li eks per ci
w śro dę na kon fe ren cji pra -
so wej w War sza wie. 

Dr Agniesz ka Ja rosz z war -
szaw skie go In sty tu tu Żyw no ści
i Ży wie nia po wie dzia ła, że na le ży
czy tać ety kie ty, bo o na szym
z d r o  w i u
w znacz -
nym stop -
niu de cy -
du je my już
wte dy, gdy
w skle pie
wy bie ra my
kon kret ne
pro duk ty spo żyw cze. Z te -
go wzglę du czy ta nie
ety kiet mo że być

od chu dza ją ce, gdy wy bie ra my
żyw ność o mniej szej za war to ści
tłusz czu i ka lo rii.

Nie ste ty, wie lu Po la ków nie
ro zu mie na wet za war tych
na ety kie tach pod sta wo wych in -
for ma cji. Z da nych przed sta wio -
nych na kon fe ren cji wy ni ka, że
36 proc. na szych ro -
da ków nie roz róż nia
nie ko rzyst nych dla
zdro wia tłusz czów
na sy co nych od po le -
ca nych przez die te ty -
ków tłusz czów nie -
na sy co nych, za war -
tych w ry bach i oli -
wie z oli wek.

Je dy nie co dzie sią ty Po lak
zwra ca uwa gę na zwar tość so li
w ku po wa nych pro duk tach. Nie
zda je my so bie spra wy, że wie le
z nich za wie ra du że ilo ści te go
skład ni ka. Z ba dań opu bli ko wa -
nych w 2008 r. wy ni ka, że w Pol -
sce 63 proc. jej spo ży cia przy pa -

da na so le nie, a 37
proc. – na pro duk ty prze two -
rzo ne. W jed nej krom ce chle -
ba jest 0,5 g so li ku chen nej.

Prof. Han na Ku na cho wicz
z IŻiŻ pod kre śli ła, że dla kon -
su men tów szcze gól nie waż -
na jest in for ma cja o war to ści

ener ge tycz nej pro -
duk tów spo żyw -
czych. Nie któ rzy

pro du cen ci żyw no ści już po da ją
ta ką in for ma cje na ety kie cie
swo ich wy ro bów. Od 2016 r. bę -
dzie ona za miesz cza na obo wiąz -
ko wo na pro duk tach spo żyw -
czych w ca łej Unii Eu ro pej skiej.

Pro du cen ci bę dą mu sie li
umie ścić na ety kie cie war tość
ener ge tycz na pro duk tów, ilość
tłusz czu, kwa sów tłusz czo wych
nie na sy co nych, wę glo wo da nów,

cu krów, biał ka i so li w prze li cze -
niu na 100 g lub 100 ml pro duk -
tów.

W USA war tość ener ge tycz -
na po da wa na jest dla ca łej por -
cji sprze da wa ne go pro duk tu, co
jest ła twiej sze do przy swo je nia
dla kon su men ta. W UE nie jest
to moż li we, po nie waż wy twa rza -
na w po szcze gól nych kra jach
żyw no ści nie za wsze jest po rów -
ny wal na pod wzglę dem ener ge -
tycz nym.

„Krom ka te go sa me go chle -
ba ma in ną zwar tość skład ni -
ków w za leż no ści od te go gdzie
zo stał on wy pie czo ny – we Fran -
cji czy w Niem czech” – po wie -
dzia ła prof. Ku na cho wicz. Do da -
ła, że w Unii nie jest moż li we po -
da nie kra ju, gdzie wy twa rza ne
są po szcze gól ne go pro duk ty,
gdyż wy ko rzy sty wa ne są w nich
skład ni ki czę sto po cho dzą z kil -
ku państw.

Zgod nie z roz po rzą dze nia mi
unij ny mi pro du cen ci żyw no ści
mu szą ozna czyć uży cie sub -
stan cji do dat ko wych po przez
po da nie sym bo lu E wraz z od -
po wied nim nu me rem in den ty -
fi ka cyj nym. Ali cja Wal kie wicz
z IŻiŻ zwra ca uwa gę, że okre -
śle nie „sub stan cje do dat ko we”
błęd nie ko ja rzo ne są wy łącz -
nie z „kon ser wan ta mi”. Oprócz
sub stan cji kon ser wu ją cych
okre śle nie to obej mu je rów -
nież m. in. barw ni ki, sło dzi ki,
wzmac nia cze sma ku i po lep -
sza cze.

„Ko lej nym mi tem po wie la -
nym przez kon su men tów jest to,
że do dat ki do żyw no ści są sub -
stan cja mi wy two rzo ny mi w spo -
sób sztucz ny i ja ko ta kie nie są
one bez piecz ne dla zdro wia.

Tym cza sem, wie le z sub stan cji
do dat ko wych sto so wa nych
przez prze mysł spo żyw czy wy stę -
pu je w na tu rze, np. kwas ben zo -
eso wy za war ty jest w ma li nach,
śliw kach czy bo rów kach” – wy ja -
śnia Wal kie wicz.

Spe cja list ka przy zna je, że
nad mier ne spo ży wa nie pro duk -
tów za wie ra ją cych sub stan cje
do dat ko we mo że wią zać się
z po ten cjal nym ry zy kiem dla
zdro wia. Na le ży dla te go wy bie -
rać żyw ność jak naj mniej prze -
two rzo ną, a co dzien na die ta po -
win na uroz ma ico na.

Dr Mag da le na Biał kow ska
z IŻiŻ za alar mo wa ła, że je śli Po -
la cy nie zmie nią die ty, za 20 lat
bę dzie my mie li epi de mię cho -
rób cy wi li za cyj nych. Po wo ła ła się

na prze pro wa dzo ne wśród osób
w wie ku 17-79 lat ba da nia NA -
TPOL, z któ rych wy ni ka, że w la -
tach 2002-2011 licz ba oty łych
Po la ków zwięk szy ła się z 19
do 22 proc. Naj szyb ciej ty ją męż -
czyź ni, szcze gól nie ci do 35. ro ku
ży cia.

Prze wi du je się, że je śli nic
się nie zmie ni, to w 2035 oty -
ły bę dzie co trze ci Po lak, a co
dru gi bę dzie miał nad ci śnie -
nie tęt ni cze krwi zwięk sza ją ce
ry zy ko za wa łu ser ca i uda ru
mó zgu. Od se tek cho rych
na cu krzy cę zwięk szy się z 6
do 12 proc.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Jak po wi nien za tem za cho -
wać się per so nel me dycz ny, gdy
doj dzie już do zda rze nia nie po -
żą da ne go – z wi ny le ka rzy lub
też bez ich udzia łu?

Przede wszyst kim każ dą alar -
mu ją cą ob ser wa cję lub wia do -
mość pa cjen ta ze spół na le ży
wła ści wie zro zu mieć, szyb ko
oce nić i pod jąć od po wied nie de -
cy zje. Klu czo wą tu taj kwe -
stią – jak pod kre śla prof. Cra no -
vsky – jest za ufa nie mię dzy le -
ka rzem a pa cjen tem i ich do bra
ko mu ni ka cja na wszyst kich eta -
pach le cze nia.

Naj waż niej sze jest to, aby jak
naj szyb ciej zmi ni ma li zo wać
szko dy, któ rych za znał już pa -

cjent. Każ dy przy pa dek ZN po wi -
nien być – zda niem Cra no vskie -
go – do kład nie ana li zo wa ny, aby
wy cią gnąć z nie go wnio ski.

Po szko do wa ne mu na le ży się
wy ja śnie nie do kład nych oko licz -
no ści ZN, a na stęp nie na pra wa
je go skut ków, a je śli błąd le kar -
ski zo sta nie do wie dzio ny – od -
szko do wa nie. Le ka rze po win ni
oka zy wać po szko do wa nym pa -
cjen tom lub ich ro dzi nie em pa -
tię (np. mó wiąc: „Przy kro mi, że
do te go do szło”), na wet je śli
do ZN do szło bez wi ny per so ne lu
me dycz ne go.

Jed nak w pol skiej prak ty ce
pro ce du ry ta kie są na dal rzad ko
sto so wa ne. Wie le osób po szko -
do wa nych w wy ni ku po my łek le -
kar skich jest czę sto po zo sta wio -

na sa mym so bie bądź na wet
nie przy chyl nie trak to wa na przez
ka drę me dycz ną.

Prof. Cra no vsky w la tach
1974-1984 zaj mo wał kie row ni -
cze sta no wi ska w szwaj car skich
szpi ta lach w Aarau i Lo zan nie,
a w la tach 1991-1995 był kon -
sul tan tem w Pol sce w ra mach
pro gra mu rzą du Szwaj ca rii „Eu -
ro pa Środ ko wa i Wschod nia”.
Obec nie uczest ni czy w pol skim
pro gra mie „Bez piecz ny pa cjent -
-bez piecz ny le karz”, za ini cjo wa -
nym przez kra kow skie wy daw -
nic two „Me dy cy na Prak tycz na”.
Pro jekt ten jest wzo ro wa ny m.
in. na do świad cze niach ame ry -
kań skie go ru chu na rzecz ujaw -
nia nia błę dów me dycz nych „Sor -
ry Works!” („Przy kro mi dzia ła”).

Pod czas kra kow skiej se sji
„Du sza i cia ło” Cra no vsky pro -
mo wał tam tak że swo ją naj -
now szą książ kę „Wę drów ki
pod zna kiem Skor pio na. Do -
świad cze nia i dy le ma ty le kar -
skie” (wyd. „Me dy cy na Prak -
tycz na”). W książ ce tej Cra no -
vsky opo wia da o swo im ży ciu
i do świad cze niach za wo do -
wych – naj pierw w Pol sce,
a na stęp nie – od lat 70. ub.
wie ku – za gra ni cą, głów nie
w Szwaj ca rii i USA, oraz przed -
sta wia swo je re flek sje na te -
mat po pra wie nia re la cji le karz -
-pa cjent.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Kie dy le karz po peł ni błąd

Eksperci: Polacy nie zwracają uwagi
na wartość energetyczną produktów
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l Me cha nik wy mie niał cy lin -
der wHar leyu, kie dy spo strzegł
w warsz ta cie zna ne go kar dio -
chi rur ga, któ ry cze kał na kie -
row ni ka. Me cha nik krzyk nął:

– Hej, pa nie dok to rze, chce
pan na to spoj rzeć?

Kar dio log, nie co za sko czo ny,
pod szedł do me cha ni ka. Ten
wy pro sto wał się, wy tarł rę ce
w szma tę i rzekł:

– Pa nie dok to rze, niech pan
spoj rzy na ten sil nik. Otwie ram
je go ser ce, wyj mu ję za staw ki,
na pra wiam każ da uster kę, po -
tem wkła dam je z po wro tem,
a kie dy skoń czę, wszyst ko dzia -

ła jak no we. Dla cze go więc ja
za ra biam 20 tys. rocz nie, a pan
200 tys., sko ro w za sa dzie wy -
ko nu je my tę sa mą ro bo tę?

Kar dio log nie od po wie dział
od ra zu, uśmiech nął się, na chy -
lił i od rzekł:

– Niech pan spró bu je zro bić
to, kie dy sil nik pra cu je.

l Dro gów ka prze pro wa dza
po bież ną kon tro lę po jaz du
pew nej nie naj młod szej już
blon dy ny.

– Ma pa ni już moc no zdar ty
pro fil – stwier dza spraw dza jąc
ogu mie nie po li cjant.

– A z pa na też ża den Brad
Pitt... – od ci na się blon dy na.

l Do tak sów ki wsia dły
dwie pa niu sie ty pu „da mul ka
z pre ten sja mi”.

Po dro dze plot ku ją so bie
o tym i o owym.

– To do praw dy okrop ne, ja cy
lu dzie by wa ją nie kul tu ral ni! Wy -
obraź so bie mo ja dro ga, by łam
ostat nio na przy ję ciu, gdzie do ry -
by po da no mi nóż do bef szty ków!

– O tak, szo ku ją cy brak ogła -
dy. Mnie z ko lei za pro po no wa no
sher ry w kie lisz ku do szam pa -
na!

W tym mo men cie wtrą ca się
tak sów karz:

– Sza now ne Pa nie nie we -
zmą mi, mam na dzie ję za złe,
że ja tak ty łem do pań sie dzę?

l Żo na zgła sza za gi nię cie
mę ża:

– Już trze ci dzień nie ma go
w do mu!

– Mąż po sia da ja kieś zna ki
szcze gól ne?

– Jesz cze nie, ale jak wró ci...

l Żo na do mę ża:
– An drzej, ja kie Ty masz wła -

ści wie, te oku la ry?

– Mi nu sy.
– A jak mnie wi dzisz bez

nich?
– Z bli ska nor mal nie.
– A z da le ka?
– Wy glą dasz atrak cyj nie.

l Żo na in for ma ty ka wy sy ła
go po za ku py.

– Kup pa rów ki, a jak bę dą
jaj ka, to kup dzie sięć.

Chło pi na po wej ściu do skle -
pu py ta:

– Czy są jaj ka?
– Tak – od po wia da sprze daw ca.
– To po pro szę dzie sięć pa ró -

wek.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza. Au -

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

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

Po słu chaj
Nie mam cza su
na mi łość
na łzy
na ci che wes tchnie nia
i bo le sne cier pie nia

Nie mam cza su
bo mi łość
za bi ja pra gnie nia
chwi le upo je nia
a na wet złu dze nia

Dwa płomienie,
dwa światy 
– jeden cel
Po ma luj mnie
swym wy obra że niem
Na ry suj mnie
swo ją tkli wo ścią
aby śmy my
na gie anio ły
sza rej na iw no ści
po tra fi ły wzbić
pło mień na mięt no ści
wy so ko tak
ku nie bu
by pta ki w nim
do strze gły czar
któ ry wzbił by
na sze du sze
ku wiecz no ści
gdy byś tyl ko chcia ła
po ma lo wać, na ry so wać...
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i

FOT. STOCK.XCHNG / HERMAN BRINK MAN
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