
W mar cu na te re nie Ho lan dii
ru szy ła ogrom na ak cja kon -
tro l na Urzę du UWV, zaj mu ją -
ce go się wy pła ca niem za sił -
ków dla bez ro bot nych. Kon -
tro la mo że obej mo wać na -
wet prze szło 800 000 osób
i do ty czy ona za rów no rdzen -
nych Ho len drów, jak i ob co -
kra jow ców, czy li na przy kład
Po la ków. 

Czyn no ści spraw dza ją ce po -
dej mo wa ne przez in spek to rów
i urzęd ni ków ma ją za za da nie
spraw dze nie po stę pów ich pod -
opiecz nych w po szu ki wa niach
pra cy i po moc w tym za kre sie
(jak wie my za si łek dla osób bez -
ro bot nych z Ho lan dii to za si łek
dla osób ak tyw nie po szu ku ją -
cych pra cy) 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Kra dli w An glii, 
sprze da wa li w Pol sce

Spło nę ło
130 zwie rząt
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Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Kon tro la UWV w Two im do mu?
To bar dzo praw do po dob ne

Pytania do eksperta
– listy czytelników
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

oraz eli mi na cję osób, któ re go
po bie ra ją w spo sób nie praw ny. 

Tak więc w tym wła śnie ce lu
urzęd ni cy wy szli zza swo ich biu -
rek i ru szy li w te ren. Sza cu je się,
że kon tro lo wa nych jest oko -
ło 30-40 pro cent be ne fi cjen tów
za sił ków dla bez ro bot nych.
A kon tro le od by wa ją w nie co od -
mien ny od zwy czaj nych spo sób,
po nie waż są w… do mach be ne fi -
cjen tów.

Tak więc je śli po bie ra cie za si -
łek dla bez ro bot nych nie zdziw -
cie się, je śli pew ne go dnia za -
dzwo ni dzwo nek do Wa szych
drzwi i w pro gu po ja wi się in -
spek tor UWV chcą cy z Wa mi po -
roz ma wiać i za dać Wam wie le
py tań. 

Co ta ki urzęd nik mo że skon -
tro lo wać? Otóż wie le istot nych
dla urzę du UWV kwe stii.
Po pierw sze, do ko na z pew no -
ścią kon tro li da nych oso by po -
bie ra ją cej świad cze nie, ja kie
ma ją w urzę dzie w po rów na niu
do sta nu fak tycz ne go. Ozna cza

to, iż wi zy ta do mo wa ma ce lu
spraw dze nie czy da na oso ba
fak tycz nie prze by wa pod po da -
nym w urzę dzie ad re sem. Jest to
spra wa nie zmier nie skom pli ko -
wa na, w szcze gól no ści dla osób
bez mel dun ku na te re nie Ho lan -
dii, po nie waż wła śnie na po sta -
wie sa me go po by tu w do mu i je -
go we ry fi ka cji przez urzęd ni ka
do ko nu je się oce ny, czy da nej
oso bie na le ży się za si łek. Je śli
urzęd nik stwier dzi, że da na kon -
tro lo wa na oso ba nie prze by wa
pod tym ad re sem, jej za si łek zo -
sta nie au to ma tycz nie za trzy ma -
ny. Co wię cej, mo że zo stać na ło -
żo na na ta ką oso bę ka ra za nie -
po in for mo wa nie urzę du o zmia -
nie miej sca po by tu (wy no szą ca
na wet do 100 pro cent po bra ne -
go za sił ku). 

Po dru gie, urzęd nik z pew no -
ścią skon tro lu je czy w trak cie po -
bie ra nia za sił ku da na oso ba fak -
tycz nie po zo sta je bez pra cy i jej
ak tyw nie po szu ku je. W tym ce lu
od bę dzie się roz mo wa na te mat
prób szu ka nia pra cy i jej po stę -
pu. Urzęd nik bę dzie się też sta rał

po móc da nej oso bie, by pra cę
zna la zła w jak naj bar dziej efek -
tyw ny i szyb ki spo sób. 

Kon tro le rzy za da ją tak że py ta -
nia na te mat sy tu acji ro dzin nej
i miesz ka nio wej. Pa da ją nie raz
za py ta nia na te mat kwo ty czyn -
szu, ja ką się pła ci za wy na jem
miesz ka nia, ile osób miesz ka
z oso bą, któ ra po bie ra za si łek,
etc. Wszyst ko to ma na ce lu zba -
da nie sy tu acji oso by po bie ra ją -
cej za si łek oraz kon tro lę po sia -
da nych przez urząd da nych
na te mat tej że oso by.

W przy pad ku ob co kra jow ców
czę sto ma my do czy nie nia z sy -
tu acją, że nie zna ją oni ję zy ka
ho len der skie go. Nie któ rzy z nich
mó wią wpraw dzie pod sta wa mi
ni der landz kie go, nie mniej jed -
nak na le żą oni do mniej szo ści.
Nie po win no więc tak że dzi wić
py ta nie urzęd ni ka w ja ki spo sób
zdo by ła ona za si łek dla bez ro -
bot nych – czy zro bi ła to sa mo -
dziel nie, czy z czy jąś po mo cą.

In spek to rzy ge ne ral nie ma ją
przy go to wa ny ze staw 13 py tań
stan dar do wych, nie mniej jed -

nak mo gą za dać ich o wie le wię -
cej, je śli bę dą mieć ta ką po trze -
bę. Dla uła twie nia dla Po la ków
zo sta ły one tak że prze tłu ma czo -
ne na nasz ję zyk, dzię ki cze mu
o wie le ła twiej jest się po ro zu -
mieć. 

Tak więc, gdy za pu ka do Was
urzęd nik UWV nie ma się cze go
oba wiać, je śli prze strze ga cie za -
sad obo wią zu ją cych pod czas po -
bie ra nia za sił ku dla bez ro bot -
nych. Py ta nia nie są ani trud ne
ani skom pli ko wa ne. „Nie ta ki
dia beł strasz ny jak go ma lu ją”;). 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Kon tro la UWV w Two im do mu?
To bar dzo praw do po dob ne

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy

w tym zakresie 
zapraszamy do wysyłania 

e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.
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l Zbie ra nie za mó wień
w Al phen aan den Rijn. Obo -
wiąz ki: przy go to wy wa nie i zbie -
ra nie za mó wień. 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: Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu. 

l Pra cow nik pro duk cji
w Del fzijl. Obo wiąz ki: pra ca

na li nii pro duk cyj nej przy pa ko -
wa niu per fum. Wy ma ga nia: do -
kład ność, 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 lub ho len der skie -
go. Za dzwon: 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 Zbie ra nie za mo wien
Wa al wijk. Obo wiąz ki: przy go -
to wy wa nie i zbie ra nie za mó -

wień, pra ca z sys te mem Vo ice -
pic king (słu chaw ki). Wy ma ga -
nia: dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go bądź
ho len der skie go. Za dzwoń:
Ven ray 0031 478529977,
Den Ha ag 0031 703633927,
A m  s t e  l v e  -
en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l OPE RA TOR GIĘ TAR KI
CNC. OPIS STA NO WI SKA: Ob -

słu ga gię tar ki ste ro wa nej nu -
me rycz nie, pre cy zyj na ob rób ka
zgod na z ry sun kiem tech nicz -
nym i sche ma ta mi mon ta żo -
wy mi, sa mo dziel ne usta wa nie
ma szy my zgod nie z pa ra me -
tra mi tech nicz ny mi. WY MA GA -
NIA: Do świad cze nie ja ko ope -
ra tor gię tar ki CNC, tech nicz ne
wy kształ ce nie, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub nie miec kie go,
umie jęt ność czy ta nia ry sun ku
tech nicz ne go, do kład ność i wy -
obraź nia prze strzen na, mi le
wi dzia ne pra wo jaz dy. OFE RU -
JE MY: Za kwa te ro wa nie oraz

trans port do miej sca pra cy, ob -
słu gę ka dro wo – ad mi ni stra -
cyj ną, pra cę na dłuż szy okres
cza su, atrak cyj ne wy na gro dze -
nie. Szcze gó ło we CV wraz
z klau zu lą o prze twa rza niu da -
nych oso bo wych pro si my prze -
słać w cią gu 7 dni na ad res:
pra ca@sba eu ro.pl z do pi skiem
w ty tu le ma ila: ope ra tor gię tar -
ki CNC.

l TECH NIK KON SER WA -
TOR FORM WTRY SKO WYCH.
Fir ma spe cja li zu je się w pro -
duk cji bier nych sys te mów za -
bez pie czeń prze ciw po ża ro -
wych. Słu żą one do za po bie ga -
nia roz prze strze nia niu się
ognia, dy mu, wo dy i ga zów,
przy wy ko rzy sta niu in sta la cji
ka blo wych i ru ro wych. Dzię ki
naj no wo cze śniej szej tech no lo -
gii uszczel nień do prze pu stów
ka blo wych i ru ro wych sta li się
nie kwe stio no wa nym li de rem
w pro duk cji te go ty pu spe cjal -
nych ak ce so riów. OPIS STA NO -
WI SKA: Oso ba peł nią ca tę
funk cję jest od po wie dzial -
na za kon ser wa cję i nad zór
nad za awan so wa ny mi tech -
nicz nie for ma mi do wtry ska -
rek mar ki Wit t man Bat ten feld
/ En gel lub Ma plan, aby za -
pew nić ich jak naj lep szą wy -
daj ność. Przy po mo cy tych ma -
szyn nasz za kład pro du ku je
uni kal ne, ela stycz ne uszczel ki.
Za kres obo wiąz ków: czyn no ści
i dzia ła nia w za kre sie wspar cia
tech nicz ne go dla za pew nie nia
po myśl ne go prze bie gu pro ce -
su pro duk cji; przy go to wa nie
wszyst kie go do pro duk cji, aby
środ ki po moc ni cze i na rzę dzia
pra cy by ły do stęp ne na czas
i znaj do wa ły się w do brym sta -
nie; mon taż i de mon taż form
wtry sko wych i ma tryc oraz ich
kon ser wa cja (czysz cze nie);
spraw dza nie, czy for my i ma -
try ce nie są uszko dzo ne i wy -
ko ny wa nie drob nych na praw;
od po wied ni nad zór nad sta -
nem za pa sów form i ma tryc.
Wy ma ga nia: moż li wość przed -
ło że nia co naj mniej 1 PO ZY -
TYW NEJ re fe ren cji; świa dec -
two ukoń cze nia edu ka cji
na po zio mie tech nicz nej szko ły
za wo do wej (na kie run ku ma -
szy no znaw stwa); co naj -
mniej 2 la ta do świad cze nia
w pra cy na sta no wi sku mon te -
ra; du że umie jęt no ści/za in te -
re so wa nia w za kre sie me cha -
ni ki; sa mo dziel na i sys te ma -
tycz na pra ca; do świad cze nie
w pra cy z za sto so wa niem wy -
tycz nych/norm ja ko ścio wych;
dba łość o szcze gó ły i umie jęt -
ność pra cy w uważ ny i pre cy -
zyj ny spo sób; du ża od por ność
na stres (umie jęt ność funk cjo -
no wa nia przy du żym na tę że niu
pra cy); go to wość do pra cy
w nad go dzi nach w przy pad ku
du że go ob ło że nia pra cą; do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go. Ofe ru je my: Roz wo jo we sta -
no wi sko z moż li wo ścią pra cy

na dłuż szy okres. Pra ca za pew -
nia też ogrom ne moż li wo ści
zdo by wa nia no wych umie jęt -
no ści w za wo dzie. Pro si my
o prze sła nie CV i re fe ren cji
w ję zy ku pol skim i an giel skim
na ad res: pra ca@sba eu ro.pl
z ty tu łem ofer ty w te ma cie ma -
ila.

l Pra ca w szklar ni
przy Hor ten sjach. Est (30 km
od 's -Her to gen bosch. Dla ko -
go? Dla osób mło dych, pra co -
wi tych, z ko mu ni ka tyw ną zna -
jo mo ścią ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go. Co w za mian?
Sta ła pra ca przez ca ły rok, za -
kwa te ro wa nia, ubez pie cze nie.
Je śli od po wia da ją Ci po wyż sze
wa run ki wy ślij e -ma il z CV
na ad res: pra ca@vdba -ad vi so -
ry.pl, a my wy śle my Ci peł ną
ofer tę pra cy.

l Pra ca w szklar ni
przy chry zan te mach. Po ede -
ro ijen (30 km od 's -Her to gen -
bosch). Dla ko go? Dla osób
mło dych, pra co wi tych, z ko mu -
ni ka tyw ną zna jo mo ścią ję zy ka
an giel skie go, nie miec kie go.
Co w za mian? Sta ła pra ca
przez ca ły rok, za kwa te ro wa -
nia, ubez pie cze nie. Je śli od po -
wia da ją Ci po wyż sze wa run ki
wy ślij e -ma il z CV na ad res:
pra ca@vdba -ad vi so ry.pl, a my
wy śle my Ci peł ną ofer tę pra cy.

l Plan ta tor kwia tów. Po -
ede ro ijen (30 km od 's -Her to -
gen bosch). Dla ko go? Dla osób
mło dych, pra co wi tych, z ko mu -
ni ka tyw ną zna jo mo ścią ję zy ka
an giel skie go, nie miec kie go.
Co w za mian? Sta ła pra ca
przez ca ły rok, za kwa te ro wa -
nia, ubez pie cze nie. Je śli od po -
wia da ją Ci po wyż sze wa run ki
wy ślij e -ma il z CV na ad res:
pra ca@vdba -ad vi so ry.pl, a my
wy śle my Ci peł ną ofer tę pra cy.

l Pra ca w ogrod nic twie
(chry zan te my) OD ZA RAZ.
Je steś w wie ku od 18 do 22
lat? szu kasz STA ŁEJ pra cy
w Ho lan dii? Ma my dla Cie bie
ofer tę pra cy OD ZA RAZ do pra -
cy w ogrod nic twie (chry zan te -
my). Co gwa ran tu je my? Pra cę
przez ca ły rok, 150 – 160 go -
dzin mie sięcz nie, za kwa te ro -
wa nie, ubez pie cze nie. Cze go
ocze ku je my? Za pa łu do pra cy,
zna jo mo ści w stop niu ko mu ni -
ka tyw nym jed ne go z ję zy ków:
nie miec kie go, an giel skie go
lub ho len der skie go. Je śli od po -
wia da ją Ci po wyż sze wa run ki
wy ślij e -ma il z CV na ad res:
pra ca@vdba -ad vis ory. pl, a my
wy śle my Ci peł ną ofer tę pra cy.

l To karz CNC Pro gra mi -
sta wszyst kie pro gra my. Ho -
len der skie Biu ro Pra cy De con

WTOREK, 8 kwietnia 2014Nasza Holandia4
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Uit zend bu re au B. V. po szu ku je
kan dy da tów do pra cy na sta -
no wi sko To karz CNC Pro gra mi -
sta wszyst kie pro gra my. De -
con ofe ru je: do god ne wa run ki
pla co we net to, do god ne wa -
run ki miesz ka nio we – po kój 1
os. bez płat ny dla pra cow ni ka,
do da tek do wy pła ty w ra mach
re kom pen sa ty prze jaz du
z PL/NL, ubez pie cze nie zdro -
wot ne. Oso by wy kształ co ne
na w/w sta no wi ska z mo ty wa -
cja pro szo ne są o wy sła nie
wszyst kich nie zbęd nych do ku -
men tów na ad res ma ilo wy in -
fo@de con.nl. Do ku men ty pro -
szę za łą czać w ma ilu z do pi -
skiem sta no wi ska pra cy np. k.
ko wal ski/slu sarz.

l Fre zer CNC Pro gra mi -
sta wszyst kie pro gra my. Ho -
len der skie Biu ro Pra cy De con
Uit zend bu re au B. V. po szu ku je
kan dy da tów do pra cy na sta -
no wi sko Fre zer CNC Pro gra mi -
sta wszyst kie pro gra my. De -
con ofe ru je: do god ne wa run ki
pla co we net to, do god ne wa -
run ki miesz ka nio we – po kój 1
os. bez płat ny dla pra cow ni ka,
do da tek do wy pła ty w ra mach
re kom pen sa ty prze jaz du
z PL/NL, ubez pie cze nie zdro -
wot ne. Oso by wy kształ co ne
na w/w sta no wi ska z mo ty wa -
cja pro szo ne są o wy sła nie
wszyst kich nie zbęd nych do ku -
men tów na ad res ma ilo wy in -
fo@de con.nl. Do ku men ty pro -
szę za łą czać w ma ilu z do pi -
skiem sta no wi ska pra cy np. k.
ko wal ski/slu sarz.

l To karz kon wen cjo nal ny.
Ho len der skie Biu ro Pra cy De -
con Uit zend bu re au B. V. po szu -
ku je kan dy da tów do pra cy

na sta no wi sko To karz kon wen -
cjo nal ny. De con ofe ru je: do -
god ne wa run ki pla co we net to,
do god ne wa run ki miesz ka nio -
we – po kój 1 os. bez płat ny dla
pra cow ni ka, do da tek do wy -
pła ty w ra mach re kom pen sa ty
prze jaz du z PL/NL, ubez pie -
cze nie zdro wot ne. Oso by wy -
kształ co ne na w/w sta no wi -
ska z mo ty wa cja pro szo ne są
o wy sła nie wszyst kich nie -
zbęd nych do ku men tów na ad -
res ma ilo wy in fo@de con.nl.
Do ku men ty pro szę za łą czać
w ma ilu z do pi skiem sta no wi -
ska pra cy np. k. ko wal ski/slu -
sarz.

l Fre zer kon wen cjo nal ny.
Ho len der skie Biu ro Pra cy De -
con Uit zend bu re au B. V. po szu -
ku je kan dy da tów do pra cy
na sta no wi sko Fre zer kon wen -
cjo nal ny. De con ofe ru je: do -
god ne wa run ki pla co we net to,
do god ne wa run ki miesz ka nio -
we – po kój 1 os. bez płat ny dla
pra cow ni ka, do da tek do wy -
pła ty w ra mach re kom pen sa ty
prze jaz du z PL/NL, ubez pie -
cze nie zdro wot ne. Oso by wy -
kształ co ne na w/w sta no wi -
ska z mo ty wa cja pro szo ne są
o wy sła nie wszyst kich nie -
zbęd nych do ku men tów na ad -
res ma ilo wy in fo@de con.nl.
Do ku men ty pro szę za łą czać
w ma ilu z do pi skiem sta no wi -
ska pra cy np. k. ko wal ski/slu -
sarz.

l Elek tro mon ter ma -
szyn 500-600volt. Ho len der -
skie Biu ro Pra cy De con Uit -
zend bu re au B. V. po szu ku je
kan dy da tów do pra cy na sta -
no wi sko Elek tro mon ter ma -

szyn 500-600volt. De con ofe -
ru je: do god ne wa run ki pla co -
we net to, do god ne wa run ki
miesz ka nio we – po kój 1 os.
bez płat ny dla pra cow ni ka, do -
da tek do wy pła ty w ra mach re -
kom pen sa ty prze jaz du
z PL/NL, ubez pie cze nie zdro -
wot ne. Oso by wy kształ co ne
na w/w sta no wi ska z mo ty wa -
cja pro szo ne są o wy sła nie
wszyst kich nie zbęd nych do ku -
men tów na ad res ma ilo wy in -
fo@de con.nl. Do ku men ty pro -
szę za łą czać w ma ilu z do pi -
skiem sta no wi ska pra cy np. k.
ko wal ski/slu sarz.

l Spa wacz bu do wa ma -
szyn MIG, MAG, TIG. Ho len -
der skie Biu ro Pra cy De con Uit -
zend bu re au B. V. po szu ku je
kan dy da tów do pra cy na sta no -
wi sko Spa wacz bu do wa ma -
szyn MIG, MAG, TIG. De con ofe -
ru je: do god ne wa run ki pla co we
net to, do god ne wa run ki miesz -
ka nio we – po kój 1 os. bez płat -
ny dla pra cow ni ka, do da tek
do wy pła ty w ra mach re kom -
pen sa ty prze jaz du z PL/NL,
ubez pie cze nie zdro wot ne. Oso -
by wy kształ co ne na w/w sta no -
wi ska z mo ty wa cja pro szo ne
są o wy sła nie wszyst kich nie -
zbęd nych do ku men tów na ad -
res ma ilo wy in fo@de con.nl. Do -
ku men ty pro szę za łą czać
w ma ilu z do pi skiem sta no wi -
ska pra cy np. k. ko wal ski/slu -
sarz.

l Pra cy fi zycz na.(ma lo -
wa nie, pia sko wa nie). Valk
Uit zend bu re au po szu ku je męż -
czyzn do pra cy fi zycz nej (ma lo -
wa nie, pia sko wa nie). Tyl ko
oso by z wła snym za kwa te ro -

wa niem w po bli żu He ere nve en
i waż nym VCA. CV w ję zy ku
ang. lub hol. pro szę prze sy łać
na an na@valk -uit zend bu re -
au.nl

l KIE ROW CA KO SIAR KI
SA MO JEZD NEJ. OPIS STA -
NO WI SKA: Pra ca przy zie le ni
miej skiej. WY MA GA NIA: Do -
świad cze nie w ob słu dze ko sia -
rek sa mo jezd nych z trze ma
osob ny mi ele men ta mi ko szą -
cy mi, do świad cze nie w pra -
cach po rząd ko wych lub pie lę -
gna cji zie le ni miej skiej, ko mu -
ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka
ho len der skie go, pra wo jaz dy
kat. B, mi le wi dzia ny cer ty fi kat
bez pie czeń stwa VCA. OFE RU -
JE MY: or ga ni za cja za kwa te ro -
wa nia oraz do jaz du do miej sca
pra cy, ob słu gę ka dro wo – ad -
mi ni stra cyj ną. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o wy sła nie CV
wraz z klau zu la o ochro nie da -
nych oso bo wych na ad res: pra -
ca@sba eu ro.pl.

l KRE ŚLARZ AU TO CAD.
Za kres obo wiąz ków: przy go to -
wy wa nie ry sun ków in struk cji
dla pra cow ni ków dzia łu pro -
duk cyj ne go, sa mo dziel ne pro -
jek to wa nie i ry so wa nie nie któ -
rych czę ści nie zbęd nych w pro -
duk cji ru ro cią gów przy po mo -
cy Au to Cad, ge ne ro wa nie li sty
czę ści w opar ciu o ry sun ki, za -
mó wie nia po trzeb nych ma te -
ria łów, po dzle ca nie prac i za -
dań, współ pra ca z in ny mi pra -
cow ni ka mi z róż nych dzia łów.
Wy ma ga nia: wy kształ ce nie
wyż sze o pro fi lu me cha ni ka
lub lub in ży nie ria mor ska, do -
kład ność, rze tel ność, bar dzo
do bra zna jo mość ję zy ka an -

giel skie go lub nie miec kie go
w mo wie i pi śmie. OFE RU JE -
MY: trans port z Pol ski do Ho -
lan dii oraz z miej sca za kwa te -
ro wa nie do za kła du pra cy,
atrak cyj ne wy na gro dze nie, za -
kwa te ro wa nie, ob słu gę ka dro -
wo -ad mi ni stra cyj ną. Oso by za -
in te re so wa ne pro si my o wy sła -
nie CV wraz z klau zu la o ochro -
nie da nych oso bo wych na ad -
res: pra ca@sba eu ro.pl w ty tu le
ma ila pro si my wpi sać: KRE -
ŚLARZ AU TO CAD.

l MA LARZ PROSZ KO WY.
Opis sta no wi ska: Ma lo wa nie
prosz ko we ele men tów me ta lo -
wych do mar kiz, ro let i osłon
prze ciw sło necz nych. Wy ma ga -
nia: Do świad cze nie w ma lo wa -
niu prosz ko wym, śred nia/do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub nie miec kie go, dys -
po zy cyj ność na dłuż szy okres
cza su, mi le wi dzia ne pra wo
jaz dy kat B. Ofe ru je my: Trans -
port z Pol ski do Ho lan dii oraz
z miej sca za kwa te ro wa nia
do za kła du pra cy, za kwa te ro -
wa nie, ob słu gę ka dro wo – ad -
mi ni stra cyj ną, pra cę na dłuż -
szy okres cza su. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o re je stra -
cję na stro nie:
http://www.sba eu ro.pl/za re -
je struj -sie/.

l OPE RA TOR WTRY SKAR -
KI CNC. Fir ma spe cja li zu je się
w pro duk cji bier nych sys te -
mów za bez pie czeń prze ciw po -
ża ro wych. Słu żą one do za po -
bie ga nia roz prze strze nia niu
się ognia, dy mu, wo dy i ga zów,
przy wy ko rzy sta niu in sta la cji
ka blo wych i ru ro wych. Dzię ki
naj no wo cze śniej szej tech no lo -

gii uszczel nień do prze pu stów
ka blo wych i ru ro wych sta li się
nie kwe stio no wa nym li de rem
w pro duk cji te go ty pu spe cjal -
nych ak ce so riów. Za kres obo -
wiąz ków: ob słu ga wtry ska rek
CNC Wit man Bat ten feld; wpro -
wa dza nie zmian (usta wień)
i prze bu do wa ma szyn pro duk -
cyj nych; nad zo ro wa nie, ste ro -
wa nie i re gu lo wa nie prze bie gu
pro ce su pro duk cyj ne go ma -
szyn; wy ko ny wa nie prac kon -
ser wa cyj nych przy wtry skar -
kach; usu wa nie awa rii w ma -
szy nach; do dat ko we pra ce
z za kre su pro duk cji. Wy ma ga -
nia: moż li wość przed ło że nia
co naj mniej 1 PO ZY TYW NEJ
re fe ren cji; świa dec two ukoń -
cze nia edu ka cji na po zio mie
tech nicz nej szko ły za wo do wej,
naj le piej na kie run ku ope ra to -
ra pro ce sów pro duk cyj -
nych/ope ra to ra me cha ni ka
ma szyn; co naj mniej 2 la ta do -
świad cze nia w pra cy na sta no -
wi sku ope ra to ra wtry skar ki;
do świad cze nie w pra cy z za -
sto so wa niem wy tycz -
nych/norm ja ko ścio wych; dba -
łość o szcze gó ły i umie jęt ność
pra cy w uważ ny i pre cy zyj ny
spo sób; du ża od por ność
na stres (umie jęt ność funk cjo -
no wa nia przy du żym na tę że niu
pra cy); go to wość do pra cy
w nad go dzi nach w przy pad ku
du że go ob ło że nia pra cą. Ofe -
ru je my: Roz wo jo we sta no wi -
sko z moż li wo ścią pra cy
na dłuż szy okres. Pra ca za -
pew nia też ogrom ne moż li wo -
ści zdo by wa nia no wych umie -
jęt no ści w za wo dzie ope ra to ra.
Pro si my o prze sła nie CV i re fe -
ren cji w ję zy ku pol skim i an -
giel skim na ad res: pra ca@sba -
eu ro.pl z ty tu łem ofer ty w te -
ma cie ma ila.

PRACA

Reklama

Fe sti wal pol skich fil mów
w Ho lan dii – 6. Pol ska Wio -
sna Fil mo wa od bę dzie się
w dniach 11-13 kwiet nia
w Wolff Ci ty w Utrech cie.
W pro gra mie 8 zna ko mi tych
fil mów pol skich! Obec ni bę -
dą rów nież re ży ser Ju lia Kol -
ber ger (pią tek 11.03) oraz
re ży ser Mi ko łaj Ha rem ski
(nie dzie la 14.03).

11-13 kwie cień – Wolff Ci ty
UTRECHT

Vo or stra at 89, 3512 AL
Utrecht, www.wolff.nl 

(wer sja pol ska, na pi sy w ję zy -
ku an giel skim)

-----------------------

Pro gram:

pią tek 11.04:
20: 00   – „Jak głę bo ki jest

oce an” – How De ep Is The Oce -
an – 2013, 30” reż. Fi lip Sy czyń -
ski, – „128. Szczur”  – The 128th
Rat – 2013, 30” reż. Ja kub Pą -
czek, – „Ma zu rek” – The Easter
Crum ble – 2013, 30” reż. Ju lia
Kol ber ger  (gość fe sti wa lu)

so bo ta 12.04:
18: 30 – „Dziew czy na z sza fy”

– Girl From The War dro be
– 2012, 90” reż. Bo do Kox  

21: 00  – „Bi let na księ życ”
– One Way Tic ket To The Mo -
on  – 2013,120” reż. Ja cek
Brom ski 

nie dzie la 13.04:
16: 00 – „Ga briel”  2013, 90”

dla mło dzie ży reż. Mi ko łaj Ha -
rem ski (gość fe sti wa lu)

18: 30 – „Chce się żyć” – Li fe
Fe els Go od – 2013, 107” reż.
Ma ciej Pie przy ca 

21: 00 – „Am baS Sa da” – The
Em baS Sy – 2013, 100” reż. Ju -
liusz Ma chul ski

----------------------

Za pra sza my rów nież w śro -
dę 16 kwiet nia o godz. 22: 00

do Mel kweg Ci ne ma w Am -
ster da mie www.mel kweg.nl
na po kaz fil mu „Ży wie Bie ła -
ruś!” – Vi va Be la rus
– 2013, 98” reż. Krzysz tof Łu -
ka sze wicz.

----------------------

Re zer wa cja i sprze daż bi le tów
w ki nach (rów nież on li ne)

In for ma cje: po ol spo -
dium@gma il.com, 

tel. +31 (0) 30-2718296
www.po ol spo dium.org

ŹRÓ DŁO: 

PRZE SŁA NE PRZEZ 

WWW.PO OL SPO DIUM.ORG

6. Pol ska Wio sna Fil mo wa – 2014

6e Po ol se Film len te
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l Usłu gi – in ne: Fir ma
„Otwar te Drzwi” po wsta ła
z chę ci świad cze nia po mo cy
oby wa te lom pol skim w Ho lan -
dii, gdyż wie le drzwi wciąż po -
zo sta je dla nich za mknię te
z po wo du pro ble mów ję zy ko -
wych, róż nic kul tu ro wych czy
nie zna jo mo ści ho len der skie -
go usta wo daw stwa. Spe cja li -
zu je my się w kom plek so wej
po mo cy i or ga ni za cji pro ce du -
ry w ce lu uzy ska nia kre dy tu hi -
po tecz ne go na za kup wła sne -
go do mu lub miesz ka nia.
Dzia łal ność na sza pro wa dzi -
my na te re nie ca łej Ho lan dii,
kon tak tu jąc się z na szy mi
klien ta mi oso bi ście, ma ilo wo,
te le fo nicz nie i li stow nie. In for -
mu je my o kry te riach, ko rzy -
ściach, kosz tach i ry zy ku ca łe -
go przed się wzię cia na prze -
strze ni lat /okre su spła ca nia
po życz ki. Ma jąc na uwa dze
zmien ność re gu la cji rzą do -
wo/praw nych, spe cy fi kę wy -
ma gań pol skich oby wa te li -
-klien tów Otwar tych Drzwi
każ dą spra wę roz pa tru je my
z osob na w świe tle ak tu al -
nych, obo wią zu ją cych w Ho -
lan dii prze pi sów Pra wa Za ku -
pu i Sprze da ży Nie ru cho mo ści
i do pro wa dza my do sfi na li zo -
wa nia za ku pu z asy sta Przy -
się głe go Tłu ma cza w Kan ce la -
rii No ta rial nej. Do ku men ta cje

spo rzą dza my w ję zy ku oj czy -
stym na sze go klien ta. Za pra -
sza my do stro ny in ter ne to wej:
www.otwar te drzwi.nl lub pro -
szę te le fo no wać pod nu mer
te le fo nu: +31
(0) 6 1238 3285 / +31
(0) 85 87 77 510. WSTAP DO
NAS PO KLU CZE DO SWO JE GO
DO MU.

l Trans port – ofe ru ję:
PRZE WÓZ OSÓB POL SKA HO -
LAN DIA TYL KO OSO BÓW KI JUŻ
ZA 55E. PEW NY WY JAZD AU -
TEM OSO BO WYM, NIE BU SEM
WY JAZ DY: do Ho lan dii: czwart ki
i nie dziel, do Pol ski: w piąt ki
i po nie dział ki. Ofe ru je my sta łe
wy jaz dy 5oso bo wy mi mi ni va na -
mi (NIE 9oso bo wy BUS) na tra -
sie POL SKA - HO LAN DIA w ce nie
od 55 € (np. Po znań (mia sto)
za oso bę oraz trans port pa czek
od 25 € (tyl ko po tra sie). Za bie -
ra my max 5 osób (mi ni va ny
oso bo we - ford ga la xy), co skra -
ca czas po dró ży do mi ni mum.
Ukła da my tra sy pod klien tów,
co ozna cza, że nie bę dziesz
zmu szo ny jeź dzić go dzi na mi
po Pol sce jak w bu sach 9oso bo -
wych. NIE za bie ra my klien tów
z/do NIE MIEC! (ewen tu al nie tyl -
ko po tra sie!) NIE RO BI MY
PRZE SIA DEK – nie cze kasz
na gra ni cy na dru gie au to! Je że -
li jest ta ka ko niecz ność, to tyl ko

za Two ją zgo dą i po to, że by jesz -
cze bar dziej skró cić Two ją po -
dróż! To gwa ran tu je prze jazd
krót szy o kil ka go dzin niż ma to
miej sce w BU SIE! Ob słu gu je my
wo je wódz twa: LU BU SKIE, WIEL -
KO POL SKIE, ZA CHOD NIO PO -
MOR SKIE, PO MOR SKIE, KU -
JAW SKO -PO MOR SKIE GO. Py taj,
czy jeź dzi my do Two jej miej sco -
wo ści w POL SCE! Za dzwoń: tel.
+48 533 993 059,
+31 687 433 074, www.bu ster -
-bus.pl.

l Na uka: Ho len der ski dla
każ de go, rów nież przez Sky pe!!!
Na uka ję zy ka ho len der skie go
na róż nych po zio mach. Po sia -
dam do świad cze nie i prak ty kę
w pro wa dze niu za jęć. Suk ces
mo ich uczniów jest rów nież mo -
im suk ce sem, dla te go me to dy
na uki, ilość go dzin do sto so wu je
do in dy wi du al nych po trzeb
uczniów. Przy go to wu je rów nież
do eg za mi now pan stwo wych
NT2 pro gram ma 1 en 2. Chcesz
w koń cu swo bod nie i bez nie po -
trzeb ne go stre su za ła twiać swo -
je spra wy za pra szam do wspól -
nej na uki. Wy sta wiam row niez
fak tu ry wiec kosz ty na uki moż -
na od li czyć na koń co wym roz li -
cze niu rocz nym z Urzę dem
Skar bo wym. Ma łe gru py do 4
os., lub moż li wość lek cji in dy wi -
du al nych. Ma te ria ły gra tis!!!

Dzwon 0619309931!!!!!!
l Trans port – ofe ru ję: BU -

SY do POL SKI. Tyl ko Sprin te ry.
Prze woz pa czek. Fir ma – BUS
PL – wy ko nu je pro fe sjo nal ny
prze wóz osób w sys te mie „do or
to do or” (z ad re su pod ad res)
bu sa mi 9-cio oso bo wy mi mar ki
Mer ce des Sprin ter. Po sia da li -
cen cję na wy ko ny wa nie mię dzy -
na ro do we go trans por tu dro go -
we go osób oraz cer ty fi kat kom -
pe ten cji za wo do wych. Nie jeź -
dzi my ma ły mi au ta mi Re nault
Tra fic czy Opel Vi va ro, naj pow -
szech niej użyt ko wa ny mi wśród
prze woź ni ków. Na sze au ta są
prze stron ne i wy god ne dla
klien tów. W ofer cie: – au ta wy -
po sa żo ne w kli ma ty za cję,
ogrze wa nie po sto jo we, – nie za -
leż ne, wy god ne fo te le, – ele -
ganc ki ze staw po dróż ny dla każ -
de go klien ta (koc, po dusz ka),
– DVD. Mi ła ob słu ga, do świad -
cze nie kie row ców z wie lo let nim
sta żem pra cy. Prze wóz pa czek.
KAR TY RA BA TO WE: 6-ty prze -

jazd 50% TA NIEJ. RA BAT
przy za ku pie bi le tu obu stron ne -
go. ZNIŻ KI dla dzie ci do lat 12.
Wy jaz dy z Pol ski do Nie miec,
Ho lan dii i Bel gii we wtor ki i piąt -
ki. Po wro ty do Pol ski z Nie miec,
Ho lan dii i Bel gii w śro dy i so bo -
ty. Ob słu gi wa ne wo je wódz twa:
po mor skie, ku jaw sko -po mor -
skie, za chod nio po mor skie, war -
miń sko -ma zur skie, lu bu skie,
wiel ko pol skie. Za pra sza my
na na szą stro nę www.bu spl.pl.
tel kon tak to we: PL
+48 606 831 145,
+48 501 020 296, e -ma il: biu -
ro@bu spl.pl.

l Trans port – ofe ru ję: Bus:
Ro osen dal – Bre da – Til burg
– Wro cław – Opo le – Oświę cim.
Prze wóz osób Pol ska – Niem cy
– Ho lan dia. Prze jazd już od 60
EUR (250 ZŁ). Co dzien ne wy jaz -
dy w obie stro ny!!! Fir ma LU XA -
DA ofe ru je Pań stwu: – li cen cjo -
no wa ny prze wóz osób, – jeź dzi -
my na tra sie Pol ska – Niem cy

– Ho lan dia, – co dzien ne wy jaz -
dy, – od biór z miej sca za miesz -
ka nia i do wóz pod wska za ny ad -
res, – wy so ki kom fort oraz bez -
pie czeń stwo, – atrak cyj ne ce ny
i licz ne pro mo cje, – bu sy wy po -
sa żo ne w kli ma ty za cję oraz 7
mo ni to rów LCD!, – wy jaz dy
z wo je wódz twa: Ślą skie go,
Opol skie go, Dol no ślą skie go,
Ma ło pol skie go, Lu bu skie go. Na -
sza flo ta skła da się z no wych
bu sów po sia da ją cych kli ma ty -
za cję 3-stre fo wą oraz do dat ko -
we ogrze wa nie na tył. Bu sy LU -
XA DA wy po sa żo ne są w za głów -
ki mul ti me dial ne, czy li 7 mo ni -
to rów LCD, po zwa la ją cych oglą -
dać fil my pod czas prze jaz du!!!
Każ dy pa sa żer ma do dys po zy -
cji słu chaw ki, dzię ki cze mu oso -
by oglą da ją ce film nie prze szka -
dza ją pa sa że rom śpią cym pod -
czas jaz dy. Kon takt: www.LU XA -
DA.pl, Tel.: +48 888 999 143, e -
-ma il: lu xa da@lu xa da.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama

Reklama
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Po li cjan ci Cen tral ne go Biu ra
Śled cze go za trzy ma li dwóch
męż czyzn w wie ku 26 i 47 lat,
miesz kań ców wo je wódz twa
ma ło pol skie go i lu bel skie go,
po dej rza nych o han del na te -
re nie na sze go kra ju sprzę -
tem rol ni czym, któ ry kra dzio -
ny był na te re nie Wiel kiej
Bry ta nii.

Spraw cy od po wied nio pre pa -
ro wa li je go do ku men ta cję i hi -
sto rię po cho dze nia, a w re zul ta -
cie war to ścio we ma szy ny tra fia -
ły na te ren na sze go kra ju, gdzie
by ły le ga li zo wa ne i re je stro wa -
ne. W ten spo sób, jak wstęp nie
usta li li śled czy, „le gal ny” sprzęt
tra fiał do na byw ców na te re nie
wo je wództw lu bel skie go, świę to -
krzy skie go i ma ło pol skie go.

Na tym eta pie, funk cjo na riu -
sze Cen tral ne go Biu ra Śled cze -
go prze szu ka li kil ka wy ty po wa -
nych miejsc, gdzie za bez pie -
czy li 5 cią gni ków rol ni czych
o sza cun ko wej war to ści oko -
ło 300 tys. zło tych. Za bez pie -
czo no rów nież na po czet przy -
szłych kar 4 sa mo cho dy na le -
żą ce do po dej rza nych, jak rów -
nież bli sko 8 tys. Eu ro w go tów -
ce. W tej spra wie, jak pod kre -

śla ją po li cjan ci CBŚ, czyn no ści
trwa ją i nie wy klu czo ne są dal -
sze za trzy ma nia.

Ma jąc po dej rze nia, że na te re -
nie Pol ski mo że być le ga li zo wa -
ny i wpro wa dza ny do ob ro tu

sprzęt rol ni czy po cho dzą cy z kra -
dzie ży za gra ni cą na sze go kra ju,
po li cjan ci Cen tral ne go Biu ra

Śled cze go nie zwłocz nie za ję li się
spra wą.

Funk cjo na riu sze wstęp nie
usta li li, że nie zna ni spraw cy
na te re nie Wiel kiej Bry ta nii kra -
dli głów nie cią gni ki rol ni cze,
po czym od po wied nio two rzy li
hi sto rię sprzę tu, fał szu jąc do ku -
men ta cję. Na stęp nie przez te ren
Unii Eu ro pej skiej ma szy ny tra fia -
ły do Pol ski, a na pod sta wie
spre pa ro wa nej do ku men ta cji le -
ga li zo wa ne by ły i re je stro wa ne
w na szym kra ju.

Spraw cy w kon se kwen cji
wpro wa dza li do ob ro tu cią gni ki
rol ni cze, któ re tra fia ły do na byw -
ców w Ma ło pol sce, a tak że
w wo je wódz twie świę to krzy skim
i lu bel skim.

Trop do pro wa dził po li cjan tów
Cen tral ne go Biu ra Śled cze go
na te ren wo je wódz twa ma ło pol -
skie go i lu bel skie go. Tam,
na pod sta wie ze bra ne go ma te -
ria łu do wo do we go, usta li li, a na -
stęp nie za trzy ma li dwóch męż -
czyzn, w wie ku 26 i 47 lat.

Jak wy ni ka ło ze wstęp nych
usta leń, star szy z męż czyzn po -
dej rza ny jest o fał szo wa nie do -
ku men ta cji, le ga li zo wa nie
i wpro wa dza nie do ob ro tu kra -
dzio ne go sprzę tu. Je go młod szy
ko le ga od po wie dzial ny był m. in.

za za kup, or ga ni zo wa nie trans -
por tu i sprze daż ma szyn.

Funk cjo na riu sze prze szu ka li
wy ty po wa ne miej sca, z któ rych
ko rzy sta li męż czyź ni oraz te re ny
po se sji gdzie za bez pie czy li 5 cią -
gni ków rol ni czych o war to ści
wstęp nie sza co wa nej na oko -
ło 300 tys. zło tych. Po nad to za -
bez pie czy li na po czet przy szłych
kar czte ry po jaz dy na le żą ce
do za trzy ma nych, w tym dwa
mer ce de sy i spe cjal ny po jazd
cię ża ro wy do trans por tu ma -
szyn, a tak że bli sko 8 tys. Eu ro
w go tów ce.

Na tym eta pie, zgro ma dzo ny
ma te riał do wo do wy tra fił do Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej w Lu bar to -
wie, któ ra bę dzie nad zo ro wać tę
spra wę. Za trzy ma nym męż czy -
znom zo sta ły przed sta wio ne za -
rzu ty. Ob ję ci zo sta li oni do zo ra mi
po li cyj ny mi, za ka za mi opusz cza -
nia kra ju oraz za sto so wa no wo -
bec nich po rę cze nia ma jąt ko we
w kwo tach od po wied nio 15 i 30
tys. zło tych.

Jak pod kre śla ją funk cjo na riu -
sze CBŚ, ich dzia ła nia jesz cze
trwa ją i nie wy klu cza ją ko lej nych
za trzy mań.

OPR. G. D.

ŹRÓ DŁO: CBŚ

ŹRÓ DŁO: EXTRA KOR SO

Kra dli w An glii, sprze da wa li w Pol sce

FOT. FRE EIMA GES. COM / PA TRICK HAJ ZLER 



To je den z naj więk szych po -
ża rów w po wie cie go styń -
skim w ostat nich la tach.
W Kra je wi cach, gmi na Go -
styń nie mal do szczęt nie
spło nę ła chlew nia. W bu dyn -
ku znaj do wa ło się po -
nad 150 sztuk trzo dy chlew -
nej i mło de cie lę ta. Więk -
szość udu si ła się al bo spło -
nę ła żyw cem. Wła ści cie le
go spo dar stwa są za ła ma ni.
Stra ty mo gą się gać na -
wet  mi lio na zło tych.

Zgło sze nie o po ża rze wpły -
nę ło do dys po zy to ra Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Go sty -
niu w no cy z so bo ty na nie -
dzie lę oko ło go dzi ny 2: 56.
Do ak cji na tych miast wy sła no
za stę py PSP z Go sty nia. Dy -
żur ny za dys po no wał też jed -
nost ki z OSP Go la, Ko so wo
i Pia ski. Pierw si stra ża cy po ja -
wi li się na miej scu zda rze nia
już po kil ku mi nu tach.

Ogień roz prze strze niał się
bar dzo szyb ko. Nie ste ty nie
uda ło się ewa ku ować ca łe go
in wen ta rza. Pło mie nie do -

szczęt nie stra wi ły drew nia ne
ele men ty da chu po kry te go
eter ni tem, któ ry ru nął na zie -
mię. – Kie dy do je cha li śmy
na miej sce, ca ły bu dy nek był
w ogniu. Część   zwie rząt już
się pa li ła, in ne się udu si ły.
Uda ło nam się wy pro wa -
dzić 30 sztuk tucz ni ków i trzy
sztu ki by dła – mó wi st. asp
Ire ne usz Ma łec ki z JRG PSP
Go styń, do wód ca ak cji. – Nie
by ło szans na ura to wa nie tych
zwie rząt. Stro po dach z de sek
za padł się i nie mie li śmy moż -
li wo ści wejść. Do pie ro po uga -
sze niu i czę ścio wej roz biór ce
bu dyn ku mo gli śmy wy cią gnąć
pa dłe zwie rzę ta, któ re naj -
praw do po dob niej tra fią
do uty li za cji – do da je. Chlew -
nia spło nę ła do szczęt nie. Zgi -
nę ło łącz nie oko ło 130 sztuk
trzo dy chlew nej o wa dze 100-
130 ki lo gra mów oraz trzy
sztu ki by dła. Ist nia ła też re al -
na oba wa, że ogień mo że
prze nieść się na po zo sta łe za -
bu do wa nia go spo dar cze, któ -
re znaj do wa ły się w są siedz -
twie. 

Wła ści cie le go spo dar stwa
są za ła ma ni. W jed nym mo -
men cie stra ci li ogrom ny ma -

ją tek. Stra ty   wstęp nie sza cu -
je się na co naj mniej 700 ty -
się cy zło tych.   Po chlew ni zo -
stał tyl ko okop co ny i za la ny
hek to li tra mi wo dy szkie let na -
da ją cy się praw do po dob nie
do roz biór ki. Kil ka me trów da -
lej na wy peł nio nych po brze gi
przy cze pach wi dać spa lo ne
w po ża rze zwie rzę ta. Wła ści -
ciel ze łza mi w oczach mó wi
o tym, co sta ło się w no cy.
– Nie wiem, co mó wić. Kie dy
przy bie gli śmy, ca ła obo ra by ła
już w ogniu. Pró bo wa li śmy
jesz cze wy pro wa dzać zwie rzę -
ta, ale na nic to... Wszyst ko
za czę ło się wa lić – mó wi pan
Adam, wła ści ciel go spo dar -
stwa. – To by ły zwie rzę ta prze -
zna czo ne do sprze da ży. Nie
wiem, co te raz bę dzie. Ca ły
czas sprzą ta my, tyl ko to po zo -
sta je – do da je. – Zdą ży li śmy
się wy pła kać, te raz mo że my
tyl ko po móc w sprzą ta niu. Na -
dal chwi la mi nie do cie ra
do nas, co się sta ło, dla cze go
po ja wił się ogień – mó wi sio -
stra pa na Ada ma. – Wi dzi pa -
ni te zwie rzę ta tam za bu dyn -
kiem go spo dar czym? Tyl ko ty -
le prze ży ło... 14 sztuk. Stra ża -
cy wy cią gnę li wię cej, ale resz -

ty nie uda ło się ura to wać
– do da je ko bie ta.  

Ca ła ak cja trwa ła bli sko 5
go dzin. Zda niem stra ża ków
przy czy ną po ja wie nia się
ognia mo gło być zwar cie aku -
mu la to ra wóz ka wi dło we go,
któ ry znaj do wał się we wnątrz
chlew ni. – Na ra zie do kład nie
nie wia do mo, co by ło przy czy -
ną po ża ru. Wstęp nie z na szych
usta leń wy ni ka, że praw do po -
dob nie mo gło dojść do zwar -
cia aku mu la to ra w wóz ku wi -
dło wym, któ ry znaj do wał się
na gan ku gno jo wym. Od te go
miej sca za czął się po żar, ale
do kład ne przy czy ny te go zda -
rze nia bę dą zna ne do pie ro
po za koń cze niu do cho dze nia
– mó wi Ire ne usz Ma łec ki, do -
wód ca ak cji. 

W nie dzie lę od ra -
na na miej scu zda rze nia po ja -
wił się Po wia to wy Le karz We -
te ry na rii. Przy by li rów nież po -
li cjan ci z gru py do cho dze nio -
wo -śled czej KPP w Go sty niu,
któ rzy bę dą usta lać do kład ne
przy czy ny i oko licz no ści po ja -
wie nia się ognia. Zwie rzę ta
i chlew nia by ły ubez pie czo ne.

(MIS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

WTOREK, 8 kwietnia 2014Polska10

Reklama

Spło nę ło 130 zwie rząt

FOT. FRE EIMA GES. COM/ GRE THE BOE



11Reklama



WTOREK, 8 kwietnia 2014Reklama12



13StrefaNED



Wi tam,
Po bie ram za si łek, od 2 grud nia otrzy -

ma łam już dwie wy pła ty. Jed ną za poł
mie sią ca, a dru gą za peł ny mie siąc. 15
lu te go mia łam otrzy mać wy pła tę za ca ły
mie siąc, a do sta łam tyl ko wa ka cyj ne.
Dla cze go wy pła ci li mi wa ka cyj ne przed
za koń cze niem za sił ku? I kie dy mo gę
ocze ki wać wy pła ty?

Dzię ku ję za od po wiedź.
Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Ko lej na wy pła ta po win na na stą pić 4
ty go dnie po po przed niej. Od no śnie wy -
pła ty wa ka cyj ne go, UWV zwy cza jo wo
wy pła ca je w no wym ro ku za rok po -
przed ni.

Wi tam,
Pra co wa łam w 2013 ro ku w Pol sce

od stycz nia do kwiet nia. Pra cę w Ho lan -
dii wy ko ny wa łam od czerw ca do grud -
nia. Mam py ta nie: czy mo gę roz li czyć się
osob no w Pol sce i osob no w Ho lan dii?

Pro szę o od po wiedź.
Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Oczy wi ście że tak, nie mniej jed nak
na każ dej z obu de kla ra cji na le ży wy ka -
zać tak że do cho dy z dru gie go kra ju
– nie pod le ga ją one opo dat ko wa niu,
ale mu szą zo stać po da ne do Urzę dów
Skar bo wych.

Wi tam,
Otrzy ma lam list – roz li cze nie z Ho lan dii

z Be la sting dienst i pi sze w nim coś ta kie -
go: Te on tvan gen of te ver re ke nen 529
het be drag of het de el dat over blijft
na ver re ke ning wordt ove er ge ma akt op
het bij ons be ken de re ke nin gnum mer.
Zwra cam się z za py ta niem, co mam da lej
ro bić, po nie waż nie ma po da ne go kon ta.
Czy do sta nę jesz cze je den list?

By ła bym bar dzo wdzięcz na za od po -
wiedź.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Z tek stu prze pi sa ne go przez Pa nią
wy ni ka, że jest to de cy zja po dat ko wa.
Za zwy czaj po niej do oko ło mie sią ca
cza su po ja wia ją się pie nią dze na kon cie
lub przy cho dzi druk o po twier dze nie nu -
me ru kon ta (opga af re ke nin gnum mer),
któ ry wy dłu ża wy pła tę pie nię dzy o ko lej -
ne 8 ty go dni. Druk ta ki, je śli się po ja wi,
na le ży uzu peł nić oraz ode słać do Urzę -
du. 

Wi tam ser decz nie,
Pi szę w na wią za niu do ar ty ku łu, ja -

ki uka zał się na Wa szej stro nie www:
http://go niec pol ski.nl/ostat ni -mo -
ment -na -roz li cze nie -po dat ku -z -ho lan -
dii -de cy zje -po dat ko we/. Chcia ła bym
wie dzieć, czy w Ho lan dii jest moż li -
wość sa mo dziel ne go roz li cze nia się
z po dat ku (bez po śred nic twa biu ra),
a je śli tak – ja kie do ku men ty/for mu -
la rze do te go słu żą, gdzie mo gę je po -
brać i czy jest moż li wość wy sła nia ich
on li ne? Jest to dla mnie waż ne, je -
stem pierw szy rok w Ho lan dii i do sta -
łam wła śnie mój ja ro graf za 2013
rok, by ła bym więc bar dzo wdzięcz -
na za od po wiedź.

Po zdra wiam.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Ist nie je ta ka moż li wość. Na le ży skon -
tak to wać się z Urzę dem i za mó wić spe -
cjal ne for mu la rze do roz li cze nia. Ist nie -
ją też pro gra my do roz li cza nia z po dat -
ku. Nie mniej jed nak oby dwa spo so by
– za rów no for mu la rze jak i pro gra my
– są w ję zy ku ho len der skim i dość trud -
no je sa mo dziel nie wy peł nić, je że li się
te go wcze śniej nie ro bi ło, dla te go też ra -
dzi my jed nak kon takt ze spe cja li sta mi,
któ rzy zro bią to za Pa nią w spo sób pro -
fe sjo nal ny.

Dzień dobry,
Na wstępie gorąco pozdrawiam i

dziękuję, że macie tak ważne informacje
na swojej stronie.

Mam py ta nie: je że li da my wy po wie -
dze nie o pra ce z na szym sze fem
za po ro zu mie niem stron, to czy przy -
słu gu je nam za si łek? Opi szę sy tu -
ację: je ste śmy tu taj trzy pa ry, pra cu -
je my w ho te lu, je ste śmy w Ho lan dii
wię cej niż 5 lat, ma my no we go me na -
ge ra i on wpro wa dza zmia ny do któ -
rych do sto so wa nie się gra ni czy z cu -
dem i my nie je ste śmy w sta nie te go
do ko nać. Po ko je w ho te lu ma my
dość du że i nor mal nie ro bi li śmy je -
den w 3 lub 4 oso by w oko ło 10-15
mi nut z de ta la mi, to te raz jest tak, że
jed na oso ba ma zro bić je den po kój
w 15 mi nut (a po mie sią cu oko ło 11
mi nut), czy li tą sa mą pra cę, co wcze -
śniej w trzy oso by. Po sia da my pew ne
pa pie ry, w któ rych jest to opi sa -
ne. I jest to dla nas śmiesz ne, że by -
ła Pa ni od na uki sprzą ta nia po koi
i dzi wi ła się, że jak to, my nie ro bi my
sa mo dziel nie po 11 mi nut po kój?!!!
Kie dy po pro si li śmy, aby nam to po ka -
za no, to po wie dzie li, że ma my nie
dys ku to wać. To by by ło tak w skró cie,
co nas spo tka ło.

Pozdrawiam i dziękuję za poradę.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Za si łek dla bez ro bot nych przy słu -
gu je tyl ko oso bom, któ re stra ci ły pra -
ce nie z wła snej wi ny – wy po wie dze -
nie za po ro zu mie niem stron nie
wcho dzi więc w ra chu bę. W Pań stwa
cięż kiej sy tu acji war to zwró cić się
o po moc do związ ków za wo do wych
w Ho lan dii, któ re z pew no ścią po sta -
ra ją się Pań stwu po móc. Po ni żej po -
da je my ich stro nę in ter ne to -
wą:  www.zwiaz ki za wo do we.eu.

Wi tam,
Mam pe wien pro blem, po nie waż przy -

szedł do mnie do ku ment z Ho lan dii „Cen -
tra lem ad mi ni stra tie”, więc wy sła łem ko -
pie umo wy z ban kiem, wy ciąg z kon ta oraz
kse ro mo je go do wo du. Zro bi łem to, a pie -
niąż ków jak nie by ło, tak nie ma… Le ci już
dru gi ty dzień od wy sła nia mo je go li stu
do nich… Pro szę o po ra dę. Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Za zwy czaj Urząd po trze bu je oko ło 8
ty go dni do opra co wa nia te go do ku men -
tu i prze la nia pie nię dzy, dla te go też trze -
ba jesz cze tro chę po cze kać na trans fer
pie nię dzy.

Wi tam,
Mam py ta nie: pra co wa łam w Ho lan dii

je den ty dzień w 2012 ro ku i kil ka ty go dni
w 2013 ro ku. Chcia ła bym wy stą pić
o zwrot po dat ku, któ ry oczy wi ście jest nie -
wiel ki, ale dla mnie jest to du ża kwo ta.
Za 2012 rok jest to 167 eu ro i mam kło -
pot, po nie waż biu ra po dat ko we żą da ją
w Pol sce po nad 70 eu ro za spo rzą dze nie
de kla ra cji, co dla mnie jest nie po ro zu mie -
niem przy tej kwo cie. Chęt nie sa ma spo -
rzą dzi ła bym de kla ra cję, tyl ko nie bar dzo
wiem jak się do te go za brać. Nie wiem
skąd mo gła bym uzy skać for mu la rze. 

Czy mo gli by ście Pań stwo po móc mi
w tej kwe stii. Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

For mu la rze do roz li cze nia z pew no -
ścią za mó wi Pa ni od Be la sting dienst.

Wi tam,
Zo sta łam roz li czo na w Ho lan dii przez

biu ro ra chun ko we. Do zwro tu jest dla
mnie 850 eu ro. Mam ro zu mieć, że ta kiej
de cy zji mo gę spo dzie wać się od Be la -
sting dienst? Pro szę o od po wiedź. 

Z gó ry dzię ku ję.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Biu ra za zwy czaj po da ją prze wi dy wa -
ną kwo tę zwro tu, mo że się ona nie -
znacz nie róż nić od fak tycz nej. Je śli chce
być Pa ni pew na, czy Pa ni zwrot zo stał
wy li czo ny w spo sób pra wi dło wy war to
sko rzy stać z kal ku la to ra po dat ko we go
do stęp ne go na na stro nie http://roz licz -
sie.pl/rfi les/kalk/nl/12.shtml. 

Wi tam,
Mam py ta nie do ty czą ce wy li cze nia

kwo ty za sił ku. Mam prze pra co wa ny od -
po wied ni okres cza su, że by ubie gać się
o za si łek, tyl ko chcia ła bym się za py tać
jak on jest wy li cza ny? Czy jest bra na ja -

kaś śred nia? Je że li tak, to z ilu ostat nich
mie się cy jest bra na ta śred nia i ile pro -
cent jest przy zna wa nej tej ku ro niów ki?

Z gó ry dzię ku je za od po wiedź.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Jest bra na pod uwa gę śred nia
z ostat nich za rob ków z prze cią gu ro ku
wstecz. Kwo ty za sił ku wy no szą od po -
wied nio 75 pro cent brut to śred niej pen -
sji przez 2 pierw sze mie sią ce, póź -
niej 70 pro cent brut to. 

Wi tam ser decz nie,
Mam py ta nie od no śnie po dat ków w Ho -

lan dii. Je stem za trud nio ny przez ho len der -
skie go pra co daw cę i nie ste ty co ro ku przy -
cho dzi mi do pła ta do po dat ku. W tym ro ku
jest ona na wet dwu krot nie wyż sza niż w la -
tach po przed nich i wy no si pra wie 800 eu -
ro. Czy to ozna cza, że mój pra co daw ca od -
pro wa dza za ma ło po dat ków, cho ciaż on
twier dzi że wszyst ko jest ok, aprzy czy ną jest
to, że po bie ram róż ne go ro dza ju do dat ki,
ta kie jak kin der bij slag, zorg to eslag i kin de -
bon den bud get. Do dam też, że mo ja pen sja
wy no si 1550 eu ro, z cze go do roz li czeń
prze zna cza ne jest 1250 eu ro, a resz ta uję -
ta jest ja ko kosz ty mo jej co mie sięcz nej po -
dró ży do do mu. I ta war tość 300 eu ro po -
noć jest wol na od po dat ku. 

Z gó ry dzię ku ję za wszel ką po moc.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Nie praw dą jest, że Pa na do pła ta
do po dat ku jest wy ni kiem po bie ra nia
świad czeń z Ho lan dii. Pa na pra co daw -
ca od pro wa dza Pa nu mniej po dat ku
do ho len der skie go fi sku sa, nie mniej
jed nak dzię ki te mu Pa na wy pła ta jest
wyż sza, po nie waż to z niej jest od pro wa -
dza ny po da tek. 

Wi tam,
Mam ta ką spra wę: otóż otrzy ma łem

pi smo, że mam zwró cić do Ba la stin gu
zwrot z ubez pie cze nia za rok 2011, gdzie
wte dy roz li cza łem się wspól nie z part ne -
rem fi skal nym, tj. mo ja żo na pra co wa ła
też w Ho lan dii, jed nak na pi śmie, któ re
nie daw no otrzy ma li śmy wid nie ję tyl ko ja
i wy cho dzi na to, że mam od dać po ło wę
do dat ku dla te go, że oni po mi nę li mo ją
żo nę. Chcę się od wo łać, gdyż mie li śmy
ni ski do chód, pła ci li śmy ubez pie cze nie
i przy zna no mi oraz żo nie ten do da tek,
a te raz ka żą zwró cić. Cos chy ba nie tak?
Jak my śli cie Pań stwo, czy jest sens pi sać
ta kie od wo ła nie? Dzię ku ję.

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Jak naj bar dziej war to pi sać od wo ła -
nie w tej spra wie, po nie waż z te go co
Pan na pi sał urzęd ni cy wy sta wi li po pro -
stu de cy zję nie pra wi dło wą.
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Pytania do eksperta – listy czytelników
Otrzy ma li śmy od Was wie le li stów
od no śnie spraw do ty czą cych ho -
len der skich spraw po dat ko wych.
Dziś pre zen tu je my czte ry z nich.
Na py ta nia czy tel ni ków od po wia -
da my we współ pra cy z pra cow ni -
ka mi Kan ce la rii Po dat ko wej 
mgr An na Kło sow ska 
www.roz licz sie.pl.
Ser decz nie dzię ku je my za wszyst kie
na de sła ne wia do mo ści, jak rów nież
za oka za ne nam za ufa nie.
Je że li ma cie ja kieś py ta nia 
do na szych eks per tów cze ka my
na Wa sze ma ile pod ad re sem 
re dak cja@go niec pol ski.nl

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.
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l  l  l

l  l  l

l  l  l
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l  l  l
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l  l  l

l  l  l
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l – Ma mo, nie wy obra żasz so -
bie co się sta ło! Strasz nie się po -
kłó ci li śmy!!! Coś strasz ne go...

– Spo koj nie, có recz ko, nie de -
ner wuj się. W każ dej ro dzi nie
zda rza ją się cza sem kon flik ty...

– Tak, wiem. Ale co zro bić
z tru pem...

l Niedź wiedź zła pał za jącz -
ka. Za ją czek się drze:

– Jak mnie za raz nie wy pu -
ścisz i nie prze pro sisz to, to...

– To co?!
– To trud no...

l Przy cho dzi Ja siu do le ka rza:
– Co ci do le ga, chłop cze?
– Ku le ję z ma te ma ty ki.

l Po tań cu chło pak dzię ku -
je swo jej part ner ce:

– Dzię ku ję za ta niec. Świet nie
się ba wi łem!

– Ale ja tak kiep sko tań czę...
– kry gu je się za ru mie nio ne
dziew czę.

– Ale za to jak śmiesz nie!

l Po me czu tramp ka rzy tre -
ner mó wi do jed ne go z chłop -
ców z dru ży ny:

– Czy wiesz co to jest współ -
pra ca? Co to jest ze spół?

Chłop czyk po ta ku je.
– A czy ro zu miesz jak waż ne

jest to, że by śmy ra zem wy gra li?
Chłop czyk znów przy ta ku je.
– Więc, kie dy sę dzia od gwiz -

du je twój faul, ro zu miesz, że nie

wol no się z nim kłó cić, prze kli -
nać i ko pać go?

Ma ły pił karz znów po kor nie ki -
wa gło wą ze zro zu mie niem.

– W po rząd ku – mó wi tre ner.
– To te raz idź, pro szę, i wy tłu -
macz to swo jej ma mie.

l Spo ty ka ją się dwa kor ni ki
w se rze:

– Co, też pro ble my z ząb ka -
mi?

l Wąż mó wi do wę ża: 
– Sssłu chaj, czy my jess ste -

śmy ja do wi te? 
– No, chy ba tak. 
– Kur cze, bo sssię w ję zyk

ugry złem.

l Zi ma. Le go wi sko niedź -
wie dzi. Ma ły niedź wia dek bu -
dzi sta re go si we go mi sia:

– Dziad ku! Dziad ku, opo wiedz
mi baj kę!

– Śpij! – mru czy dzia dek –...
nie czas na baj ki...

– Ale dziad ku! No to po każ te -
atrzyk! Ja chcę te atrzyk! – krzy -
czy ma ły.

– No do oobrze... – sa pie dzia -
dek gra mo ląc się pod łóż ko i wy -
cią ga jąc stam tąd dwie ludz kie
czasz ki. Wkła da w nie ła py i wy -
cią ga jąc je przed sie bie mó wi:

– Do cen cie No wak, a co tak
ha ła su je w za ro ślach?

– To na pew no świ sta ki, pa nie
pro fe so rze...

l Pe wien ma gik pra co wał
na stat ku wy ciecz ko wym
na Ka ra ibach. Wi dow nia się
zmie nia ła, więc ilu zjo ni sta ty -
dzień po ty go dniu po ka zy wał
te sa me sztucz ki. Je dy nym pro -
ble mem by ła pa pu ga ka pi ta na,
któ ra oglą da ła te nu me ry tak dłu -
go, że po wo li za czy na ła ro zu mieć,
na czym po le ga ją. Raz za czę ła
wo łać w cza sie po ka zu: „Pa trz cie!
To nie ten sam ka pe lusz!”, „Pa trz -
cie! Cho wa kwia ty pod stół!” Ma -
gik był wście kły, ale nie mógł nic
zro bić, bo jed nak by ła to pa pu ga
ka pi ta na. Pew nej no cy sta tek zde -
rzył się z in nym i za to nął. Ma gik
ock nął się sam, dry fu ją cy na ka -
wał ku drew na, na któ rym sie dzia -
ła rów nież pa pu ga. Obo je się nie -
na wi dzi li, więc nie od zy wa li się
do sie bie sło wem. I tak mi jał

dzień za dniem... Po ty go dniu pa -
pu ga wresz cie mó wi:

– OK! Pod da ję się! Gdzie jest
sta tek?!

l Nad rzecz ka był cam ping.
Ta ki so bie zwy czaj ny – kil ka
dom ków, pa rę na mio tów i ki bel ki
nad wo da. Po ni żej rzecz ka wpły -
wa ła do la su. W le sie, na po chy -
lo nym tuz nad wo da pniu sie dzia -
ły dwie wie wiór ki i maj ta ły nóż -
ka mi. Du ża i ma ła. Du ża – oj ciec
wie wiór ka mó wi do mniej szej:

– Sy nu, na uczo ny do świad -
cze niem wie lu po ko leń, wie lo -
ma roz cza ro wa nia mi i upo ko rze -
nia mi, chcąc oszczę dzić ci ewen -
tu al nych przy krych chwil, oto
prze ka zu ję ci jed ną z waż niej -
szych wska zó wek. Po patrz tam
– Po ka zu je łap ką coś pły ną ce go
wo da. – Wi dzisz, to brą zo we?

– Wi dzę.
– To NIE jest szysz ka...

l My śli wy wpadł do niedź -
wie dziej ja ski ni. Roz glą da się
– pu sto, tyl ko po środ ku ja ski -
ni sie dzi na noc ni ku ma ły
niedź wia dek. 

– Ta ta w do mu? – za py tał my -
śli wy lę kli wie.

– Nie.
– A ma ma – w do mu?
– Też nie.
– No to szcze nia ku po to bie!

– mruk nął zło wiesz czo my śli wy
ścią ga jąc fu zję z ra mie nia.

– BA AAAAAB CIA AAAAAAA!!!

l Ży ły so bie my szy. Wszy -
scy na nie po lo wa li, wszy scy
chcie li ze żreć. W oba wie o byt
bio lo gicz ny ga tun ku my szy
po sta no wi ły wy słać po sel -
stwo do mą dre go pu cha cza,
któ ry cie szył się sła wą nie -
omyl ne go na ca ły las.

Przy by ło po sel stwo na miej -
sce i po wia da:

– Mą dry pu cha czu, wszy scy
na nas po lu ją, wszy scy zże ra -
ją. I ko ty... I so wy... I bo cia ny... Co
ma my ro bić?

Za nu rzył pu chacz myśl w swą
mą drość nie zmie rzo ną i od rzekł:

– Uwa żam, że po win ny ście zmie -
nić się w je że... ma jąc kol ce obro ni -
cie się przedkaż dym na past ni kiem.

Po wró ci ło ucie szo ne po sel -
stwo do ro dzin nej no ry:

– Pu chacz zna lazł ra dę! Zmie -
ni my się w je że!

Oczy wi ście zna leź li się mal -
kon ten ci:

– No ale jak my się w te je że
zmie ni my?

Chwi la kon ster na cji. Po sta no -
wio no wy słać po sel stwo do pu cha -
cza jesz cze raz. Przy by li pod pu -
cha czo we drze wo i pro szą:

– Mą dry pu cha czu, po wiedz
nam, jak ma my się w te je że
zmie nić...

Na tręc two my szy wy pro wa dzi -
ło pu cha cza z rów no wa gi.

– A idź cie żesz wy... nie za wra -
caj cie mi gło wy głu pi mi szcze gó ła -
mi! Ja się tu zaj mu ję stra te gią...

l Bie gnie so bie za jąc przez
las, pa trzy, a tu wilk w wil czym
do le uwię zio ny i wy do stać się
nie mo że. Za ją czek z sa tys fak -
cją wy ko rzy stał sy tu ację i ob si -
kał wil ka, a po tem po biegł
do do mu. W do mu my śli: No nie,
nie wy ko rzy stać ta kiej sy tu acji?
Ca łe ży cie bę dę ża ło wał! I po bie gł -
szy z po wro tem, jesz cze na bob czył
wil ko wi na gło wę. Wró cił do do mu
i my śli so bie: No nie, nie wy ko rzy -
stać ta kiej sy tu acji? Prze cież jesz -
cze mu mo głem na urą gać. Bie -
gnie więc z po wro tem ob my śla jąc
wy jąt ko wo per fid ne wy zwi ska
i w tym za my śle niu po tknął się
i wy lą do wał w do le ko ło wil ka.

– Wil ku, wiem, że trud no w to
uwie rzyć, ale wpa dłem cię prze -
pro sić!

l Przy cho dzi fa cet z ga da -
ją cym ko tem do łow cy ta len -
tów. Gość mu si za de mon stro -
wać zdol no ści ko ta, więc za -
da je mu py ta nie: 

– Jak się na zy wa drob ny wę -
giel? 

Kot od po wia da: 
– Miał!!! 
Po tem fa cet py ta: 
– Ja ka jest for ma cza su prze -

szłe go cza sow ni ka „mieć”
w trze ciej oso bie ro dza ju mę -
skie go? 

Kot zno wu od po wia da: 
– Miał!!! 
Łow ca ta len tów wy rzu ca obu

na uli ce. Na uli cy kot wsta je,
otrze pu je się i mó wi: 

– Mo że ja, kur cze, mó wi łem
nie wy raź nie?
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Ką cik po etyc ki
Ką cik po etyc ki

Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -
wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -
na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie
prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie
aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -
ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy
Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -
jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -
dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -
ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża
Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

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!

ALERT PO KO JU
Dom nasz co dzien ny
i gniaz do ja skó łek
Rytm ludz kiej pra cy
i wiersz pe łen tro ski –
Mo że my oca lić ży ciem
W TRU DZIE
W ZNO JU

Je śli bę dzie my strzec po ko ju

Do bro Oj czy zny
Lot Or ła Bia łe go
i uśmiech dziec ka
Ra dość peł na tre ści –
Niech zna czą ży cie od świ tu do zmro ku
Co dzien ną tre ścią niech nas da rzy po kój

Du ma Hi sto rii
przy po mni ku Sła wy
i ład
w co dzien nym ce lo wym dzia ła niu –
Niech peł nią war tę z „sza bel ką przy bo ku”

ŻOŁ NIER SKI ALERT NIECH OGŁA SZA
PO KÓJ
PO KÓJ
PO KÓJ
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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
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