
MIT 1: By łem cho ry 
– nie do sta nę Zorg to eslag

Zorg to eslag jak wszy scy
(ma my na dzie ję) wie my, to za -
po mo ga z Urzę du Skar bo we go
ma ją ca na ce lu wspo móc Wa -
sze bu dże ty nad szarp nię te
przez obo wiąz ko we pry wat ne
ubez pie cze nie, któ re w Ho lan -
dii jest wy mo giem. Jest ona
wy pła ca na przez Urząd Skar bo -
wy, a nie ubez pie czal nię. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Strona    10

Idziemy do lasu

Nigdy proteza
nie pójdzie sama

Uka ra ni za imi ta cję
fo to ra da ru?

Fak ty i mi ty o po dat kach i za sił kach z Ho lan dii cz. 2

FOT. FRE EIMA GES. COM/ V_HU JER

Dro dzy Czy tel ni cy!

Oto ko lej ny ar ty kuł w na szym
no wym cy klu in for ma cyj nym,
któ ry do ty czy spraw, któ re Was
naj bar dziej in te re su ją – spraw
po dat ko wych oraz urzę do wych
w Ho lan dii.

W przed ostat nim nu me rze pi -
sa li śmy o tzw. roz łą ko wym,
a dziś oba la my ko lej ny mit, któ ry
jest wie lo krot nie po wta rza ny
przy wie lu róż nych oka zjach
przez na szych ro da ków. Do ty czy
on do dat ku do ubez pie cze nia
(Zorg to eslag). 
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Fak ty i mi ty o po dat kach i za sił kach z Ho lan dii cz. 2

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.

FOT. FRE EIMA GES. COM/ JAC LYN TWI DWELL

FOT. FRE EIMA GES. COM/
EN ZO FOR CI NI TI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ja ka za tem jest ge ne za mi tu,
któ ry brzmi w na stę pu ją cy spo sób:
każ da oso ba, któ ra by ła cho ra
(w da nym ro ku) nie mo że sta rać
się o Zorg to eslag! 

Wia do mo, że naj szyb ciej wia do -
mo ści roz cho dzą się dro ga pan to -
flo wą. Część osób uzy ska ła in for -
ma cję, iż świad cze nie to na le ży się
tyl ko dla osób, któ re nie ko rzy sta ły
z opie ki zdro wot nej w Ho lan dii w da -
nym ro ku. Wie le osób są dzi, iż do -
da tek ten jest po pro stu wy pła ca ny
przez ubez pie czal nię, nie przez
Urząd Skar bo wy. Skąd ta kie in for -
ma cje?

Otóż kil ka lat te mu ubez pie czal -
nie fak tycz nie mo gły wy pła cić na ko -
niec ro ku pre mie za nie ko rzy sta nie
z ubez pie cze nia zdro wot ne go zwa ne
no -cla im. Ale w 2006 ro ku zmie nił
się w Ho lan dii sys tem opie ki zdro -
wot nej. Kwo ta skład ki na ubez pie -
cze nie zdro wot ne z oko ło 40 eu ro
mie sięcz nie wzro sła do oko ło 90 eu -
ro. Aby zni we lo wać nie za do wo le nie
oby wa te li, ho len der ski rząd uznał,
że bę dzie wspo ma gał tych, któ rych
na pod wyż szo ną skład kę nie stać.
Tak wszedł w ży cie Zorg to eslag, czy -
li do da tek do ubez pie cze nia.

Do da tek do ubez pie cze nia jest
wy pła ca ny przez Be la sting di nest
i nie ma żad ne go, wręcz naj mniej -
sze go zna cze nia czy ktoś ko rzy stał

w da nym ro ku z usług opie ki zdro -
wot nej, czy też nie. Jest to do da tek
wy pła ca ny oso bom, któ rych do chód
jest niż szy od prze cięt nych do cho -
dów (usta lo nych przez Be la sting -
dienst i co rocz nie in dek so wa nych)
oraz któ re opła ca ją pod sta wo we
ubez pie cze nie zdro wot ne na te re nie
Ho lan dii. Każ da oso ba, któ ra chce go
po bie rać mu si być peł no let nia, czy li
jej wiek mu si być rów ny lub więk szy
niż 18 lat. 

Urzę du Be la sting dienst nie in te -
re su je czy ktoś ko rzy stał z opie ki
zdro wot nej. Jed ne, co ich ob cho dzi
przy usta la niu pra wa da nej oso by
do te go świad cze nia to:

– wiek oso by wnio sku ją cej (mu si
ona mieć co naj mniej 18 lat),

– czy ma opła ca ne ubez pie cze -
nie zdro wot ne w Ho lan dii (sa mo -
dziel nie lub po przez swo je go pra co -
daw cę),

– ja ki ma po ziom do cho du za rok
za któ ry wnio sku je o do da tek.

Na ten mo ment moż na sta rać się
o to świad cze nie za dwa la ta: 2013
oraz 2014. Tak więc oso by, któ re
do tej po ry uwa ża ły, że nie mo gą go
po bie rać, mo gą śmia ło przy stą pić
do dzia ła nia i upo mnieć się o swo je
pie nią dze! 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA  

WWW.ROZLICZSIE.PL
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l Trans port – ofe ru ję:
PRZE WÓZ OSÓB POL SKA HO -
LAN DIA, tyl ko oso bów ki już
za 55e! NIE MA MY 9oso bo -
wych BU SÓW! W Pol sce
do/z wo je wódz twa: LU BU SKIE -
GO, WLKP, ZA CHOD NIO PO -
MOR SKIE GO, PO MOR SKIE GO,
KU JAW SKO -PO MOR SKIE GO.
tel. +48 533 993 059 tel.
+31 687 433 074. Sprawdź
nas na: www.bu ster -bus.pl.

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: 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 Skle py: eza ku py. nl – Nie
prze pła caj – zrób za ku py we
wro cław skim Te sco przez in ter -
net – a my je do star czy my.
Obec nie do star cza my za ku py
w każ dą NIE DZIE LĘ pod ad re sy
w Zu id -Hol land oraz North Hol -
land i North Bra bant. Je steś
z po za re gio nu? Na pisz do nas
czy też mo żesz zro bić za ku py
u nas. U nas mo żesz ku pić pol -
skie świe że mię so, kieł ba sę,
jak i ser bia ły i ka pu stę ki szo -
ną. Ty ro bisz za ku py przez in -
ter net, my je od bie ra my i przy -
wo zi my sa mo cho da mi ty pu
chłod nia do Ho lan dii. Wejdż
na eza ku py. nl, lub za py taj
bok@eza ku py.nl.

l Trans port – ofe ru ję: Ko -
ni czyn ka Bus Mię dzy na ro do wy
prze wóz osób i pa czek już
od 99 zł. Ko ni czyn ka Bus Mię -
dzy na ro do wy prze wóz osób
i pa czek. Co dzien ne wy jaz dy
do Nie miec, Ho lan dii oraz Bel -
gii. Świad czy my usłu gi z ad re -
su pod ad res. Au ta wy po sa żo -
ne są w DVD KLI MA TY ZA CJE
KOM FOR TO WE FO TE LE GPS.
Za dzwoń +48 605 356 742
www.ko ni czyn ka -bus.pl.

l Trans port – ofe ru ję:
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. Koszt prze jaz du od 60
EUR (250 ZŁ). Kon takt:
www.LU XA DA.pl, Tel.:
+48 888 999 143, e -ma il: lu -
xa da@lu xa da.pl.

WTOREK, 22 lipca 2014Nasza Holandia4
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l PRA COW NIK PRO DUK -
CJI ca ła Ho lan dia. Obo wiąz -
ki: pra ca na li nii pro duk cyj nej
przy pa ko wa niu pro duk tów.
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 mośc 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 Ślu sarz stocz nio wy
(Iron wor ker). Je ste śmy agen -
cją po śred nic twa pra cy pro po -
nu ją cą pra cę głów nie w Ho lan -
dii. Po szu ku je my pra cow ni ków
z róż nych branż i do róż nych
prac min. pra cow ni ków pro -
duk cyj nych, bu dow la nych,
tech nicz nych oraz z bran ży IT.
Na sza fir ma pra cu je zgod nie
z pra wem Unii Eu ro pej skiej
– po sia da my cer ty fi kat Mi ni -
ster stwa Pra cy nr 2476. Dla
na sze go klien ta w Ho lan dii
z bran ży prze my sło wej po szu -
ku je my kan dy da tów na sta no -
wi sko: Ślu sarz stocz nio wy
(Iron wor ker). Wy jaz dy: od za -
raz, na mi ni mum kil ka mie się -
cy (szu ka my pra cow ni ków
na dłuż sze okre sy cza su, na wet
na kil ka lat). Miej sce pra cy:
Róż ne pro jek ty na te re nie Ho -
lan dii: Vlis sin gen, Rot ter dam,
Am ster dam. Pra ca w stocz ni
na stat kach. Obo wiąz ki: Spa la -
nie, ogrze wa nie, cię cie ist nie ją -
cych ele men tów i mon taż no -
wych ele men tów na stat kach
i plat for mach wiert ni czych.
Ofe ru je my: staw ka: 9-11 eu ro
net to/h (w za leż no ści od do -
świad cze nia), ubez pie cze nie:
za pew nio ne płat ne: 20 eu -
ro/ty dzień, za kwa te ro wa nie:
za pew nio ne -płat ne przez pra -
cow ni ka, 70 eu ro/ty dzień, wy -
ży wie nie we wła snym za kre sie.
Ilość go dzin pra cy: od 40 do 60
h pra cy ty go dnio wo. Pra ca
na zmia ny. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie w pra cy ja ko ślu -

sarz/iron wor ker na stat kach
lub plat for mach min. kil ka lat,
mi le wi dzia ne VCA/SCC, do -
świad cze nie w pra cy z pal ni -
kiem ace ty le no wym, mi le wi -
dzia ne pra wo jaz dy i moż li wość
wy jaz du wła snym sa mo cho -
dem. Wszyst kie za in te re so wa -
ne i speł nia ją ce wy ma ga nia
ofer ty oso by, pro si my o wy sy ła -
nie Cv na ad res ma ilo wy: ho -
lan dia@eu ro work.net.pl z do pi -
skiem „Ślu sarz stocz nio wy”.
Kon takt te le fo nicz ny pod nu -
me rem: 322580564. Pro si my
o za miesz cze nie klau zu li w CV:
„W związ ku z ubie ga niem się
o za trud nie nie za po śred nic -
twem agen cji pra cy Eu ro Work
z sie dzi ba w Ka to wi cach, wy ra -
żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych dla
ce lów po śred nic twa pra cy
zgod nie z art. 23,24 i 25 usta -
wy z dnia 29 paź dzier ni -
ka 1997 r. o ochro nie da nych
oso bo wych. (Dz. U. Nr 133
z 1997 r., poz. 883 z póź niej -
szy mi zmia na mi).” Za strze ga -
my so bie pra wo kon tak tu z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi.

l PRA CO NIK LO GI STY KI
ca ła Ho lan dia. Obo wiaz ki:
roz ła du nek, przyj mo wa nie,
zbie ra nie za mó wień, sor to wa -
nie pro duk tów, pra ce ze ska -
ne rem oraz sys te mem vo ice -
spe ak. Wy ma ga nia: dys po zy -
cyj ność min 6 mie się cy, bar -
dzo do bra zna jo mość ję zy ka
EN lub/i De lub /i NL Za in te re -
so wa ne oso by pro si my o kon -
takt: 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 SER WI SANT/ME CHA NIK
CIĄ GNI KÓW (CIĘ ŻA RO -
WYCH) DAF ze zna jo mo ścią
j. an giel skie go lub nie miec -
kie go. Dla na sze go klien ta
w Ho lan dii po szu ku je my osób

na sta no wi sko: SER WI -
SANT/ME CHA NIK CIĄ GNI KÓW
(CIĘ ŻA RO WYCH) DAF ze zna jo -
mo ścią j. an giel skie go lub nie -
miec kie go. Miej sce pra cy:
Schi phol, Ho lan dia. Wy jazd
w cią gu 2-3 ty go dni. Za kres
obo wiąz ków: na pra wa i ser wis
cią gni ków cię ża ro wych DAF.
Ofe ru je my: staw ka: 11.04 eu ro
brut to/h. Za kwa te ro wa nie za -
pew nia pra co daw ca - płat ne
przez pra cow ni ka 85eu ro/ty -
dzień. Ubez pie cze nie za pew nia
pra co daw ca - płat ne przez pra -
cow ni ka 18,85eu ro/ ty dzień
(Po opła cie za kwa te ro wa nia
oraz ubez pie cze nia za rob ki wy -
no szą ok. 1300 eu ro net -
to/mie siąc przy 40 godz/ty -
dzień). Licz ba go dzin: ok. 40
h/ty dzień od po nie dział ku
do piąt ku. Moż li wość pra cy
w nad go dzi nach. Po szu ku je my
kan dy da tów chęt nych do pra cy
na dłu gi okres cza su. Wy ma ga -
nia: mi ni mum 2-3 la ta do -
świad cze nia na sta no wi sku
mon ter/me cha nik/ser wi sant
cią gni ków, do świad cze nie
w dia gno zach/ana li zach uste -
rek, uszko dzeń itp., do świad -
cze nie w na pra wie; hy drau li ki,
elek tro ni ki, pneu ma ty ki, mon -
to wa nia oświe tle nia, ha mul -
ców itp., do bra zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go / nie miec kie -
go, mi le wi dzia ne do świad cze -
nie ja ko spa wacz/ślu sarz, pra -
wo jaz dy kat. B, pra wo jaz dy
kat. C, mi le wi dzia ne, moż li -
wość wy jaz du wła snym sa mo -
cho dem, mi le wi dzia na, po zy -
tyw ne na sta wie nie oraz du ża
mo ty wa cja do pra cy w Ho lan -
dii. Za in te re so wa ne oso by pro -
si my o wy sy ła nie Cv na ad res:
ho lan dia@eu ro work.net.pl
z do pi skiem „Ser wi sant/me -
cha nik cią gni ków”. Te le fon
kon tak to wy: 322580564. Pro -
si my o za miesz cze nie klau zu li
w CV: „Wy ra żam zgo dę na prze -
twa rza nie mo ich da nych oso -
bo wych za war tych w mo jej
ofer cie pra cy dla po trzeb nie -
zbęd nych do re ali za cji pro ce su
re kru ta cji (zgod nie z Usta wą

z dnia 29.08.1997 ro ku
o Ochro nie Da nych Oso bo -
wych; tekst jed no li ty: Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).” In for mu je my, że kon tak -
tu je my się tyl ko z wy bra ny mi
kan dy da ta mi!

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO   Gel der mal sen
i Ven lo. 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 prze wo że nie we
wska za ne miej sce; wy ma ga -
nia: bar dzo do bra zna jo mość
ję zy ka EN, lub/i De lub /i NL,
wy ma ga ny ho len der ski cer ty fi -
kat i do świad cze nie. 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 Spa wacz TIG (alu mi -
nium) ze zna jo mo ścią ję zy -
ka! Dla na sze go klien ta w Ho -
lan dii z bran ży prze my sło wej
po szu ku je my kan dy da tów
na sta no wi sko: Spa wacz TIG
(alu mi nium) ze zna jo mo ścią ję -
zy ka!! Wy jaz dy: od za raz, na mi -
ni mum kil ka ty go dni (szu ka my
pra cow ni ków na dłuż sze okre sy
cza su, na wet na kil ka lat). Miej -
sce pra cy: Uden. Fir ma zaj mu je
się pro duk cją pro fi li alu mi nio -
wych któ re są wy ko rzy sty wa ne
w sys te mach prze ciw po ża ro -
wych w bu dyn kach. Obo wiąz ki:
Spa wa nie me to dą TIG, spa wa -
nie blach alu mi nio wych (2mm)
i pro fi li (2 mm). Ofe ru je my:
staw ka: 10-11 eu ro net to/h,
ubez pie cze nie: za pew nio ne
płat ne: 20 eu ro/ty dzień, za -
kwa te ro wa nie: za pew nio ne -
płat ne przez pra cow ni ka, 70
eu ro/ty dzień, wy ży wie nie we
wła snym za kre sie. Ilość go dzin
pra cy: od 40 do 60 h pra cy ty -
go dnio wo. Zmia na dzien na.
Wy ma ga nia: do świad cze nie
przy spa wa niu TIG (alu mi nium,)

bla chy i pro fi le max 2mm.,
mi le wi dzia ne VCA/SCC, mi -
le wi dzia ne pra wo jaz dy
i moż li wość wy jaz du wła -
snym sa mo cho dem!!, min.
ko mu ni ka tyw na zna jo mość
ję zy ka an giel skie go. Wszyst -
kie za in te re so wa ne i speł -
nia ją ce wy ma ga nia ofer ty
oso by, pro si my o wy sy ła nie
Cv na ad res ma ilo wy: ho lan -
dia@eu ro work.net.pl z do pi -
skiem „Spa wacz TIG alu mi -
nium”. Kon takt te le fo nicz ny
pod nu me rem: 322580564.
Pro si my o za miesz cze nie
klau zu li w CV: „W związ ku
z ubie ga niem się o za trud -
nie nie za po śred nic twem
agen cji pra cy Eu ro Work
z sie dzi ba w Ka to wi cach, wy -
ra żam zgo dę na prze twa rza -
nie mo ich da nych oso bo -

wych dla ce lów po śred nic twa
pra cy zgod nie z art. 23,24 i 25
usta wy z dnia 29 paź dzier ni -
ka 1997 r. o ochro nie da nych
oso bo wych. (Dz. U. Nr 133
z 1997 r., poz. 883 z póź niej szy -
mi zmia na mi).” Za strze ga my
so bie pra wo kon tak tu z wy bra -
ny mi kan dy da ta mi.

l SER WI SANT/ME CHA NIK
NA CZEP ze zna jo mo ścią j.
an giel skie go lub nie miec kie -
go. Dla na sze go klien ta w Ho -
lan dii po szu ku je my osób
na sta no wi sko: SER WI -
SANT/ME CHA NIK NA CZEP, ze
zna jo mo ścią j. an giel skie go lub
nie miec kie go. Miej sce pra cy:
Nij me gen, Ho lan dia. Wy jazd
w cią gu 2-3 ty go dni. Za kres
obo wiąz ków: dia gno sty ka
i ana li za uste rek, uszko dzeń
na czep do cią gni ków DAF, na -
pra wa i ser wis. Ofe ru je my:
staw ka: 11.04 eu ro brut to/h,
Za kwa te ro wa nie za pew nia pra -
co daw ca - płat ne przez pra cow -
ni ka 85eu ro/ty dzień, Ubez pie -
cze nie za pew nia pra co daw ca -
płat ne przez pra cow ni -
ka 18,85eu ro/ ty dzień
(Po opła cie za kwa te ro wa nia
oraz ubez pie cze nia za rob ki wy -
no szą ok. 1300 eu ro net -
to/mie siąc przy 40 godz/ty -
dzień). Licz ba go dzin: ok. 40
h/ty dzień od po nie dział ku
do piąt ku. Moż li wość pra cy
w nad go dzi nach. Po szu ku je my
kan dy da tów chęt nych do pra cy
na dłu gi okres cza su. Wy ma ga -
nia: mi ni mum 2-3 la ta do -
świad cze nia na sta no wi sku
mon ter/me cha nik/ser wi sant
na czep, do świad cze nie w dia -
gno zach/ana li zach uste rek,
uszko dzeń itp., do świad cze nie
w na pra wie; hy drau li ki, elek tro -
ni ki, pneu ma ty ki, mon to wa nia
oświe tle nia, ha mul ców itp., do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go / nie miec kie go, mi le wi -
dzia ne do świad cze nie ja ko spa -
wacz/ślu sarz, pra wo jaz dy kat.
B, pra wo jaz dy kat. C, mi le wi -
dzia ne, moż li wość wy jaz du wła -
snym sa mo cho dem, mi le wi -
dzia na, po zy tyw ne na sta wie nie
oraz du ża mo ty wa cja do pra cy
w Ho lan dii. Za in te re so wa ne
oso by pro si my o wy sy ła nie Cv
na ad res: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl z do pi skiem „Ser wi -
sant/me cha nik na czep”. Te le -
fon kon tak to wy: 322580564.
Pro si my o za miesz cze nie klau -
zu li w CV: „Wy ra żam zgo dę
na prze twa rza nie mo ich da -
nych oso bo wych za war tych
w mo jej ofer cie pra cy dla po -
trzeb nie zbęd nych do re ali za cji
pro ce su re kru ta cji (zgod nie
z Usta wą z dnia 29.08.1997 ro -
ku o Ochro nie Da nych Oso bo -
wych; tekst jed no li ty: Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).” In for mu je my, że kon tak -
tu je my się tyl ko z wy bra ny mi
kan dy da ta mi!

l PRA COW NIK PRO DUK -
CJI w Nij kerk. Obo wiąz ki: pra -
ca na li nii pro duk cyj nej
przy mię sie z kur cza ka, pra ca
w ni skiej tem pe ra tu rze. Wy ma -
ga nia: do kład ność, zna jo mość
ję zy ka ob ce go. Do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku mi le
wi dzia ne. Za in te re so wa ne oso -
by pro si my o kon takt: 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 Spa wacz stocz nio wy
(135/136). Dla na sze go klien -
ta w Ho lan dii z bran ży prze my -
sło wej po szu ku je my kan dy da -
tów na sta no wi sko: Spa wacz
stocz nio wy (135/136). Wy jaz -
dy: od za raz, na mi ni mum kil -
ka mie się cy (szu ka my pra cow -
ni ków na dłuż sze okre sy cza -
su, na wet na kil ka lat). Miej sce
pra cy: Róż ne pro jek ty na te re -
nie Ho lan dii: Vlis sin gen, Rot -
ter dam, Am ster dam. Obo wiąz -
ki: Spa wa nie me to -
dą 135/136, w ra zie moż li wo -
ści 111. Spa wa nie na po kła -
dzie stat ków i plat form wiert -
ni czych do na pra wy, spa wa nie
w do kach. Ofe ru je my: staw -
ka: 10-12 eu ro net to/h (w za -
leż no ści od do świad cze nia),
ubez pie cze nie: za pew nio ne
płat ne: 20 eu ro/ty dzień, za -
kwa te ro wa nie: za pew nio ne -
płat ne przez pra cow ni ka, 70
eu ro/ty dzień, wy ży wie nie we
wła snym za kre sie. Ilość go dzin
pra cy: od 40 do 60 h pra cy ty -
go dnio wo. Pra ca na zmia ny.
Wy ma ga nia: do świad cze nie
w pra cy ja ko spa wacz na stat -
kach lub plat for mach min. kil -
ka lat, mi le wi dzia ne
VCA/SCC, cer ty fi ka ty spa wal -
ni cze 135/136 z ak tu al ny mi
pie cząt ka mi, mi le wi dzia ny
cer ty fi kat 111 HL045. Wszyst -
kie za in te re so wa ne i speł nia -
ją ce wy ma ga nia ofer ty oso by,
pro si my o wy sy ła nie Cv na ad -
res ma ilo wy: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl z do pi skiem „Spa -
wacz stocz nio wy 135/136”.
Kon takt te le fo nicz ny pod nu -
me rem: 322580564. Pro si -
my o za miesz cze nie klau zu li
w CV: „W związ ku z ubie ga -
niem się o za trud nie nie za po -
śred nic twem agen cji pra cy
Eu ro Work z sie dzi ba w Ka to -
wi cach, wy ra żam zgo dę
na prze twa rza nie mo ich da -
nych oso bo wych dla ce lów po -
śred nic twa pra cy zgod nie
z art. 23,24 i 25 usta wy
z dnia 29 paź dzier ni ka 1997
r. o ochro nie da nych oso bo -
wych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,
poz. 883 z póź niej szy mi zmia -
na mi).” Za strze ga my so bie
pra wo kon tak tu z wy bra ny mi
kan dy da ta mi.

WTOREK, 22 lipca 2014Nasza Holandia6

P R A C A

Reklama



7Wywiad

Reklama

La to skła nia nas do ob co wa -
nia z przy ro dą. Wy pra wy
nad je zio ro, czy do la su są
wa ka cyj ną co dzien no ścią.
Nie każ dy jed nak wie ko rzy -
sta nie z uro ków le śnych za -
kąt ków zo bo wią zu je nas
do za cho wa nia pew nych ści -
słych re guł.

O tym, jak za cho wy wać się
w le sie roz ma wia my z nad le śni -
czym STA NI SŁA WEM SŁO MIŃ -
SKIM z Nad le śnic twa Gniew ko -
wo.

– Za cznij my od naj waż niej -
szych za sad prze by wa nia
na te re nie le śnym.

– Przy jeż dża jąc do la su po jaz -
dem sil ni ko wym mu si my wie -
dzieć, że ruch w le sie do zwo lo ny
jest wy łącz nie na dro gach pu -
blicz nych. Dro ga mi le śny mi
moż na po ru szać się tyl ko wte dy,
gdy są one ozna ko wa ne ta bli ca -
mi do pusz cza ją cy mi ruch
po tych dro gach. Tak że po stój
na dro gach le śnych do zwo lo ny

jest je dy nie w miej scach ozna -
ko wa nych. Pod czas od po czyn ku
w miej scu do te go prze zna czo -
nym na le ży zwró cić uwa gę
na za sa dy w tym punk cie pa nu -
ją ce. Ogni ska lub po wszech nie
obec nie gril le moż na roz pa lać
tyl ko w miej scach do te go wy -
zna czo nych. Dbaj my też o to, by
psy prze by wa ły na te re nach le -
śnych w ka gań cu i na smy czy. 

– Le śni cy są szcze gól nie
uczu le ni na śmie cą cych w le -
sie. Pro szę roz wi nąć ten te -
mat.

– Las jest te re nem eg zy sto -
wa nia wie lu ga tun ków ro ślin
oraz zwie rząt, więc usza nuj my
ich na tu ral ne osto je. Opusz cza -
jąc las po pik ni ku, czy zwy kłej
wy ciecz ce wszyst kie śmie ci
– bu tel ki, re kla mów ki, in ne opa -
ko wa nia – bez względ nie za bie -
raj my ze so bą. Po zo sta wia nie
ich w le sie jest na gan ne. Po -
staw my się w sy tu acji, w któ rej
idzie my do la su ob co wać z na tu -
rą, a za miast te go co krok po ty -
ka my się o po zo sta ło ści na szych

po przed ni ków. Do dam też, że co
ro ku na sze nad le śnic two zmu -
szo ne jest do wy dat ko wa nia
kwo ty po nad 50 ty się cy zło tych
na sprzą ta nie la su. 

– Od pad ki po tu ry stach to
jed no. Jest jesz cze in ny ro -
dzaj „śmie cia rzy”...

– Tak. To lu dzie trak tu ją cy las
jak wy sy pi sko śmie ci. Bar dzo
czę sto spo ty ka my w na szych la -
sach hał dy od pa dów bu dow la -
nych. Nie ste ty, po pu lar ne wśród
ino wro cła wian Bal cze wo nie jest
tu wy jąt kiem,  Do la su wy rzu ca -
ne są reszt ki bu dow la ne po re -
mon tach, ce ra mi ka sa ni tar na,
zu ży ty sprzęt go spo dar stwa do -
mo we go, nie rzad ko spo ty ka my
też sta re te le wi zo ry. To smut ne,
że czło wiek tak bez myśl nie trak -
tu je na tu rę.

– Nie wszę dzie w le sie jed -
nak mo że my wejść. Są miej -
sca ob ję te sta łym za ka zem
wstę pu.

– Te go ty pu za kaz obej mu je
la sy sta no wią ce upra wy le śne

do 4 m wy so ko ści, po wierzch nie
do świad czal ne i drze wo sta ny na -
sien ne, osto je zwie rząt, źró dli -
ska rzek i po to ków oraz ob sza ry
za gro żo ne ero zją. Rów nież nad -
le śni czy mo że wpro wa dzić okre -
so wy za kaz wstę pu do la su
w przy pad ku, gdy wy stę pu je du -
że za gro że nie po ża ro we lub wy -
ko ny wa ne są w nim za bie gi go -
spo dar cze zwią za ne z ho dow lą,

ochro ną la su lub po zy ska niem
drew na.

– Na ko niec na szej roz mo -
wy pro szę o kil ka opty mi -
stycz nych słów.

– Z pew no ścią świa do mość eko -
lo gicz na Po la ków zmie nia się
na plus. Cie szy nas ogrom nie wi -
dok spa ce ru ją cych w le sie ro dzin,
ro we rzy stów prze mie rza ją cych le -

śne szla ki. Go rą co za pra sza my też
do od wie dzin na szej stro ny in ter ne -
to wej. Znaj dzie cie tu taj Pań stwo
wszyst kie in for ma cje o dzia łal no -
ści Nad le śnic twa Gniew ko wo. Tak -
że te przy dat ne wszyst kim chcą -
cym świa do mie i od po wie dzial nie
ko rzy stać z le śnych ostę pów.

ROZ MA WIAŁ: MA

ŹRÓ DŁO: 

EXTRA KU RIER INO WRO CŁAW SKI

Stanisław Słomiński:
idziemy do lasu

FOT. FRE EIMA GES. COM / CO LIN BRO UGH
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Mi mo te go, że stra ci łeś no -
gę je steś oso bą bar dzo ak -
tyw ną. My ślę, że o wie le bar -
dziej niż prze cięt na oso ba
w peł ni spraw na. Skąd u Cie -
bie ta ka si ła i chęć po ko ny wa -
nia ba rier i po zna wa nia świa -
ta?

Już ja ko oso ba spraw na bar -
dzo lu bi łem wszel kie for my spor -
tu, po zna wa nie no wych lu dzi,
miejsc. Po am pu ta cji nic się
w mo im wnę trzu nie zmie ni ło.
Am pu to wa no mi je dy nie no gę.
Za tem wy star czy ło po zbie rać się
z tej pierw szej bez sil no ści, po zy -
skać od po wied nią pro te zę i da lej
re ali zo wać swo je pa sje.

Mó wisz tak jak by stra ta no -
gi by ła zwy kłym wy rwa niem
zę ba. Ale prze cież to by ła
cho ro ba i po waż na ope ra cja,
któ ra spo wo do wa ła, że je steś
ka le ką, choć na praw dę nie
wi dać te go po To bie. Czy ła -
two by ło uwie rzyć w sie bie
i w to, że mo żesz da lej być ta -
kim sa mym kum plem, mę -
żem, oj cem? 

Ow szem, mó wię o tym tak
lek ko po nie waż oce niam to
z per spek ty wy ja ką mam dzi siaj.
A dziś już wiem, że na wet je śli
tra ci się tak wie le – moż na po -
zbie rać się na no wo i żyć jesz cze

pięk niej niż się o tym ma rzy ło
kie dy kol wiek wcze śniej. Wiem
rów nież, że je śli w trud nych chwi -
lach opusz cza ją nas oso by
na któ rych po le ga li śmy – wi -
docz nie nie by ły war te za ufa nia
ja kie w nich po kła da li śmy. Do -
brze się sta ło, że te kry zy so we
chwi le to zwe ry fi ko wa ły. Nie jest
wte dy lek ko, ale rów nież z ta ki -
mi sy tu acja mi trze ba się w ży ciu
zmie rzyć. Wie le osób sły sząc, że
za ata ko wał mnie no wo twór by ło
prze ko na nych, że nad cho dzi mój
kres, że nic się nie da już zro bić.
A jed nak da ło się! Da ło się wy -
krze sać z sie bie si łę do wal ki,
roz bu dzić ma rze nia, że znów
mo że być pięk nie i dzię ki na -
praw dę ma łym kro kom – cie -
szyć się, że coś się zmie nia
na lep sze! Więk szość lu dzi ja ki -
mi się ota czam obec nie po zna -
łem już po am pu ta cji. Za ak cep -
to wa li mnie wła śnie ta kie go. Nie
mu sia łem ich na wet prze ko ny -
wać, że owa am pu ta cja ni cze go
mi nie ode bra ła, je śli cho dzi
o mo ją war tość. Jest mnó stwo
faj nych lu dzi na tym świe cie, dla
któ rych war to ści kry ją się du żo
głę biej, niż to co wi dać go łym
okiem.

Je steś mi strzem Pol ski
w bie gu na 200 m, je steś mi -

strzem Pol ski w wy ci ska niu
sztan gi… Ja kie jesz cze dys -
cy pli ny upra wia łeś po am pu -
ta cji no gi i mo że masz jesz -
cze ta kie, w któ rych chciał -
byś się spraw dzić w przy szło -
ści?

Tro chę by się jesz cze te go na -
zbie ra ło, bo przez więk szość ży -
cia po am pu ta cji by łem spor tow -
cem wy czy no wym. Cza sa mi żar -
tu ję so bie, że skoń czy ło mi się
już miej sce na pu cha ry, stąd za -
ją łem się re kre acyj ną for mą
spor tu – jaz dą tu ry stycz ną na ro -
we rze. Nie ustan nie wpa da ją mi
do gło wy roz ma ite pa sje, dys cy -
pli ny, w któ rych jesz cze nie za ist -
nia łem. Za tem jest wiel ce praw -
do po dob ne, że jesz cze sam sie -
bie za sko czę w tym wzglę dzie. 

Sam sie bie i nas pew nie też
za sko czysz nie raz!!! Pi szesz
blo ga, zwie dzasz Pol skę
na ro we rze, skąd u Cie bie pa -
sja do od kry wa nia zam ków?

Zam ko wa pa sja zro dzi ła się
w mo jej gło wie jesz cze w dzie -
ciń stwie. Za zwy czaj dziad ko wie
opo wia da ją róż ne wcią ga ją ce hi -
sto rie…. I choć zam ki zna łem tyl -
ko z ksią żek – mia łem to szczę -
ście, że wy cho wa łem się u dziad -
ków. To oni ja ko pierw si opo wie -
dzie li mi o te go ty pu miej scach.

Któ re dziec ko nie lu -
bi ło le gend? O sta -
rych zam kach,
mrocz nych ko ry ta -
rzach i pięk nych
księż nicz kach, któ re
ry ce rzo wi ma cha ły
z bal ko nu bia łą
chust ką. Aż przy -
szedł czas kie dy
ma rze nia moż na by -
ło przy odziać w re al -
ne dą że nia i po zna -
wa nie tych miejsc
na ja wie. 

Zwie dzasz zam ki
po dró żu jąc na ro we -
rze. Ile zam ków
zwie dzi łeś i któ ry
zro bił na To bie naj -
więk sze wra że nie? 

Na te re nie na sze -
go kra ju od wie dzi -
łem już po nad 300
zam ków. Szcze gól -
nie przy cią ga ją
mnie ru iny zam ków.
Tam wczy tu jąc się
w hi sto rię i le gen dy
moż na do peł nić
dzie ła, któ re nie do -
trwa ło w peł ni
do na szych cza sów.
Nie od wa żył bym się

wska zać tyl ko jed ne go zam ku.
Z pew no ścią po śród mo ich ulu -
bio nych są Gro dziec, Ra dzyń
Cheł miń ski, Bol czów, Ogro dzie -
niec, Krzyż to pór, Sta ry Książ.

Po waż nie jest ty le zam ków
w Pol sce? 

Ow szem – zam ków jest po -
nad 500, za tem ca ły czas mam
do kąd zmie rzać. Oczy wi ście są
one w róż nym sta nie za cho wa -
nia. Po nie któ rych po zo sta ło le d -
wie kil ka ka mie ni, ka wa łek fun -
da men tów, wa ły ziem ne…

A co z le gen da mi? Od kry -
łeś ja kieś nie zna ne po da nia?

Co raz trud niej jest na tra fić
na nie po zna ne hi sto rie i le gen dy
bo wiem star si lu dzie nie ustan -
nie od cho dzą, a le gen dy ra zem
z ni mi. Nie mniej uda ło mi się
po znać bar dzo cie ka we hi sto rie
i to nie raz! A część owych prze -
ka zów znaj du je się cho ciaż by
w mo jej książ ce „Zam ki, ru iny
i le gen dy”.

Przed To bą no we wy zwa nie
– po dróż na Wę gry szla kiem
zam ków. Po wiedz coś o tej
wy pra wie. To chy ba bę dzie
nie sa mo wi te wy zwa nie?

Po dej mu ję się tak na praw dę
wy zwa nia ży cia. Jesz cze ni gdy
nie za wie si łem so bie po przecz ki
tak wy so ko pod każ dym moż li -
wym wzglę dem. ‹ ‹ ‹

„Nigdy proteza nie pójdzie sama,
nie zaciągnie mnie na szczyt góry!”

Z ca łą pew no ścią trze ba mieć w ży ciu ja kieś ce le, któ re bę dą nas na pę dza ły, spra wia ły że bę dzie nam się chcia ło coś ro bić po mi mo trud no ści, wła snych ogra ni czeń. Każ da pa sja ma cu dow -
ne dzia ła nie. Od cią ga na sze my śli od wszyst kie go co przy gnę bia ją ce i na peł nia nia ener gią na ko lej ny czas.
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‹ ‹ ‹ Bę dę po dró żo wał ro we -
rem z Wę gier do Pol ski bar dzo
okręż ny mi szla ka mi, od wie dza -
jąc przy tym naj pięk niej sze zam -
ki Wę gier i Sło wa cji oraz śpiąc
pod na mio tem nie jed no krot nie
w ru inach na szczy tach gór.
Choć nie bra ku je mi do świad -
cze nia – nie wiem czy po do łam
te mu wy zwa niu. Chcę się jed nak
z nim zmie rzyć.

Trzy ma my za cie bie kciu ki
i wspól nie bę dzie my śle dzić
Two je po czy na nia ja ko part -
ner tej wy pra wy. Ile zam ków
chcesz od kryć i ile ki lo me -
trów prze je dziesz?

Ta kich 100 pro cent pew nych
zam ków na tra sie mam oko -
ło 10, ale bę dzie ich oczy wi ście
wię cej. Po czę ści na bie żą co bę -
dę de cy do wał o tym, gdzie jesz -
cze za je chać i czy star czy mi
na to sił. Ca ła tra sa mo że wy -
nieść na wet 1000 km, co zwa -
żyw szy na gó rzy ste te re ny ja kie
bę dę po ko ny wał, bę dzie dla
mnie mie rze niem się z gra ni ca -
mi wła snych moż li wo ści.

Jak przy go to wy wa łeś się
do tej wy pra wy? Czy za bie -
rasz ze so bą spe cjal ne wy po -
sa że nie? 

Przy go to wa nia trwa ły po -
nad pół ro ku. Oczy wi ście już
w chwi li ich roz po czę cia mia łem
nie złą for mę. Ale nie zła for ma
pu stym ro we rem po rów ni nach
jest żad ną for mą w kon fron ta cji
z ogrom nym ba ga żem i gó ra mi.
A za tem jeź dzi łem po la sach,
pod mo kłych te re nach, zi mą
po śnie gu, wszę dzie tam gdzie
jeź dzi się naj cię żej. Nie kie dy
do ro we ru pod cze pia łem przy -
czep kę i ro bi łem to sa mo z do -
dat ko wym ob cią że niem. Aż
wresz cie w ostat niej fa zie przy -
go to wań za czą łem po dró żo wać
z peł nym ob cią że niem i w rów -

nie su ro wych wa run kach
pod na mio tem, ty le że na du żo
krót szym dy stan sie, niż to bę -
dzie mia ło miej sce do ce lo wo.
W ten spo sób mo głem spraw -
dzić nie tyl ko sie bie, ale i ca ły
sprzęt. A za bie ram ze so bą
wszyst ko co jest nie zbęd ne
do sa mo dziel no ści. Ot cho ciaż by
ze staw do go to wa nia czy ma cze -
tę do rą ba nia drew na na ogni -
sko. Z ca łą pew no ścią przy dat -
ność rze czy ja kie za bie ram
spraw dzi łem już nie raz
na mniej szych wy pra wach.

Aby osią gać wy ni ki w spo -
rcie, po dró żo wać na ro we rze
mu sisz mieć spe cjal ną pro te -
zę koń czy ny. W ja kim stop niu
uła twia ci ona roz wi ja nie
swo ich pa sji? Czy to jest pro -
te za przy go to wy wa na rów -
nież pod ką tem Two ich ak tyw -
no ści? 

Pro te za któ rą no szę to wła -
śnie ten bra ku ją cy ele ment
do mo jej spraw no ści, sa mo dziel -
no ści. Pro te zy ty pu c -leg da ją
moż li wość po ru sza nia się prak -
tycz nie w każ dym te re nie. A kie -
dy mó wi my o oso bie tak ak tyw -
nej jak ja – re ali zu ję się we
wszyst kim co tyl ko mnie fa scy -
nu je. Przy oka zji, na co dzień
mo gę być ro dzi cem, któ ry jest
wspar ciem a nie cię ża rem dla
swo ich dzie ci.

No wła śnie, jak łą czysz
swo je pa sje z do mo wy mi i ro -
dzin ny mi obo wiąz ka mi? Czy
ro dzi na po ma ga Ci w re ali za -
cji Two ich ma rzeń? To wa rzy -
szą Ci cza sem w wy pra wach,
na przy kład na ro we rze?

Ni gdy nie pró bo wa łem prze -
ko ny wać ni ko go na si łę do swo -
ich pa sji. Nie kie dy je dzie my
wspól nie z sy nem gdzieś za mia -
sto ro we ra mi. al bo w ja kieś uro -
kli we miej sce, aby fo to gra ficz nie

zła pać tam za chód słoń ca. Ale
w da le kich wy pra wach je stem
sa mot ni kiem i od po wia da mi to
jak naj bar dziej. Sam wy zna -
czam so bie tem po jaz dy, ilość
cza su po świę co ne go na fo to gra -
fo wa nie zam ków, czy in ne za ję -
cia. Na to miast kie dy wra cam
do do mu od czu wam, że wszy scy
na mnie cze ka ją i że to jest mo -
je miej sce. I to jest naj pięk niej -
sze! Łą cze nie pa sji z obo wiąz ka -
mi to sztu ka wy zna cza nia
na sza li ta kich pro por cji jed ne go
i dru gie go, aby za cho wać po obu
stro nach rów no wa gę. Jed nym
sło wem na wszyst ko mu si być
czas i miej sce. 

Czy do bie ga nia masz in ną
pro te zę niż do jaz dy na ro we -
rze?

Do bie ga nia obec nie kon stru -
owa ne są nie sa mo wi te pro te zy
od bi ja ją ce od zie mi jak sprę ży -
na. Jest to sku tek za sto so wa nia
włó kien wę glo wych. Nie wy glą -
da ją jak no ga, ale jak wy gię ta li -
stwa. Więc słu żą wy łącz nie
do upra wia nia spor tu. I ja rów -
nież ta ką pro te zę po sia dam.
Uży wam też pro te zy wo do od por -
nej 3R80, któ ra po ma ga w po -
ko ny wa niu prze szkód wod nych
pod czas wy praw.

Czy li i w tej dzie dzi nie też
jest spe cja li za cja! Wie lu z nas
nie zda je so bie spra wy ja kim
wy zwa niem jest jaz da na ro -
we rze z pro te zą no gi?
Na czym po le ga trud ność
w tym przy pad ku? Co by ło
naj trud niej sze w po ko ny wa -
niu tej ba rie ry?

Z wy jąt kiem kon dy cji ja ką wy -
tre no wa łem, tak na praw dę nic
się nie zmie ni ło w stop niu trud -
no ści jaz dy ro we rem. Na dal skó -
ra mo jej am pu to wa nej no gi na -
ra żo na jest przy dłu go trwa łym
pe da ło wa niu na otar cia, od pa -

rze nia. Na dal
przy skraj nym ob cią -
że niu po ja wia się
ból, któ ry pa ra li żu je
i nie po zwa la na dal -
szą jaz dę. Oczy wi -
ście mó wi my tu taj
o na praw dę du żych
wy zwa niach, bo -
wiem mój re kor do -
wy dy stans
to 211 km. Na nie -
któ re bo lącz ki zna la -
złem z cza sem roz -
wią za nia, pa ten ty. In -
ne na dal po zo sta ją
mo im ogra ni cze -
niem, któ re je dy nie
si łą wo li sta ram się
prze ła my wać.

Zdra dzisz nam
je den pa tent
na dłu gie wy pra wy
ro we ro we i zwią za -
ne z tym uciąż li wo -
ści?

Oczy wi ście że
tak. Mam ta ki swój
spraw dzo ny ko sme -
tyk Der ma Pre vent,
któ ry wy twa rza
po de li kat nym po -
sma ro wa niu ta ki
jak by do dat ko wy

na skó rek na mo jej am pu to wa -
nej no dze, w miej scach naj bar -
dziej na ra żo nych na ob tar cia
i od pa rze nia. I to wła śnie dzię ki
nie mu za czą łem prze kra czać
dy stans po 30 czy 50 km, po -
nie waż zu ży wa ła się wów czas
tyl ko war stwa te go ko sme ty -
ku, a nie mo ja skó ra! In nym
pa ten tem są spe cjal nie wy pro -
fi lo wa ne „ro gi” na mo jej kie -
row ni cy. Kie dy za czy na mi już
do ku czać krę go słup (na któ -
rym mam po dwój ną prze pu kli -
nę) wów czas chwy tam za gór -
ne po wierzch nie tych ro gów
i mo gę dzię ki te mu w peł ni się
wy pro sto wać, jak na ro we rze
miej skim. Wie le osób zwra ca
uwa gę na te po tęż ne ro gi
przy mo jej kie row ni cy, ale tyl -
ko nie licz ni wie dzą cze mu one
tak na praw dę słu żą.

Jak no we tech no lo gie po -
ma ga ją nie peł no spraw nym
w ich ak ty wi za cji? Czy bez
no wo cze snej pro te zy miał byś
szan se być tak ak tyw nym?
Czy to nie jest tak, że pod sta -
wą dzia ła nia jest si ła wo li, zaś
tech no lo gia ty ko po ma ga? 

Ni gdy pro te za sa ma nie bę -
dzie cho dzi ła, nie za cią gnie
mnie na szczyt gó ry!! Je śli nie
wy tre nu ję swo ich mię śni i nie
bę dzie we mnie de ter mi na cji
aby coś uczy nić – pro te za mi nie
po mo że. Ale kie dy już mam
swo je ma rze nia, swo je ce le – to
tyl ko za awan so wa na pro te za da
mi szan sę, aby te ce le speł niać.
Ona oszczę dzi mo je si ły pod czas
cho dze nia na ty le, że bę dę mógł
się gać na praw dę wy so ko! Bo im
mniej tech no lo gii jest w pro te zie
tym więk szym wy sił kiem jest
oku pio ne po ru sza nie się w niej.

Co am pu ta cja no gi zmie ni -
ła w Two im ży ciu? 

Na pew no prio ry te ty. Bo
w pew nym mo men cie nie po zor -
ność, po klask ró wie śni ków są
waż ne, ale to że znów moż -
na sta nąć na obu no gach, zmę -
czyć się pod czas upra wia nia
spor tu i do trzeć w cu dow ne
miej sca, któ re tym bar dziej prze -
peł nią nas ra do ścią! Więc uj mu -

jąc rzecz w skró cie – bar dziej po -
ko cha łem ży cie. 

Jak lu dzie re agu ją wi dząc
ro we rzy stę w krót kich
spoden kach z pro te zą?

Są za zwy czaj bar dzo mi ło za -
sko cze ni. Nie raz spo ty kam się
ze sło wa mi uzna nia. Ogól nie cie -
szę się, że mo gę słu żyć ta kim
przy kła dem, że oso by po am pu -
ta cjach rów nież mo gą być speł -
nio ne i uśmiech nię te… nie kie dy
na wet bar dziej niż wie le spraw -
nych osób.

Jak so bie ra dzisz gdy do -
się ga ją Cię chwi le zwąt pie -
nia? Czy w ogó le masz cza -
sem za ła ma nia, sy tu acje
w któ rych mó wisz pass? 

Każ dy ma ta kie chwi le. Przy -
cho dzą kie dy jest na praw dę
trud no. Ale z cza sem na uczy łem
się że to tyl ko gor szy czas, któ ry
mi ja. I znów moż na try skać
ener gią.

Każ dy z nas ma swo je do -
bre i złe dni. Co ra dzisz tym
co nie mo gą zna leźć sen su
ży cia? Jak żyć we dług Cie bie
by opty mi stycz nie pa trzeć
na świat? 

Sam kie dyś stra ci łem pew -
ność czy war to iść da lej… To by -
ło kie dy ja ko 20 let ni, bar dzo wy -
spor to wa ny chło pak o am bi -
cjach mor skiej jed nost ki de san -
to wej, na gle stra ci łem no gę,
a wal ka z no wo two rem i che -
mio te ra pia wy ssa ły ze mnie
reszt ki sił. Za czy na łem prak tycz -
nie od ze ra. Dla wie lu osób z so -
bą sa mym na cze le sta łem się
oso bą prze gra ną ży cio wo. Wów -
czas wy ko rzy sta łem swo je roz -
dar cie, ból, wście kłość, aby roz -
ła do wać je po przez sport. Z po -

cząt ku czy niąc bar dzo nie wiel kie
krocz ki. Aż rok po ro ku do cie ra -
jąc po now nie do pięk ne go ży cia.
Z ca łą pew no ścią trze ba mieć
w ży ciu ja kieś ce le, któ re bę dą
nas na pę dza ły, spra wia ły że bę -
dzie nam się chcia ło coś ro bić
po mi mo trud no ści, wła snych
ogra ni czeń. Po za obo wiąz ka mi,
pra cą, co dzien no ścią war to
mieć ja kąś pa sję. To mo że być
sport, ale rów nie do brze mnó -
stwo in nych za jęć. Coś w czym
bę dzie my mo gli się roz wi jać
i czer pać z te go sa tys fak cję. Na -
uka gry na ja kimś in stru men cie,
po zna wa nie świa ta, po głę bia nie
wie dzy – po my słów jest nie skoń -
cze nie wie le! A każ da pa sja ma
cu dow ne dzia ła nie. Od cią ga na -
sze my śli od wszyst kie go co
przy gnę bia ją ce i na peł nia nia
ener gią na ko lej ny czas!

Co chciał byś na ko niec do -
dać spe cjal nie dla czy tel ni -
ków por ta lu Ze ro Ba rier. pl? 

Że by ni gdy nie po rzu ca li swo -
ich ma rzeń bo wiem wy trwa łość
i dą że nie do ce lu po tra fi za sko -
czyć wie lo krot nie na wet nas sa -
mych! A dzię ki te mu upo ro wi
sta je my się co dnia sil niej si, bar -
dziej sa mo dziel ni i szczę śliw si.
Po zdra wiam wszyst kich i do zo -
ba cze nia na zam ko wych szla -
kach! 

My ślę, że wie lu z nas
po prze czy ta niu Two ich słów
znaj dzie swo ją od po wiedź
na zna ne py ta nie… Jak żyć?
Dzię ku ję za roz mo wę i do zo -
ba cze nia na szla ku!

ROZ MA WIAŁ MA CIEK NIE PO GO DZIŃ SKI

ŹRÓ DŁO: 

PRZE SŁA NE PRZEZ FUN DA CJĘ 

ZE RO BA RIER
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RA FAŁ GRĘŹ LI KOW SKI – nie peł no spraw ny spor to wiec
po am pu ta cji no gi, re pre zen tant Pol ski, pa sjo nat wę dró wek szla ka -
mi śre dnio wiecz nej hi sto rii. Nie zmor do wa ny tu ry sta, pro pa ga tor
ak tyw ne go wy po czyn ku. Zwie dził po nad 300 zam ków. Efek tem
tych wy praw jest książ ka „Zam ki, ru iny i le gen dy”, bę dą ca do ku -
men ta cją wę dró wek Ra fa ła. Ak tu al nie Ra fał 9 lip ca wy ru sza w po -
dróż za gra nicz ną, któ rej ce lem są zam ki na Wę grzech i Sło wa cji
(pla nu je po ko nać tra sę ok. 1000 km na ro we rze). 

FOT. PRZESŁANE PRZEZ FUNDACJĘ ZERO BARIER

FOT. FREEIMAGES. COM / ADRIANA HERBUT



Part ne ra sek su al ne go co raz
czę ściej po szu ku je my w in -
ter ne cie. To nie jest już mar -
gi nal ne zja wi sko, in ter net
na do bre za go ścił w na szym
ży ciu in tym nym – uwa ża prof.
Zbi gniew Iz deb ski, kie row nik
ka te dry bio me dycz nych pod -
staw roz wo ju i sek su olo gii
Uni wer sy te tu War szaw skie -
go. 

Z ba dań Iz deb skie go na te -
mat sek su al no ści Po la ków wy ni -
ka, że do sek su z do pie ro co po -
zna ną w sie ci oso bą przy zna je
się 30 proc. męż czyzn i 27 proc.
ko biet.

Do tych czas wy da wa ło się, że
do po zna nia ko goś za po śred nic -
twem in ter ne tu dą żą głów nie
męż czyź ni, na ogół w ce lach ero -
tycz nych. Z naj now szych ba dań
wy ni ka, że w sie ci co raz bar dziej
ak tyw ne są ko bie ty. Prof. Iz deb -
ski uwa ża, że ano ni mo wość, ja -
ką da je in ter net, spra wia, że ko -

bie ty flir tu ją ce za ekra nem kom -
pu te ra są bar dziej otwar te w wy -
ra ża niu swo ich po trzeb i ocze ki -
wań sek su al nych. Mó wią ta kim
ję zy kiem i w ta ki spo sób, w ja -
kim nie ma ją od wa gi te go ro bić
pod czas bez po śred nie go kon -
tak tu.

We dług dra Krzysz to fa No wo -
siel skie go z od dzia łu po łoż nic -
twa i gi ne ko lo gii Wo je wódz kie go
Szpi ta la Spe cja li stycz ne go,
w seks on li ne an ga żu ją się głów -
nie lu dzie mło dzi. Oso by doj rza le
ko rzy sta ją z por ta li rand ko wych
i ko mu ni ka to rów. Bo cy ber prze -
strzeń ofe ru je wię cej moż li wo ści
niż świat rze czy wi sty.

Je go zda niem, in ter net uła -
twia za wie ra nie zna jo mo ści
szcze gól nie oso bom sa mot nym
i nie śmia łym. W sie ci co raz czę -
ściej po szu ku ją part ne ra rów -
nież oso by nie peł no spraw ne, jak
i te o spe cy ficz nych po trze bach
sek su al nych.

Dr No wo siel ski ostrze ga
jed nak, że mi mo wie lu nie -
wąt pli wych za let tzw. cy ber -

seks nie sie rów nież wie le za -
gro żeń. Przy kła do wo, mo że
do pro wa dzić do roz pa du
związ ku. I nie cho dzi tyl ko
o upra wia nie sek su z oso bą
po zna ną w sie ci. Spe cja li sta
po wo łu je się na ba da nia psy -
cho lo ga Qu een's Uni ver si ty
Bel fast prof. Mo ni ci Whit ty,
z któ rych wy ni ka, że zdra da
in ter ne to wa od bie ra na jest
tak sa mo jak ta w świe cie rze -
czy wi stym.

Nie bez pie czeń stwo cy ber -
sek su po le ga rów nież na tym,
że za rów no part ner jak i świat
re al ny mo gą prze stać być
atrak cyj ni. Ro dzi to fru stra cje
i uczu cie nie za spo ko je nia. Czę -
sto zda rza ją się roz cza ro wa nia,
gdy za war ta w sie ci zna jo mość
pod da na zo sta nie we ry fi ka cji
w ży ciu. Spe cja li ści twier dzą,
jed nak, że war to pró bo wać.
Trze ba tyl ko spre cy zo wać swe
ocze ki wa ni i nie tra cić cza su
na ja ło we zna jo mo ści.

Z da nych przed sta wio nych
przez dra No wo siel skie go wy ni -

ka, że w USA pra wie 70 proc.
osób przy zna je, że przy naj mniej
raz w ży ciu za an ga żo wa ła się
w cy ber seks, poj mo wa ny za rów -
no ja ko spo sób do za wie ra nia
zna jo mo ści i flir to wa nia, po szu -
ki wa nia tre ści ero tycz nych, jak
i wza jem ne go oglą da nia się
w ka me rach in ter ne to wych.

We dług Dia ne Kho los Wy soc -
ki z Uni ver si ty of Ne bra ska
w Ke ar ney, naj częst szą for mą
zdra dy wśród Ame ry ka nów jest
wy sy ła nie przez in ter net lub te -
le fon ko mór ko wy spro śnych
tek stów oraz roz ne gli żo wa nych
zdjęć swe go cia ła. Jej zda niem,
za roz luź nie nie oby cza jów nie
na le ży ob wi niać in ter ne tu.
„Zdra dza ją rów nież te oso by,
któ re nie ko rzy sta ją z sie ci”
– prze ko nu je uczo na na ła -
mach „Se xu ali ty & Cul tu re”. Do -
da je, że in ter net je dy nie uła twia
na wią zy wa nie zna jo mo ści i po -
zwa la oszczę dzić czas.

ZBI GNIEW WOJ TA SIŃ SKI (PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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Po kil ku la tach ocze ki wań, 6
czerw ca otwar ty zo stał tu nel
w Le gio no wie. Po oko ło 20
dniach od mo men tu, kie dy prze -
je chał tam tę dy pierw szy sa mo -
chód, przy kra wę dzi jezd ni sta -
nę ła żół ta skrzyn ka. By ła ona wi -
docz na z da le ka przez kie row -
ców sa mo cho dów, któ rzy in -
stynk tow nie zdej mo wa li no gę
z ga zu. Pro blem w tym, że o fo to -
ra da rze nie wie dzia ła ani po li cja,
ani straż miej ska. By ło to zwy kłe
pu dło po ma lo wa ne żół tą far bą.

Bę dą ści gać au to ra?

W wy ni ku do no su do Stra ży
Miej skiej, 26 czerw ca na Alei
Róż do ko na no wi zji lo kal nej. SM
sfo to gra fo wa ła imi ta cję fo to ra -
da ru. Po nie waż ta sa mo wol ka
mo gła być po trak to wa na ja ko

wtar gnie cie na pas dro go wy,
spra wę prze ka za ła za rząd cy dro -
gi, czy li Urzę do wi Mia sta Le gio -
no wo. Do nie sie nie prze ka za no
też po li cji, któ ra mia ła oce nić,
czy po sta wie nie tej kon struk cji
to prze stęp stwo, czy też wy kro -
cze nie. – Pro wa dzi my czyn no ści
służ bo we – po twier dzi ła w mi -
nio nym ty go dniu asp. Emi lia Ku -
li gow ska z le gio now skiej po li cji.

Miesz kań cy zgod nie mil czą

Wła ści cie le po se sji po ło żo -
nych przy wy jeź dzie z tu ne lu wie -
dzie li, kto jest au to rem imi ta cji
żół tej skrzyn ki. So li dar nie jed -
nak mil cze li na ten te mat. Po -
pie ra li tę spo łecz ną ini cja ty wę.
Zgod nie na rze ka li na po gor sze -
nie się bez pie czeń stwa w tym re -
jo nie mia sta. – Mo to cy kle roz wi -

ja ją tu pręd kość do 150 km
na go dzi nę. To kosz mar – mó wił
je den z miesz kań ców Alei Róż.
– Ja wiem, kto jest au to rem tej
imi ta cji, ale nie po wiem – ko -
men to wał in ny. – Ten tu nel uła -
twił ży cie je dy nie kie row com sa -
mo cho dów – mó wił pan Mi chał,
któ ry po ka zy wał fu szer ki po -
wsta łe przy tej in we sty cji: zbyt
wą skie chod ni ki, na któ rych
jesz cze po sta wio no słu py i brak
przejść czy kład ki dla pie szych.
– Naj trud niej po ru szać się
na tym te re nie oso bom star -
szym, któ re by obejść tu nel mu -
szą nad kła dać dro gi – po ka zy -
wał je den z roz mów ców. Miesz -
kań cy na rze ka li rów nież na złe
ozna ko wa nie dróg do jaz do wych,
w któ rych blo ku ją się sa mo cho -
dy cię ża ro we oraz na roz wią za -
nie skrzy żo wa nia na uli cy Kra -
kow skiej, gdzie we dług nich po -
win no po wstać ron do.

Pro wo ka cja czy chęć 
zwró ce nia uwa gi?

Roz mo wa z miesz kań ca mi
uli cy Kra kow skiej oraz Alei Róż

to oka zja do kry ty ki nie tyl ko in -
we sto ra, czy li PKP PLK S. A., ale
rów nież władz mia sta, któ re we -
dług na szych roz mów ców, po -
win ny le piej dbać o in te res le -
gio no wian. Imi ta cja fo to ra da ru
jest przy kła dem na nie po słu -
szeń stwo oby wa tel skie, któ re
ma po ka zać roz miar pro ble mu.
– To głos roz pa czy – ko men tu ją
miesz kań cy III Par ce li. W so bo -
tę 28 czerw ca żół ta skrzyn ka
znik nę ła z traw ni ka. Usu nę li ja
sa mi miesz kań cy w oba wie
przed ka rą. – Wy glą da na to, że
służ by miej skie, za mie rza ją zro -
bić z te go po ka zów kę i „su ro wo
uka rać spraw cę”. Wy da je mi
się, że w ten spo sób usi łu ją od -
wró cić uwa gę spo łe czeń stwa,
od wła snej opie sza ło ści i nie -
udol no ści: bra ki i błę dy w ozna -
ko wa niu ulic, złe roz wią za nia
ko mu ni ka cyj ne, po bła ża nie
praw dzi wym chu li ga nom.
Z pew no ścią, jest to do bry spo -
sób na po pra wę sta ty styk po li -
cyj nych – ko men tu ją miesz kań -
cy Alei Róż.

IWO NA WY MA ZAŁ

ŹRÓ DŁO: LE GIO 24 EXTRA

Eksperci: prawie co trzeci Polak
uprawiał seks z osobą poznaną w sieci

FOT. FRE EIMA GES. COM / CHAN DRA KAN TA CHA KRA BOR TY

Po sta wi li imi ta cję fo to ra da ru. 
Zo sta ną uka ra ni?

FOT. FRE EIMA GES. COM / CHRIS CHID SEY

W ostat nim ty go dniu na Alei Róż w Le gio no wie
przy wy jeź dzie z tu ne lu sta nął no wy fo to ra dar. Mi -
mo, że speł niał swo ją ro lę i kie row cy jeź dzi li wol -
niej, po li cja za mie rza ła ści gać oso bę, któ ra go
tam po sta wi ła.
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Wa ka cje to nie tyl ko wy po -
czy nek i urlo py, ale rów nież
okres, w któ rym do cho dzi
na naj więk szej ilo ści wy pad -
ków dro go wych, po ża rów,
uto nięć. Nad na szym bez pie -
czeń stwem nad wo dą, czy
na dro dze czu wać bę dą od -
po wied nie służ by, jed nak że
nic nie za stą pi na sze go zdro -
we go roz sąd ku.

Do po nad 21 proc. wy pad ków
dro go wych do cho dzi w mie sią -
cach let nich. Jak po in for mo wał
nas na czel nik Wy dzia łu Ru chu
Dro go we go Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Ino wro cła wiu, pod -
in spek tor Ro man Sło wik, kie -
row cy mo gą spo dzie wać się
wzmo żo nej ak tyw no ści dro gów -
ki. Ma to zwią zek z po cząt kiem
ak cji „Bez piecz ne wa ka cje”.
Pod czas kon tro li po li cjan ci
szcze gól ną uwa gę zwra cać bę dą
na pręd kość, stan tech nicz ny po -
jaz dów oraz trzeź wość pro wa -
dzą cych. Wię cej na ten te mat
na str. 5.

We dług da nych WOPR w ze -
szłym ro ku w Pol sce uto nę -

ło 709 osób, z cze go 55 w wo -
je wódz twie ku jaw sko -po mor -
skim. Licz ba ta, co nie bu dzi
opty mi zmu, w po rów na niu z la -
ta mi po przed ni mi wzro sła,
a 43% wy pad ków mia ło miej -
sce w lip cu i sierp niu. Te po nu -
re sta ty sty ki wy ni ka ją przede
wszyst kim z nie sto so wa nia się
do za sad bez piecz ne go za cho -
wa nia się nad wo dą. Ra tow ni -
cy WOPR głów nych przy czyn
uto nięć do pa tru ją się w nad -
mier nej bra wu rze osób ką pią -
cych się nie rzad ko wy ni ka ją cej
ze spo ży te go al ko ho lu, bra ku
roz po zna nia zbior ni ka wod ne -
go, bra ku do sta tecz nych umie -
jęt no ści pły wac kich, nie sto so -
wa niu środ ków ra tun ko wych
lub ase ku ra cyj nych, bra ku
nad zo ru osób do ro słych
nad ma ło let ni mi.

Rów nie nie bez piecz ne dla tu -
ry stów mo gą być gó ry. Wy bie ra -
jąc się na szlak, po win ni śmy
wła ści wie do brać je go dłu gość
i sto pień trud no ści. Waż ne jest,
by za po znać się z pro gno zą po -
go dy i do sto so wać ubiór i obu -
wie do wa run ków at mos fe rycz -
nych, za kła da jąc moż li we ich po -
gor sze nie.

O roz wa gę ape lu ją tak że le -
śni cy. Mie sią ce let nie sprzy ja -
ją po wsta wa niu po ża rów.
– Bez względ nie mu si my pa -
mię tać o za ka zie uży wa nia
otwar te go ognia w le sie
i w od le gło ści do 100 me trów
od la su – mó wi nad le śni czy
Sta ni sław Sło miń ski z Nad le -
śnic twa Gniew ko wo, i do da je
– Las bę dą cy dla nas miej -
scem wy po czyn ku, aby ta kim
po zo stał, mu si być czy sty. Nie

za śmie caj my więc la sów. To
je den z na szych naj więk szych
na tu ral nych skar bów.

Uda jąc się na let ni wy po czy -
nek, zrób my więc wszyst ko, by
bez piecz nie z wa ka cji wró cić.

Wię cej o wa ka cjach
na http://www.ku rie ri now roc -
law ski.pl/www.ku rie ri now roc -
law ski.pl

ŹRÓ DŁO: 

EXTRA KU RIER INO WRO CŁAW SKI

Przy po mnij my, w 2011 ro ku
Głów ny In spek to rat Trans por tu
Dro go we go prze jął nad zór
nad in fra struk tu rą fo to ra da ro wą
na le żą cą przed tem do Po li cji
i GDD KiA. Znacz ną jej część sta -

no wi ły pu ste masz ty, któ re nie
po sia da ły wa run ków tech nicz -
nych do pod łą cze nia urzą dzeń
re je stru ją cych. W ostat nim cza -
sie pod ję to de cy zję o usu nię ciu
tej czę ści in fra struk tu ry. Jed no -

cze śnie w Cen trum Au to ma tycz -
ne go Nad zo ru nad Ru chem Dro -
go wym, ko mór ki or ga ni za cyj nej
GTID wy ty po wa no na pod sta wie
ba dań naj bar dziej nie bez piecz -
ne miej sca na pol skich dro gach,
w któ rych zlo ka li zo wa ne bę dą
fo to ra da ry. 300 no wych urzą -
dzeń roz miesz czo no już w la -
tach 2012-2013, ko lej nych 100
zo sta nie za in sta lo wa nych
do koń ca pierw sze go kwar ta -
łu 2015 ro ku. 

Zgod nie z uchwa lo ny mi
prze pi sa mi od 1 lip ca 2014
ro ku fo to ra da ry sta cjo nar ne
mo gą być mon to wa ne w ta -
kich kon struk cjach, któ re zo -
sta ły ozna czo ne zgod nie z za -
pi sa mi usta wy. No we mu szą
być okle jo ne żół tym ko lo rem
od bla sko wym, do dat ko wo lo -
ka li za cja masz tów mu si   zo -
stać po prze dzo na zna kiem D -
-51, czy li nie bie ską ta bli cą
z in for ma cją o kon tro li pręd -

ko ści. Sza re fo to ra da ry nie
bę dą mo gły ro bić zdjęć.

No we prze pi sy ma ją zmniej -
szyć kon tro wer sje, któ re przez
la ta na ro sły wo kół fo to ra da -
rów. Urzą dze nia bę dą dzia łać
pre wen cyj ne, po pra wia jąc
przy tym bez pie czeń stwo
w szcze gól nie nie bez piecz nych
punk tach. – Kie row cy zbli ża ją -
cy się do masz tów bę dą za -
wsze wie dzieć, że mu szą za -
cho wać ostroż ność, gdyż in sta -
la cja zo sta ła po sta wio -
na w miej scu szcze gól nie nie -
bez piecz nym, a nie do sto so wa -
nie pręd ko ści jaz dy do prze pi -
sów ru chu dro go we go bę dzie
za wsze skut ko wa ło po waż ny -
mi kon se kwen cja mi – czy ta my
na stro nie Cen trum Au to ma -

tycz ne go Nad zo ru nad Ru -
chem Dro go wym.

Zda niem prze ciw ni ków urzą -
dzeń kon tro l nych kie row cy ostro
ha mu ją przed sa mym fo to ra da -
rem i przy spie sza ją za raz
za nim. Ich zda niem lep szym
był by od cin ko wy po miar pręd ko -
ści, czy li mon ta że urzą dzeń, któ -
re bę dą re je stro wać wjazd po jaz -
du na da ny od ci nek dro gi i wy -
jazd z nie go. Na tej pod sta wie
bę dzie okre śla na śred nia pręd -
kość. Je śli bę dzie ona wyż sza niż
do pusz czal na, to kie row ca otrzy -
ma man dat. Na prze ło mie 2014
i 2015 ro ku ma ru szyć sys tem,
któ ry na po cząt ku bę dzie obej -
mo wać 29 ta kich od cin ków. 

(MIS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

Zni ka ją sza re fo to ra da ry

FOT. FREEIMAGES. COM / RYAN SMART

FOT. FREEIMAGES. COM / marija jure. 

Z pol skich dróg zni ka ją sza re fo to ra da ry. Od lip ca Głów na In -
spek cja Trans por tu Dro go we go bę dzie mo gła ko rzy stać wy -
łącz nie z tych „prze ma lo wa nych” na żół to. W Wiel ko pol sce
znik nie pięt na ście masz tów, rów nież te w Go sty niu i Krze mie -
nie wie, w ca łej Pol sce licz ba ta jest o wie le więk sza. 

Bez piecz ne wa ka cje

FOT. FREEIMAGES. COM / JACOB THOMASON

FOT. FREEIMAGES. COM / FEIKJE MEEUWSEN
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Po kil ku set kan dy da tów
mniej apli ko wa ło w tym ro ku
na stu dia na Uni wer sy te cie
Opol skim i Po li tech ni ce
Opol skiej. Zda niem od po wia -
da ją cych za na bór to sku tek
ni żu de mo gra ficz ne go i fak -
tu, że bli sko 30 proc. ma tu -
rzy stów nie zda ło eg za mi nu
doj rza ło ści. 

W no cy z nie dzie li na po nie -
dzia łek za koń czy ła się re kru ta -
cja elek tro nicz na w ra mach
pierw sze go na bo ru na stu dia
sta cjo nar ne I stop nia na Po li -
tech ni ce Opol skiej. O przy ję cie

apli ko wa ło po nad 1,6 tys. kan -
dy da tów. Tym cza sem uczel nia
przy go to wa ła 3,4 tys. miejsc. Dy -
rek tor biu ra rek to ra Po li tech ni ki
Opol skiej Woj ciech Naj da po dał,
że kan dy da tów w tym ro ku by ło
bli sko pię ciu set mniej, niż
przed ro kiem.

Pierw szy na bór na stu dia
na Uni wer sy te cie Opol skim za -
koń czył się ty dzień te mu. Li mit
przy go to wa nych przez tę uczel -
nię miejsc wy no sił 2,4 tys.,
a zgło si ło się 3,2 tys. kan dy da -
tów na stu dia. Ogło sze nie wy ni -
ków I na bo ru od bę dzie się
pod ko niec ty go dnia. Peł no moc -
nik rek to ra Uni wer sy te tu Opol -

skie go ds. re kru ta cji dr Je rzy
Wie chu ła wy li czył, że o jed no
miej sce na re pre zen to wa nej
przez nie go uczel ni sta ty stycz nie
ubie ga się 1,35 kan dy da ta. Przy -
znał jed nak, że ogó łem kan dy -
da tów na stu dia by ło w tym ro ku
o oko ło ośmiu set mniej, niż rok
te mu.

Zda niem dr Wie chu ły mniej -
sza licz ba kan dy da tów na stu dia
to – z jed nej stro ny wy nik wi -
docz ne go w ostat nich la tach ni -
żu de mo gra ficz ne go, któ ry bę -
dzie też od czu wal ny w je go opi -
nii przez kil ka ko lej nych lat.
Po dru gie – efekt te go, że aż 30
proc. te go rocz nych ma tu rzy stów

nie zda ło eg za mi nu doj rza ło ści.
Po dob ne go zda nia jest pro -

rek tor ds. dy dak ty ki prof. Kry sty -
na Ma cek -Ka miń ska. W roz mo -
wie z PAP pro rek tor za uwa ży ła,
że znacz na część tych, któ rzy
ma tur nie zda li, nie za li czy ło eg -
za mi nu z jed ne go przed mio tu.
Bę dą go mo gli po pra wić w sierp -
niu i sta rać się o przy ję cie na stu -
dia w II na bo rze. „Wte dy licz ba
przy jęć z pew no ścią się zwięk -
szy” – uzna ła prof. Ma cek -Ka -
miń ska.

Naj więk szą po pu lar no ścią
wśród osób, któ re chcia ły by stu -
dio wać na Po li tech ni ce Opol -
skiej, cie szy ły się ta kie kie run ki
jak ar chi tek tu ra i urba ni sty ka,
bu dow nic two, in for ma ty ka, fi zjo -
te ra pia, au to ma ty ka i ro bo ty ka,
eko no mia czy lo gi sty ka. Na dwa
z nich – ar chi tek tu rę i urba ni sty -
kę oraz fi zjo te ra pię – w związ ku
z du żą licz bą zgło szeń na bór za -
koń czy się już te raz. Na to miast
na pięć – elek tro ni kę i te le ko -
mu ni ka cję; mię dzy na ro do we
sto sun ki go spo dar cze; in ży nie rię
śro do wi ska; za rzą dza nie oraz
tech no lo gie ener ge ty ki od na -
wial nej – zgło si ło się po ni żej 30
osób. Ale – jak za po wie dzia ły
wła dze po li tech ni ki – de cy zję
o ich ewen tu al nym nie uru cha -
mia niu za pad ną do pie ro po dru -
gim na bo rze, gdy bę dzie wia do -
mo, czy chęt nych do stu dio wa -
nia ich nie ma wię cej.

Na Uni wer sy te cie Opol skim
naj wię cej chęt nych – bli sko pię -
ciu set – chce stu dio wać pra wo;
po nad 320 fi lo lo gię an giel ską;
a po nad 300 psy cho lo gię. Rzecz -
nik uni wer sy te tu Mar cin Mi ga do -
dał, że du żym za in te re so wa niem
cie szy się tak że kie ru nek pro wa -
dzo ny w for mie du al nej – ję zy ki
ob ce w tu ry sty ce. Jest 52 chęt -
nych do pod ję cia tych stu diów.

Mi ga wy ja śnił, że stu dia du al -
ne to po łą cze nie na uki z pra cą.

„To pio nier ski w Pol sce sys tem
kształ ce nia, któ ry po zwa la
na zdo by cie za rów no po trzeb nej
wie dzy, jak i cen ne go do świad -
cze nia. Pod czas trzech lat stu -
diów li cen cjac kich stu den ci bę -
dą uczęsz czać na wy kła dy i ćwi -
cze nia, ale też po dej mą, co da
im szan sę na zdo by cie kwa li fi ka -
cji i otrzy my wa nie wy na gro dze -
nia” – do dał.

Naj mniej – po pięć osób
– chcia ło by na Uni wer sy te cie

Opol skim stu dio wać fi zy kę, tu ry -
sty kę hi sto rycz ną oraz kul tu rę
śród ziem no mor ską.

Dru gi na bór na uni wer sy te cie
już się za czął. Po trwa do cza su
wy peł nie nia li mi tów przy jęć,
mak sy mal nie do 26 wrze śnia.
Na po li tech ni ce dru gi na bór ru -
szy 1 sierp nia i po trwa do po ło -
wy wrze śnia.

PAP – NA UKA W POL SCE

SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Niższe niż przed rokiem nabory
na uniwersytet i politechnikę w Opolu

Reklama

Reklama

FOT. FREEIMAGES. COM / IGOGHOST

FOT. FREEIMAGES. COM / WOJTEK WOZNIAK
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Tyl ko ok. po ło wa pa cjen tów
po trze bu ją cych ży wie nia kli -
nicz ne go w Pol sce do sta je je
w szpi ta lu – sza cu ją eks per -
ci. Ba da nia wska zu ją, że od -
po wied nie sto so wa nie le cze -
nia ży wie nio we go mo że skró -
cić czas po by tu pa cjen ta
w szpi ta lu i kosz ty le cze nia
na wet o 40 proc. 

W śro dę w So snow cu (Ślą -
skie) otwar to Cen trum Ba daw -
czo -Roz wo jo we Ży wie nia Kli nicz -
ne go i pra cow nię ży wie nia po za -
je li to we go w So sno wiec kim Par -
ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym
Cen trum. We współ pra cy z na -
ukow ca mi Ślą skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go bę dą pro wa -
dzo ne ba da nia na uko we m.in.
nad wpły wem le cze nia ży wie nio -
we go na ca ły pro ces le cze nia.

Pra cow nia mo że w cią gu 24
go dzin do star czać szpi ta lom
w ca łej Pol sce mie sza ni ny, spo -
rzą dzo ne we dług za le ce nia le ka -
rza pro wa dzą ce go cho re go, zaś
dla pla có wek po ło żo nych
do 200 km od So snow ca
– w cią gu 6 go dzin. W skład mie -
sza nin wcho dzą m.in. biał ka,
tłusz cze, wi ta mi ny, mi kro ele -
men ty.

Jak za zna czył dy rek tor Cen -
trum Ba daw czo –Roz wo -
jo we go dr Łu kasz Drozd,
pod sta wą le cze nia ży wie -
nio we go jest wy rów ny wa -
nie za po trze bo wa nia
na głów ne ele men ty od -
żyw cze u cho rych le czo -
nych w szpi ta lach, ho spi -
cjach i za kła dach opie -
kuń czo -lecz ni czych, któ rzy
z róż nych przy czyn nie mo -
gą od ży wiać się sa mo -
dziel nie, a ich stan zdro -
wia wy ma ga zwięk sze nia
po da ży do dat ko wych ele -
men tów od żyw czych.

Za sto so wa nie cał ko wi -
te go po za je li to we go ży -
wie nia kli nicz ne go jest

w wie lu przy pad kach je dy nym
spo so bem na sku tecz ne od ży -
wie nie pa cjen tów, któ rzy nie są
w sta nie przyj mo wać po kar mów
w in ny spo sób. To np. cho rzy
w śpiącz ce, wcze śnia ki, po pa rze -
ni, czy pa cjen ci cho ru ją cy na no -
wo two ry.

„Do żyl ne in dy wi du al ne le cze -
nie ży wie nio we na le ży w Pol sce
do cią gle sła bo roz wi nię tych
w prak ty ce kli nicz nej me tod te -
ra pii. Je go brak jest czę sto czyn -
ni kiem de cy du ją cym o nie po wo -
dze niu le cze nia szpi tal ne go wie -
lu grup pa cjen tów. Nie uczą
o tym na uczel niach me dycz -
nych i nie wszy scy le ka rze ma ją
świa do mość te go, jak waż ne
jest to le cze nie” – po wie dział dr
Drozd.

Ta ki przed miot ma się na to -
miast w przy szłym ro ku aka de -
mic kim po ja wić w pro gra mie
stu diów w Ślą skim Uni wer sy te -
cie Me dycz nym w ra mach
współ pra cy z Cen trum.

Dr Drozd pod kre śla, że wpro -
wa dze nie le cze nia ży wie nio we -
go do sze ro kiej prak ty ki kli nicz -
nej po zwo li sku tecz niej le czyć,

skró cić czas ho spi ta li za cji,
a w efek cie zmniej szyć kosz ty le -
cze nia. „Trze ba pa mię tać, że or -
ga nizm nie do ży wio ny się ga sam
po to, co jest naj ła twiej do stęp -
ne, a więc biał ka, wca le nie
tłusz cze. To np. al bu mi ny, któ re
są no śni kiem an ty bio ty ków, al -
bo glo bu li ny, czy li prze ciw cia ła.
Lo gicz nym jest, że nie do ży wie -
nie utrud nia prze bieg le cze nia”
– wy ja śnił dr Drozd.

Utwo rze nie Cen trum by ło
moż li we dzię ki pro jek to wi Go -
spo dar cza Bra ma Ślą ska do fi -
nan so wa ne mu ze środ ków Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo -
ju Re gio nal ne go w Ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ludz kie oko, ni czym fa bry ka
che micz na, pro du ku je tok -
sycz ne od pa dy, któ re są
m.in. efek tem sta rze nia na -
rzą du wzro ku. Zbie ra ją się
one w przy po mi na ją cych
becz ki kro plach tłusz czo -
wych. Na ukow cy za mie rza ją
je zba dać, aby le piej zro zu -
mieć pro ce sy sta rze nia na -
rzą du wzro ku. 

„Ludz kie oko jest bar dzo cie -
ka wym na rzą dem. To nasz głów -
ny zmysł, umoż li wia ją cy ko mu ni -
ka cję ze świa tem ze wnętrz nym.
Jest bar dzo zło żo nym me cha ni -
zmem, wy pra co wa nym w to ku
ewo lu cji” – mó wi dr hab. Ma ciej
Wojt kow ski z Uni wer sy te tu Mi -
ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.
Przy zna je, że ja ko fi zyk dłu go był
prze ko na ny, że o oku ludz kim
wszy scy już wszyst ko wie dzą. Za -
in te re so wał się nim tro chę przy -
pad ko wo, przy oka zji prac
nad tech no lo gia mi to mo gra fii
optycz nej.

Oko – opi su je – przy po mi -
na fa bry kę che micz ną, któ ra po -
trze bu je ogrom ne go za so bu
ener gii. Ła two to za ob ser wo wać,
bo pierw sze co psu je się w or ga -

ni zmie, je śli bę dzie my go zbyt
moc no eks plo ato wać, to wła -
śnie wzrok. Efek tem dzia ła nia
tej spe cy ficz nej „fa bry ki” są też
pro du ko wa ne przez nią od pa dy.

„Są to zło gi, któ rych głów nym
skład ni kiem jest czą stecz ka
A2E – bar dzo po dob na skła dem
che micz nym do wi ta mi ny A.
Ilość tych śmie ci i ich po wsta wa -

nie jest efek tem pro ce sów sta -
rze nia siat ków ki oka” – tłu ma -
czy dr Wojt kow ski.

Od pa dy są za my ka ne w kro -
plach tłusz czo wych, któ re moż -
na po rów nać do be czek i prze -
cho wy wa ne ja ko tzw. li po fu scy -
ny w na błon ku barw ni ko wym
oka. „My po sta no wi li śmy w tych
becz kach ze śmie cia mi tro chę
po grze bać, aby za cząć róż ni co -
wać za mknię te w nich li po fu scy -
ny i do wie dzieć się wię cej o wpły -
wie tych tok sycz nych od pa dów
na pro ces sta rze nia” – wy ja śnia
ba dacz.

Jed nak, aby do stać się do na -
rzą du tak zło żo ne go i wraż li we -
go jak oko, trze ba sto so wać naj -
no wo cze śniej sze tech no lo gie.
No we tech ni ki ba da nia czyn no -
ści struk tu ry oka ludz kie go dr
Wojt kow ski roz wi ja wła śnie
w pro wa dzo nym przez je go ze -
spół pro jek cie na uko wym. W tej
dzie dzi nie ma już ogrom ne osią -
gnię cia, bo ja ko pierw szy
na świe cie, skon stru ował urzą -
dze nie do ob ra zo wa nia siat ków -

ki ludz kie go oka za po mo cą to -
mo gra fii optycz nej SOCT.

Miesz czą ce się w na szych
oczach śmie ci na ukow cy mo -
gą ba dać, bo te w od po wied -
nich wa run kach świe cą. W la -
tach 90. XX wie ku oka za ło się,
że je śli po świe ci my na nie nie -
bie skim świa tłem, to emi tu ją
świa tło żół ta wo -zie lo ne. Za po -
mo cą do stęp nych ko mer cyj -
nie na rzę dzi, moż na więc
zmie rzyć ob raz dna oka i świe -
ce nie zwią za ne z ak tyw no ścią
siat ków ki.

Ko niecz ność po świe ce nia
w oko nie bie skim świa tłem wią -
że się jed nak z du żym dys kom -
for tem dla pa cjen ta. Jest to dość
moc ne świa tło, więc oso ba,
na któ rej prze pro wa dza ne jest
ta kie ba da nie przez mo ment
prak tycz nie nie wi dzi ni cze go po -
za bia łą pla mą. „My zna leź li śmy
spo sób, by po lep szyć czu łość tej
me to dy. Zre du ko wa li śmy tę moc
zna czą co, tak by unik nąć efek tu
dys kom for tu dla pa cjen ta, a jed -
no cze śnie otrzy my wać do brej ja -
ko ści ob ra zy” – za pew nia dr
Wojt kow ski.

Pro jekt „Opra co wa nie no wo -
cze snych tech nik optycz nych
do ob ra zo wa nia struk tu ry
i czyn no ści oka ludz kie go” jest
re ali zo wa ny w ra mach pro gra -
mu Te am Fun da cji na rzecz
Na uki Pol skiej.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

EWE LI NA KRAJ CZYŃ SKA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE
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Naukowcy badają „beczki”
toksycznych odpadów w ludzkim oku

FOT. FREEIMAGES. COM / LOREDANA BEJERITA

Żywienie kliniczne za rzadko
stosowane w Polsce

FOT. FREEIMAGES. COM / CÉCILE GRAAT
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Wi tam,
Do sta łem wczo raj zwrot do -

dat ku do ubez pie cze nia z Ho lan -
dii za 2014 rok, ale wciąż nie
otrzy ma łem zwro tu za 8 mie się -
cy w 2013 ro ku. Dla cze go to tak
wy glą da i kie dy mo gę spo dzie -
wać się zwro tu z 2013 ro ku. 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)

Od po wiedź:

Nie ste ty nie zna my przy czy ny
dla któ rej nie do stał Pan do dat -
ku do ubez pie cze nia. Na le ży do -
wie dzieć się te go u źró dła, czy li
wy ko nać te le fon do Urzę du
z tym za py ta niem.

Wi ta my,
Czy w Ho lan dii ko niecz nie trze -

ba mieć mel du nek je śli prze by -
wa się w niej po wy żej 3 mie się -
cy? Co gro zi za to jak skon tro lu je
nas np. po li cja czy in ne służ by, to
co mo gą nam zro bić, je śli nie
ma my mel dun ku w Ho lan dii
(a je ste śmy tu od sierp nia z dwie -
ma kil ku dnio wy mi prze rwa mi
w pra cy). Nie za mie rza my tu zo -
stać na sta łe, ma my tym cza so wą
pra cę w jed nej z agen cji, mo gą
nas zwol nic z dnia na dzień
na fa zie A, więc nie mel do wa li -
śmy się ni gdzie (do dam tyl ko, że
miesz ka my nie na służ bo wym
miesz ka niu, a na pry wat nym po -
ko ju wy naj mo wa nym od Ho len -
dra bez mel dun ku, tyl ko na umo -
wę). Bar dzo pro si my o po moc, bo
nie wie my czy mu si my szu kać
szyb ko cze goś z opcją mel do wa -
nia się, czy nic za to nie gro zi.

Dzię ku je my

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

Od po wiedź:

Za sad ni czo wie le Po la ków
w Ho lan dii nie jest za mel do wa -
nych. Zgod nie z pra wem ho len -
der skim, oso ba któ ra przy jeż dża
do Ni der lan dów z za mia rem po -
by tu po wy żej 3 mie się cy ma obo -
wią zek mel dun ko wy. Je śli pra cu -

ją Pa nie w agen cji pra cy tym cza -
so wej to na niej po wi nien cią żyć
obo wią zek mel dun ku, na to miast
je śli miesz ka ją Pa nie w miesz ka -
niu sa mo dziel nie wy na ję tym
i trwa to dłu żej niż trzy mie sią ce,
po win ny się Pa nie za mel do wać.
Je śli cho dzi o ka ry za to, głów nie
mo gą Pa nie spo tkać ob ostrze nia
rzę du pła ce nia po dat ków (gmin -
nych, za śmie ci, etc) od po cząt ku
po by tu wraz z od set ka mi. 

Dzień do bry,
Wi dzia łam Pań stwa ar ty kuł

na stro nie – http://go niec pol -
ski.nl/sa mo za trud nie nie -w -ni -
der lan dach/ i chcia ła bym się do -
wie dzieć czy mo gli by mi Pań stwo
przy bli żyć ja kie są za sa dy sa mo -
za trud nie nia w Ho lan dii i co jest
bar dziej opła cal ne sa mo za trud -
nie nie w Pol sce czy w Ho lan dii.
Mam ta ki oto dy le mat, że nie je -
stem pew na gdzie mi się bar dziej
opła ca za ło żyć wła sną dzia łal -
ność go spo dar czą. Je śli ma ją
Pań stwo ja kieś wska zów ki al bo
in for ma cje by ła bym wdzięcz na.

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:

To gdzie się bar dziej opła ca
za ło żyć fir mę za le ży od pro fi lu
Pa ni dzia łal no ści i ob ro tów:). Nie
mo że my jed no znacz nie od po -
wie dzieć na Pa ni py ta nie. 

Dzień do bry,
Mam ta kie py ta nie: do sta łem

Aan slag 2013 i do sta łem pierw -

szy list i pi sze na ró żo wym „Te be -
ta len 0” – co to zna czy? Że nie
do sta nę wca le pie nię dzy z po dat -
ku, bo pra co wa łem trzy mie sią -
ce? Pro szę o po moc.

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:

Je śli pierw sze pi smo ja kie
Pan otrzy mał to Aan sla ag, czy li
de cy zja koń co wa i wid nie je
na niej kwo ta 0 eu ro ozna cza to,
że zwro tu po dat ku Pan nie otrzy -
ma, czy li że pra co daw ca w spo -
sób pra wi dło wy opła cał za Pa -
na po dat ki do Urzę du Skar bo we -
go w związ ku z czym nie po wsta -
ła nad pła ta dla Pa na, któ rą się
wła śnie uzy sku je po przez roz li -
cze nia po dat ku.

Wi tam ser decz nie!!!!
Od paź dzier ni ka ze szłe go

ro ku prze by wam na cho ro bo -
wym wy pła ca nym przez UWV.
W lu tym 2014 ro ku mia łam
pierw szą ope ra cję, a dru gą
w czerw cu. Mam py ta nie: czy
bę dąc wła śnie na cho ro bo -
wym rów nież na le ży mi się
wa ka cyj ne??

Z wy ra za mi sza cun ku

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

Od po wiedź:

Zgod nie z pra wo daw stwem
ho len der skim, wa ka cyj ne
jest wy pła ca ne wraz z cho ro -
bo wym. Tak więc, jak na przy -

kład przy za sił ku dla bez ro -
bot nych nie otrzy mu je się go
osob nym prze le wem, tyl ko
wraz z każ dą wy pła tą cho ro -
bo we go. 

Wi tam,
Otrzy ma łem dzi siaj list z Be la -

sting dienst, do ty czy nie ja sne go
nu me ru kon ta ban ko we go. Cho -
dzi o to, że wy sła łem im nie wła -
ści we do ku men ty, mia łem po dać
nu mer kon ta ban ko we go w eu ro
z po twier dze niem ban ku, wy sła -
łem tyl ko wy ciąg z te go kon ta bez
po twier dze nia ban ko we go. Pi -
szą, że mo gą prze lać pie nią dze
za zwrot po dat ku lub nie. Mam
tam za dzwo nić i się do wie dzieć
dla cze go do ku men ty są nie ja -
sne. Nu mer kon ta się zga dza,
więc mo gą prze lać na nie pie nią -
dze... Jak mam do nich za dzwo -
nić nie umie jąc roz ma wiać
po ho len der sku? Czy mo gę im
wy słać list? Bar dzo pro szę o po -
moc i szyb ką od po wiedź. 

Po zdra wiam ser decz nie

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

Od po wiedź:

W pierw szej ko lej no ści trze ba
by by ło za dzwo nić do urzę du je -
śli ma Pan ho len der ski ra chu -
nek ban ko wy, je śli pol ski – trze -
ba do nich ode słać do ku men ty. 

Wi tam,
Dro ga Re dak cjo, chcia łem za -

py tać ile trze ba cze kać na pie nią -

dze od wy sła nia po twier dze nia
kon ta z Be la stin gu?

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:

Je śli kon to tra fi do Be la sting -
dienst i zo sta nie za ak cep to wa ne
(z czym nie ste ty są obec nie du że
kło po ty) to wy pła ta po win na na -
stą pić w okre sie od 4 do 8 ty go -
dni od wy sła nia pi sma. Ale nie -
ste ty czę sto się zda rza, że trze ba
kon to po twier dzać kil ka ra zy
i spra wa się prze cią ga.

Wi tam,
Mam py ta nie: otóż 3 ty go dnie

te mu zo sta ła wy sła na de cy zja do -
ty czą ca mo je go ubez pie cze nia
z Ho lan dii (gdzie obec nie prze by -
wam) do Pol ski na mój ad res do -
mo wy, któ ry wid nie je na nu me rze
so fii. Py ta nie brzmi: jak dłu go mo -
gę cze kać na otrzy ma nie po wyż -
szej de cy zji do Pol ski?

Po zdra wia my ser decz nie

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

Od po wiedź:

Za sad ni czo ta ka de cy zja po -
win na już przyjść, pocz ta z Ho -
lan dii do Pol ski idzie zwy kle
do dwóch ty go dni. Je śli się nie
po ja wi ła na le ża ło by za mó wić jej
ko pię. W tym ce lu na le ży za -
dzwo nić do Urzę du i o to za wnio -
sko wać. 

Wi tam,
Dro ga Re dak cjo, chcia łem za -

py tać, kie dy zo sta ną mi wy pła co -
ne pie nią dze z za sił ku dla bez ro -
bot nych? Za si łek koń czy mi się 1
lip ca, a ostat nie pie nią dze
od UWV do sta łem 11 czerw ca.
Ile mu szę cze kać na ostat nia wy -
pła tę z UWV? 

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:

Na ko lej ną wy pła tę na le ży
ocze ki wać 4 ty go dnie od po -
przed niej.

Wi tam,
Mam py tan ko do ty czą ce za sił ku

dla bez ro bot nych UWV, mo że Pań -
stwo się orien tu ją? Więc tak, bę dę
miał prze pra co wa ne 7 mie się cy,
je den kon trakt (Fa zę B):
od 13.01.2014 ro ku
do 10.08.2014 ro ku. Z tym, że
mia łem urlop 2,5 ty go dnia i zic -

ka 2,5 ty go dnia, czy li ra zem 5 ty go -
dni wol ne go. Mia łem też w tam tym
ro ku 3 mie sięcz ny za si łek z UWV
od wrze śnia 2013 ro ku do grud -
nia2013 ro ku. Czy do sta nę za si łek
z UWV w sierp niu jak się bę dę
o nie go sta rał? Pro szę o po moc.

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:

Tak, za si łek dla bez ro bot nych
bę dzie się na le żeć.

Wi tam,
Do sta łam list z urzę du ho len -

der skie go, by po twier dzić po da -
ny nu mer kon ta (pol ski, wcze -
śniej zwrot prze ka zy wa ny był
na ho len der ski), nie ste ty list mia -
łam wy słać do 4 czerw ca i ter min
mi nął. Co z mo im zwro tem?

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:

Ozna cza to, iż od no wa na le ży
roz po cząć pro ce du rę uzna wa nia
kon ta ban ko we go przez Urząd.

Wi tam,
Pra cu ję w Ho lan dii od li sto pa -

da 2013 ro ku. Obec nie je stem
w 7 mie sią cu cią ży i do tej po ry
pra co wa łam, tak że 26 ty go dni
na pew no mi mi nę ło. Pra cu ję -
przez biu ro po śred nic twa pra cy
w Ho lan dii, wczo raj ko or dy na tor
przy niósł mi kwi tek z biu ra, że nie
ma dla mnie pra cy i wa run ków
w fir mie na dal szą pra cę (bar dzo
du żo go dzin pra cy się za czę ło) i ja
by łam pew na, ze biu ro sa mo prze -
kie ru je mnie do te go UWV lub
na cho ro bo wy, jed nak oka za ło
się, że nic z tym nie zro bi li i mu szę
dzia łać na wła sną rę kę, a na wet
nie znam ję zy ka. Za mie siąc
chcia łam zje chać do Pol ski na po -
ród, jed nak te raz zo sta łam bez
środ ków dla mnie i dzie ciąt ka. Co
po win nam naj szyb ciej zro bić
i gdzie się udać, że by do stać ja kiś
za si łek dla bez ro bot nych i ma cie -
rzyń ski? Jak dłu go mak sy mal nie
to po trwa? Nie mam mel dun ku.

Pro szę o szyb ką 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:

Nie ste ty, ale Pa ni nie speł nia
wa run ków do otrzy ma nia za sił -
ku dla bez ro bot nych. Po win -
na Pa ni przejść od ra zu na za si -
łek ma cie rzyń ski.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

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.

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

Otrzymaliśmy od Was wiele listów odnośnie
spraw dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy cztery
z nich. Na pytania czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej 
mgr An na Kło sow ska www.roz licz sie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
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
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l Roz mo wa te le fo nicz na:
– Ko cha nie, od wo ła łam dzi -

siej szą wi zy tę mo jej ma my, ku pi -
łam Ci sze ścio pak psze nicz ne go,
na ko la cję bę dą pysz ne ste ki,
a póź niej ma sa żyk w mo jej no -
wej bie liź nie i...

– Jak moc no?!
– No... błot nik wgnie cio ny, kie -

run kow skaz roz bi ty, lu ster ko
urwa ne...

l Ja ka jest róż ni ca mię -
dzy IV RP a PRL?

– Za PRLu to rząd był w Lon -
dy nie, a na ród w Pol sce...

l Dzien ni karz py ta pa rę
mał żeń ską ob cho dzą cą zło te
go dy:

– Jak pań stwu mi nął ten
czas?

– Jak 5 mi nut – od po wia da
żo na.

–... pod wo dą bez akwa lun gu
– do da je mąż.

l – Twój mąż pa mię ta da tę
wa sze go ślu bu?

– Na szczę ście nie.
– Na szczę ście?!
– Wspo mi nam mu o rocz ni cy

kil ka ra zy do ro ku i za wsze do -
sta nę coś faj ne go!

l Wie ko wy rol nik i je go żo -
na opie ra ją się o ścia nę chle -
wu, kie dy ko bie ta tę sk nie
przy po mi na, że za ty dzień bę -
dzie zło ta rocz ni ca ich ślu bu. 

– Zrób my przy ję cie, Ste fan
– za su ge ro wa ła – Za bij my świ -
nię. 

Rol nik po dra pał się w si wą
gło wę:

– Ra ny, El ka – w koń cu od po -
wie dział – Nie wi dzę po wo du, że -
by świ nia po no si ła od po wie dzial -
ność za coś, co sta ło się 50 lat
te mu.

l Pa ra by ła 25 lat po ślu bie
i wła śnie w srebr ną rocz ni cę
mie li naj więk szą sprzecz kę
w ży ciu. Żo na rzu ca co raz
ostrzej i gło śniej:

– Gdy by nie mo je pie nią dze,
nie by ło by tu te go te le wi zo ra!
Gdy by nie mo je pie nią dze, nie
by ło by te go krze sła, na któ rym
sie dzisz!

– Żar tu jesz? – wtrą cił mąż
– Gdy by nie two je pie nią dze, nie
by ło by mnie tu taj!

l Roz ma wia ją dwaj star si
pa no wie. Je den mó wi do dru -
gie go: 

– Zbli ża się wa sza rocz ni ca
ślu bu nie praw daż?

– Tak – od po wia da dru gi – i to
spo ra, bo 20.

– Wow i co za mie rzasz zro bić
z tej oka zji dla swo jej żo ny?

– Za bio rę ją na wy ciecz kę
do Au stra lii. 

– Nie źle, a co zro bisz dla żo ny
z oka zji 25 rocz ni cy ślu bu?

– Po ja dę i przy wio zę ją z po -
wro tem.

l Żo na mó wi do mę ża:
– Ko cha nie ju tro jest rocz ni ca

na sze go ślu bu – jak ją uczci my?
Na to mąż od po wia da:
– Mo że mi nu tą ci szy?!

l Mąż i żo na ja dą wiej ską
dro gą do zna jo mych. Wje cha -
li w bło to i sa mo chód ugrzązł.
Po kil ku mi nu tach bez owoc -
nych prób wy cią gnię cia go
spo strze gli mło de go rol ni ka
z pa rą wo łów. Rol nik za trzy -
mał się i za ofe ro wał po moc
za 200 zło tych. Mąż się zgo -
dził i po chwi li sa mo chód
mógł je chać da lej. Rol nik mó -
wi do mę ża:

– Wie pan, dzi siaj wy cią gną -
łem już 10 sa mo cho dów z te go
bło ta. 

Fa cet pa trzy z nie do wie rza -
niem na po le i py ta:

– A kie dy ma pan czas, że by
za orać po le? W no cy?

– Nie – mó wi mło dy rol nik
– w no cy le ję wo dę w dziu ry.

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

– Raz.
Ka wa łek da lej koń znów się

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

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

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

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

Rol nik na to:
– Raz.

l Przy cho dzi ob co kra jo -
wiec do wa rzyw nia ka i po ka -
zu je na ba na ny. 

– Co to jest? – py ta
– To są ba na ny – od po wia da

sprze daw ca
– U nas to są ta aaaaakie ba -

na ny!!
Po tem po ka zu je na po ma rań -

cze i tak sa mo py ta się. Sprze -
daw ca od po wia da, a on na to że
u nas to są ta aaaaakie po ma -
rań cze. Sprze daw ca lek ko zde -
ner wo wa ny pa trzy na klien ta,
po czym zno wu tam ten py ta się:

– Co to jest? I po ka zu je
na mo re le.

Sprze daw ca już moc no wku -
rzo ny od po wia da, a klient wy -
śmie wa go i po ka zu je, że u nie -
go są ta aaaaakie mo re le.
Po czym po ka zu je na ar bu -
za i py ta się.

– Co to jest?
A sprze daw ca na to:
– A to jest pol ski zie lo ny gro -

szek!

l Do skle pu na wsi wcho dzi
chłop i py ta:

– Czy są gwoź dzie?
– Nie ma.
– A gra bie?

– Też nie ma.
– A mo że wia dra?
– Nie, nie ma.
– To dla cze go nie za mknie cie

skle pu?!
– Bo kłó dek też nie ma.

l W Wiel ka noc chłop wcho dzi
do sto do ły i mó wi do kro wy:

– Meć ka, po wiedz coś!
– Nic z te go! Ja mó wię tyl ko

w Wi gi lię.

l Przy jeż dża chłop wo zem
do wsi i wo ła:

– Wę giel przy wio złem!
Na to koń któ ry pro wa dził wóz

od wra ca się i mó wi:
– Tak, TY przy wio złeś wę giel!

l Syn Igna ca wró cił z woj -
ska i Ignac za czy na szu kać
mu kan dy dat ki na żo nę. Po -
szedł do są sied niej wsi, a gdy
wró cił, oznaj mia sy no wi:

– Zna la złem ci na rze czo ną.
– Ład na?
– Jesz cze jak! Że byś ty wi -

dział, jak szyb ko po tra fi wi dła mi
sło mę zrzu cić z fur man ki!

l Ku zyn z mia sta od wie dza
bar dzo za nie dba ne go spo dar -
stwo rol ne Ant ka.

– Nic na tej zie mi nie ro śnie?
– A no nic – wzdy cha An tek.
– A jak by tak za siać ku ku ry -

dzę?
– Aaa... jak by za siać, to by

uro sła.

l Skąd wia do mo, że męż czy -
zna ro bi pla ny na przy szłość? 

– Bo ku pu je dwie skrzyn ki pi -
wa za miast jed nej.

l Ir land czyk wcho dzi do ba -
ru i mó wi do bar ma na:

– Jed ną whi sky z so dą, za nim
za czną się pro ble my. 

Bar man po da je mu, a ten wy -
pi ja jed nym tchem. 

– Na stęp ną whi sky, za nim za -
czną się pro ble my – mó wi fa cet. 

Bar man mu na le wa. Fa cet wy -
pi ja dusz kiem i mó wi:

– Ko lej ną whi sky, za nim za -
czną się pro ble my.

Bar man na le wa i py ta:
– Kie dy pan za pła ci?
– O nie – mó wi Ir land czyk

– Za czy na ją się pro ble my!
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Reklama

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!

SZAN TAŻ
CHO CHOŁ DO NAS MÓ WI:
„Dziś pi szą DZIE JE
ban dy ci i zło dzie je
i roz kwi ta ją „JA JO GŁO WI”
OBOK PŁO TU ZAŚ...
BIED NI PLAJ TU JĄ
BO GA CI KRÓ LU JĄ
... PIE NIĄ DZEM I WA LU TĄ
SZA TA ŻU JĄ
SZAN TAŻ...
POL SKI NIE UZDRO WI!!!

WI CI
PRZE WI DU JĘ...
że „wi ci...”
za rze wiem za pło ną
wów czas KO SMI CI
KO SY NIE RZY, LE GIO NY
sta ną (na no wo)
pod MU REM
dla oca le nia
dla obro ny!
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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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