
Do na szej re dak cji do cie ra
wie le sy gna łów, iż co raz czę -
ściej na si ro da cy chcą ko rzy -
stać z sys te mu so cjal ne go
w po sta ci za sił ków po utra -
cie pra cy i do cho dów. Świad -
czy to o co raz więk szej świa -
do mo ści Po la ków, któ rzy
cięż ko pra cu ją na te re nie Ni -
der lan dów i w mo men cie,
gdy tra cą pra cę, czę sto tak -
że tra cą per spek ty wy i nie
wie dzą, co ro bić. Nie raz pa -
da ją py ta nia do na szej re -
dak cji czy le piej jest zo stać
w Ho lan dii i po bie rać tu za si -
łek, czy wra cać do Pol ski,
o ja kie świad cze nia mo gę się
sta rać gdy stra cę pra cę i tak
da lej…

Nie mniej fak tem jest, że
jed nak wie lu Po la ków ma pro -
blem z wy ar ty ku ło wa niem,
cze go do kład nie po trze bu ją
i o ja kie świad cze nia chcie li by
się sta rać. Tu ro dzi się pro -
blem, po nie waż Ho lan dia sły -
nie z ogrom ne go za ple cza so -
cjal ne go i do wy bo ru jest wie -
le ro dza jów za sił ków dla osób
po zo sta ją cych bez środ ków
do ży cia.

Czę sto do cho dzi do sy tu acji,
gdy lu dziom my lą się po szcze -
gól ne za sił ki, w szcze gól no ści
za si łek dla bez ro bot nych z za -
sił kiem so cjal nym. Pod kre śla -
my, że nie jest to to sa mo
świad cze nie, a co wię cej, kry te -
ria do speł nie nia ich wa run ków
się róż nią i w żad nym ra zie nie
są ta kie sa me. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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4. miejsce Polaków 

Po li cja za szczu ła

Kasa za seks

Zasiłek socjalny to nie to samo,
co zasiłek dla bezrobotnych! 

FOT. FREEIMAGES. COM / STEPHEN STACEY



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Co gor sze, nie jed no krot nie

wie lu na szych ro da ków po utra -
cie pra cy chce się sta rać nie
o ten za si łek, o któ ry po wi nien,
co po wo du je w koń cu ob cię cie
pra wa do obu za sił ków, po przez
nie speł nie nie kry te riów ter mi no -
wych lub me ry to rycz nych. By za -
po biec ta kim sy tu acjom, na sza
re dak cja przed sta wia skró to we
opra co wa nie obu ro dza jów za sił -
ków, by w przy szło ści wie dzieć,
ko mu się one na le żą, a ko mu
nie. 

O za si łek dla osób bez ro bot -
nych (WW -uit ke ring), mo że sta -
rać się każ da oso ba, speł nia ją ca
po niż sze wa run ki:

– w cią gu ostat nich 36 ty go -
dni prze pra co wa ła 26 ty go dni,

– utra ci ła pra cę  nie z wła snej
wi ny (brak pra cy, ko niec kon -
trak tu, etc.),

– pra co daw ca nie za pro po no -
wał jej żad nej in nej po sa dy,

– nie ma żad nej in nej płat nej
pra cy,

– ak tyw nie po szu ku je pra cy.
Re asu mu jąc, za si łek dla bez -

ro bot nych jest świad cze niem,
któ re przy słu gu je dla osób, któ re
mia ły pra cę i ją stra ci ły nie ze

swo jej wi ny i nie ma ją in nych do -
cho dów ze sto sun ku pra cy. Wa -
run kiem ko niecz nym do uzy ska -
nia za sił ku jest po sia da nie mel -
dun ku na te re nie Ho lan dii lub
po sia da nie sta łe go ad re su
do ko re spon den cji na jej te re nie.

Na czas po bie ra nia za sił ku
bez względ nie na le ży po zo sta -
wać na te re nie Ho lan dii oraz nie
wy jeż dżać po za jej gra ni ce. Jest
to kry te rium, któ re jest bar dzo
ry go ry stycz nie prze strze ga ne
przez urzęd ni ków ho len der skich
– bar dzo czę sto do cho dzi
do kon tro li, za rów no te le fo nicz -
nych jak i oso bi stych w miej scu
za miesz ka nia w Ho lan dii ce lem
spraw dze nia, czy ob co kra jo wiec
(np. Po lak), po bie ra ją cy za si łek,
fak tycz nie prze by wa pod ad re -
sem, któ ry po dał dla Urzę du. Za -
si łek dla bez ro bot nych mo że zo -
stać przy zna ny na okres mi ni -
mal nie 3 mie się cy, a mak sy mal -
nie 38 mie się cy. 

Nie mniej jed nak każ dy z nas
mo że stra cić pra wo do za sił ku
dla bez ro bot nych (np. z po wo du
nie sta wie nia się na spo tka nie
wy zna czo ne w Urzę dzie lub po -
przez od mo wę przy ję cia pra cy)
i po zo stać bez środ ków do ży cia.
Wte dy mo że my wziąć pod uwa -
gę za si łek so cjal ny. Oso bom,
któ re fak tycz nie po zo sta ły bez
ja kich kol wiek środ ków do ży cia,
mo że przy słu gi wać za si łek so -
cjal ny (Bij stan du it ke ring).   Nie -
mniej jed nak trze ba speł nić wie -
le nie raz skom pli ko wa nych wa -
run ków, by uzy skać ta kie świad -
cze nie. O Bij sta nu it ke ring mo że
sta rać się każ dy, kto:

– jest peł no let ni,
– jest za mel do wa ny w Ho lan -

dii,
– nie ma pra wa do żad ne go

in ne go za sił ku,
– nie ma wy star cza ją cych do -

cho dów, któ re by wy star czy ły
na prze ży cie,

– nie po sia da ma jąt ku prze -

kra cza ją ce go okre ślo nej kwo ty,
– bie rze czyn ny udział w róż -

no ra kich ak cjach i dzia ła niach
do ty czą cych ak ty wi za cji w pra cy
or ga ni zo wa nych przez swo ją
gmi nę,

– ak tyw nie po szu ku je pra cy.
Re asu mu jąc, o za si łek so cjal -

ny moż na się sta rać, gdy wy ga -
śnie pra wo do za sił ku dla bez ro -
bot nych, a nie w mo men cie utra -
ty pra cy. W tym dru gim przy pad -
ku pierw szym kro kiem po win no
być sta ra nie się o za si łek dla
bez ro bot nych. Do kład ny sche -
mat po stę po wa nia przed sta wia
obok ry su nek 1 (Rys. 1).

I na sam ko niec jesz cze jed -
na new ral gicz na kwe stia,
o któ rej zresz tą na sza re dak cja
pi sa ła w po przed nich nu me -

rach dwu ty go dni ka Go niec Pol -
ski. nl. Za si łek dla bez ro bot -
nych jak naj bar dziej moż -
na prze trans fe ro wać do Pol ski,
za sił ku so cjal ne go na to miast
– nie moż na! Tyl ko w przy pad -
ku za sił ku dla osób, któ re utra -
ci ły pra cę, ist nie je praw na furt -
ka umoż li wia ją ca wy jazd
do Pol ski. Oso by bę dą ce be ne -
fi cjen ta mi za sił ku so cjal ne go
tak że są zo bo wią za ne do po zo -
sta wa nia na te re nie Ho lan dii,
one jed nak nie ma ją moż li wo -
ści je go prze trans fe ro wa nia. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 9 września 2014Praca i życie w Holandii2

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.

Zasiłek socjalny to nie to samo,
co zasiłek dla bezrobotnych! 

FOT. FREEIMAGES. COM / JORGE VICENTE
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PRACA

l Spa wacz TIG (spa wa nie
rur) z zna jo mo ścią ję zy ka
an giel skie go. 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 (spa wa nie rur)
z zna jo mo ścią ję zy ka an giel -
skie go. Miej sce pra cy: 1. ty -
dzień Po el dijk, Ho lan dia, póź -
niej de le ga cja na te ren Ro sji.
Wy jazd i ter min roz po czę cia
pra cy: 8.09.2014. Pierw szy ty -
dzień pra cy jest na te re nie Ho -
lan dii w miej sco wo ści Po el dijk,
póź niej Pra cow nik zo sta je od -
de le go wa ny do pra cy na te ren
Ro sji na okres 8-14 ty go dni.
Obo wiąz ki: Spa wa nie me to dą
TIG, spa wa nie rur (śred ni ca 4-6
ca li) z sta li wę glo wej oraz sta li
nie rdzew nej. Pra ca na ha li pro -
duk cyj nej. Ofe ru je my: Staw -
ka: 15 eu ro net to/h, Ubez pie -
cze nie: za pew nio ne płat -
ne: 20,65 eu ro/ty dzień, Za kwa -
te ro wa nie: bez płat ne, za pew -
nio ne przez pra co daw cę. Wy ży -
wie nie we wła snym za kre sie.
Ilość go dzin pra cy: ok 40h ty go -
dnio wo. Wy ma ga nia: Min. ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go (spraw dza -
na roz mo wą te le fo nicz ną), Do -
świad cze nie przy spa wa niu rur
me to dą TIG, Waż ny cer ty fi kat
spa wal ni czy 141 (gru pa ma te -
ria łów kar bon stal gr. 1 i inox
gr. 8), Waż ny cer ty fi kat spa wal -
ni czy 141 H -L045, Cer ty fi kat
VCA, pro si my o wy sy ła nie Cv
na ad res ma ilo wy: ho lan -
dia@eu ro work.net.pl.

l Pra ca - szu kam: Szu kam
pra cy z za kwa te ro wa niem lub
w Rot ter da mie!!! Mam 39 lat
je stem nie pi ja cy al ko ho lu. Szu -
kam pra cy z za kwa te ro wa niem
obo jęt nie w ja kiej miej sco wo -
ści lub w Rot ter da mie. Pra co -
wa łem na pro duk cjach, ma ga -
zy nach, przy pie lę gna cji drze -
wek, sor to wa niu owo ców,

sprzą ta łem, pra co wa łem ja ko
or der pic ker przy za mó wie -
niach ze słu chaw ką w jez. pol -
skim, pra co wa łem na myj ni sa -
mo cho do wej,, To yo ta -Le xus,
ma lo wa łem po ko je, okna,
umiem po spa wać drob ne rze -
czy spa wa łem elek tro dą uczy -
łem się i pra co wa łem na róż -
nych sta no wi skach wy ko ny wa -
łem róż ne pra ce fi zycz ne.
0031619689066.

l Avon -Zo stań Kon sul tant -
ką w Ho lan dii. Wi tam, mam
na imię An ge li ka i je stem Me -
ne dże rem AVON. Ser decz nie
za pra szam do współ pra cy
w bran ży ko sme tycz nej na te re -
nie Ho lan dii. Dla cze go pra ca
z AVON? Avon jest bar dzo zna -
ną i ce nio ną przez Po lki fir mą.
Pra cu je my na pol skich ka ta lo -
gach, a co za tym idzie, wszyst -
kie pro duk ty są w pol skich ce -
nach. Ce ny za tem, w prze li cze -
niu na EU RO, są na praw dę ni -
skie, a to z ko lei jest do sko na ły
ar gu ment do za chę ce nia klien -
tek do wy pró bo wa nia do brej ja -
ko ści ko sme ty ków. Nim się
obej rzysz, Two je za mó wie nia
bę dą wzra stać, a Ty pod re pe ru -
jesz swój bu dżet. Avon ofe ru je: -
Upu sty od 15% do 40%, --Wpi -
so we 0 zł!!, -Na gro dy i upu sty
w ofer tach pro mo cyj nych, -Do -
stęp do pro duk tów przed pre -
mie ro wych, -Przy wi le je, kon kur -
sy, su per na gro dy, -Pre zen ty
i atrak cyj ne ofer ty w ra mach
spe cjal ne go pro gra mu dla no -
wej kon sul tant ki. Po za tym ode
mnie: -pa kiet star to wy (w tym
ka ta lo gi i prób ki), -pew ny ku rier
z ko sme ty ka mi Pol ska –Ho lan -
dia, -opie ka i po moc. Dar mo wa
re je stra cja Ty pla nu jesz ile go -
dzin pra cu jesz, nic nie tra cisz
mo żesz tyl ko zy skać. Ser decz -
nie Za pra szam. Skon tak tuj się
ze mną: An ge li ka
tel: 0617 800 383, ema il:avon -
ho lan dia@vp.pl.



l Zdro wie i uro da: Masz pro ble my
z la mia cy mi sie pa znok cia mi, znisz czo -
ny mi wy pa da ja cy mi wlo sa mi,
zmarszcz ka mi, mniej ener gi, pro ble ma -
mi z je li ta mi, hor mo na mi, sta wa mi
Twoj or ga nizm sam wska zu je ze jest
cos nie w po rzad ku Nie cze kaj dlu zej ze -
by sy tu acja sie po gor szy la skon tak tuj
sie z na mi die te tycz ka gwa ran tu -
je 100% po moc. Ubez pie cze nie zwra ca
za kon sul ta cje. B. I. A Bu si ness In ter na -
tio nal Ad vi ce, Ho ut za ag mo -
len 101, 2986GE Rid der kerk, KvK -
-num mer: 24285883.

l Usłu gi – kom pu te ry: In sta la cje

lap topw Rid der kerk ko lo Rot ter da mu.
In sta la cje lap to pow Rid der kerk ta nio
szyb ko so lid nie nie prze pla caj za dzwon
tel. 0627316448.

l Trans port – ofe ru ję: Prze wo zy
Mię dzy na ro do we Pol ska -Ho lan dia -Pol -
ska. ZIE LO NA GÓ RA, WRO CŁAW, OPO -
LE, CZĘ STO CHO WA, KA TO WI CE. WI -
FI, DVD, KLI MA TY ZA CJA, DU ŻA PRZE -
STRZEŃ BA GA ŻO WA. Wo je wódz twa: lu -
bu skie, dol no ślą skie, opol skie, ślą -
skie,(wszyst kie mia sta w tych wo je -
wódz twach). KON TAKT PL
+48 666 977 871, PL
+48 666 977 834.

5Nasza Holandia
Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE

Stu den ci z ze spo łu High Fly -
ers z Po li tech ni ki Ślą skiej za -
ję li czwar te miej sce w or ga -
ni zo wa nych za wo dach dla
kon struk to rów mi kro obiek -
tów la ta ją cych. Kon fe ren cja
i za wo dy IMAV (In ter na tio nal
Mi cro Air Ve hic le Con fe ren -
ce and Fli ght Com pe ti tion)
od by ły się w Ho lan dii. 

IMAV to mię dzy na ro do wa
kon fe ren cja po łą czo na z za wo -
da mi bez za ło go wych i au to no -
micz nie ste ro wa nych obiek tów
la ta ją cych kla sy mi kro. Za wod ni -
cy pod czas za wo dów do sta li
do wy ko na nia za da nia, któ re
skła da ły się na ak cję wy wia dow -
czo -ra tun ko wą.

Człon ko wie gru py High Fly ers
na swo jej stro nie in ter ne to wej
opi su ją, że wy ko rzy stu jąc za pro -
jek to wa ne przez sie bie nie wiel -
kie obiek ty la ta ją ce, uczest ni cy
mie li wy ko nać ma pę te re nu do -
tknię te go klę ską ży wio ło wą. Za -
wod ni cy mie li też ana li zo wać do -
stęp ność dróg, do ko nać in spek -
cji wnętrz bu dyn ków, a tak że zlo -
ka li zo wać ran nych i ofia ry. Za wo -
dy trwa ły od 11 do 15 sierp nia.

W przy pad ku High Fly ers ju ry
do ce ni ło au to no micz ny lot
nad mia stecz kiem i traf ne zlo ka -
li zo wa nie prze szkód na dro gach,
in spek cję wska za ne go bu dyn ku,
sa mo dziel ny start oraz wie lo -
krot ne pre cy zyj ne lą do wa nie.
„Co praw da oby ło się bez opa -
dów pod czas za wo dów, lecz

śred nia pręd kość wia tru wy no si -
ła 35km/h. Plat for ma na szej
kon struk cji spraw dzi ła się zna -

ko mi cie, po nie waż ja ko jed -
na z nie licz nych po tra fi ła swo -
bod nie ma new ro wać w tak trud -

nych wa run kach” – opi su ją
prze bieg za wo dów stu den ci.

Udział w za wo dach jest
jed nym z ele men tów pro jek -
tu pt. „Roz wój bez za ło go wych
sys te mów la ta ją cych wy po -
sa żo nych w mo du ły wi dze nia
ma szy no we go oraz wie lo -
funk cyj ne ukła dy ste ro wa nia
zwięk sza ją ce sto pień au to no -
mii lo tu”, re ali zo wa ne go
na Wy dzia le Au to ma ty ki,
Elek tro ni ki i In for ma ty ki,
pod kie run kiem dr inż. Ro ma -
na Czy by przy wspar ciu me ry -
to rycz nym dr inż. Mar ci na Le -
ma no wi cza oraz mgr inż.
Grze go rza Sza frań skie go.

Od ze spo łu z PŚ lep sze
oka za ły się ze spo ły z Sin ga -
pu ru, Nie miec i Fran cji.

W skład ze spo łu High Fly -
ers we szli: Woj ciech Du dzik,
Mi chał He cel, Mar cin Ja nik,
Mar cin Kol ny, Oli ver Kur gan,
Kor nel Ma tu siak, Pa weł Ma -
ty szok, Łu kasz So bo ta, Łu -
kasz Szczu row ski, Ma te usz
Ucher, Pau li na Wilk, Grze -
gorz Wój cik i Agniesz ka Zie -
bu ra.

Pro jekt re ali zo wa ny jest
w ra mach I edy cji pro gra mu
MNiSW – „Ge ne ra cja Przy -
szło ści”, wspie ra ją ce go stu -
diu ją cych na pol skich uczel -
niach mło dych wy na laz ców,
kon struk to rów, pro gra mi -
stów i in no wa to rów.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

4. miejsce Polaków na zawodach
mikroobiektów latających

FOT. FREEIMAGES. COM / BILLY ALEXANDER
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Do sprze da ży do szło w no cy
z 22 na 23 sierp nia. Jak po in for -
mo wał nas rzecz nik go styń skiej
po li cji, kil ka mi nut po go dzi -
nie 1: 00 w no cy po li cjant i straż -
nik miej ski, wy ko nu jąc czyn no -
ści w re jo nie ryn ku, za uwa ży li pi -

ja ne go męż czy znę. – Szedł uli cą
chwiej nym kro kiem, do dat ko wo
w rę ku trzy mał dwa pi wa. Mło dy
wy gląd te go czło wie ka, jak rów -
nież stan w ja kim się znaj do wał,
wzbu dził za in te re so wa nie mun -
du ro wych  – mó wi Se ba stian

Mysz kie wicz, rzecz nik go styń -
skiej po li cji. -Pod czas roz mo wy
z nim oka za ło się, że miał
wpraw dzie 18 lat, ale był na ty le
pi ja ny, że sło wa wy po wia dał
w spo sób beł ko tli wy. Stró że pra -
wa bar dzo szyb ko do wie dzie li

się, w ja ki spo sób wszedł w po -
sia da nie al ko ho lu. Oka za ło się,
że pi ja ne mu 18-lat ko wi al ko hol
zo stał sprze da ny w po bli skim
skle pie  – do da je rzecz nik KPP
w Go sty niu. 

Ba da nie al ko ma tem mia ło
wy ka zać u chło pa ka po nad 2
pro mi le al ko ho lu w wy dy cha -
nym po wie trzu. Jesz cze te go sa -
me go dnia eks pe dient ce po sta -
wio no za rzut nie prze strze ga nia
prze pi sów usta wy o wy cho wa niu
w trzeź wo ści oraz prze ciw dzia ła -
niu al ko ho li zmo wi, za co gro zi
ka ra na wet do 5 tys. zł. grzyw ny.
– Wy stą pi my też do Urzę du Gmi -
ny z wnio skiem o wsz czę cie po -
stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
w ce lu cof nię cia ze zwo le nia
na sprze daż al ko ho lu wła ści ciel -
ce skle pu – pod su mo wu je rzecz -
nik go styń skiej po li cji.

Po uka za niu się in for ma cji
w lo kal nych me diach, do na -
szej re dak cji zgło si ła się wła ści -
ciel ka skle pu Al Ca po ne w Go -
sty niu, przed sta wia jąc wła sną
wer sję wy da rzeń po twier dzo ną
na gra niem z mo ni to rin gu – Po -
li cja twier dzi, że mo ja pra cow -
ni ca sprze da ła al ko hol nie -

trzeź we mu  – mó wi wła ści ciel -
ka skle pu. – Na ja kiej pod sta -
wie? Klient nie za ta czał się,
mó wił tak jak za wsze... Zna ją
się prze cież. Chło pak nie był
agre syw ny, żad ne je go ru chy
nie wska zy wa ły na stan nie -
trzeź wo ści, więc ka sjer ka
sprze da ła mu pi wo. Ja też bym
sprze da ła mu te dwa pi -
wa. – prze ko nu je ko bie ta.

– Wie lo krot nie zda rza się, że
nie sprze da je my al ko ho lu oso -
bom, któ re na szym zda niem
uzna je my za pi ja ne, ale nie
w tym przy pad ku  – za strze ga
wła ści ciel ka skle pu Al Ca po ne. 

Na do wód po ka zu je na gra nia
z mo ni to rin gu. Wi dać jak chło -
pak wcho dzi do skle pu, wyj mu je
z lo dów ki dwa pi wa, pod cho dzi
do la dy i pła ci. Z na gra nia rze czy -
wi ście trud no okre ślić, czy jest
pi ja ny. – Gdy wy cho dził   już
na pierw szym stop niu za drzwia -
mi a nie na uli cy za cze pi li go po -
li cjan ci i straż nik miej ski twier -
dząc, że jest pi ja ny  – do da -
je. I rze czy wi ście na na gra -
niu oprócz po li cjant ki i straż ni ka
miej skie go wi dać   jesz cze czte -
rech funk cjo na riu szy sto ją cych
przed skle pem. 

– Po pro si li mnie o do wód oso -
bi sty. Po ka za łem – opo wia -
da 18-let ni Pa weł. Chło pak przy -
zna je, że te go wie czo ru pił al ko -
hol, ale nie szedł chwiej nym kro -
kiem i nie beł ko tał. – Nie chwia -
łem się. Mam ta ką po sta wę, ta -
ki spo sób po ru sza nia się i nie
beł ko ta łem... mam wa dę wy mo -
wy – prze ko nu je. -Za py ta łem,
czy do sta nę man dat, po wie dzie -
li, że nie – do da je. 

Zda niem wła ści ciel ki skle pu
okre śle nie sta nu trzeź wo ści ku -
pu ją ce go al ko hol jest pra wie
nie moż li we. O ile wiek klien ta
moż na spraw dzić bar dzo ła two,
pro sząc go o do ku ment toż sa -
mo ści, o ty le stan je go trzeź wo -
ści jest prak tycz nie nie moż li wy
do zwe ry fi ko wa nia. Zgod nie
z usta wą o wy cho wa niu w trzeź -
wo ści sprze daw ca ma oce nić
do mnie ma ny stan upo je nia…
na oko. Je śli uzna, że jest pi ja ny,
po wi nien od mó wić mu sprze da -
ży al ko ho lu. To, czy i ile wy pił
wcze śniej, nie ma żad ne go zna -
cze nia. – Licz ba wi zyt te go sa -
me go klien ta w skle pie jed ne go
dnia, nie świad czy prze cież o sta -
nie je go trzeź wo ści. 

‹ ‹ ‹

Po li cja za szczu ła

FOT. FREEIMAGES. COM / ZSUZSANNA KILIAN

Utra ta kon ce sji na sprze daż al ko ho lu, a co za tym idzie, li kwi da cja dzia łal no ści gro zi wła ści -
ciel ce skle pu z al ko ho lem na ryn ku w Go sty niu. Zda niem po li cji eks pe dient ka sprze da ła pi wo
pi ja ne mu męż czyź nie, któ ry nie dość, że beł ko tał, to na do da tek chwiał się na no gach. Nie co
in ną wer sję przed sta wia wła ści ciel ka skle pu, któ ra zgło si ła się do na szej re dak cji, przed sta -
wia jąc za pis z mo ni to rin gu. Jak twier dzi – Czu ję się za szczu ta przez po li cję. 

Reklama
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100 stu den tów ze wscho du
Ukra iny już od wrze śnia br.,
a 450 w ro ku 2015, bę dzie
mo gło stu dio wać na pol skich
uczel niach dzię ki sty pen -
dium pol skie go rzą du. Sty -
pen dia ma ją po móc Ukra iń -
com w bu do wa niu de mo kra -
cji – mó wi ła w śro dę w War -
sza wie Le na Ko lar ska -Bo biń -
ska. 

Za pre zen to wa ny przez Po la -
ków stro nie ukra iń skiej pa kiet
sty pen dial ny „Pol ski Era smus
dla Ukra iny” ma po móc we
wzmac nia niu aspi ra cji eu ro pej -
skich Ukra iny i w bu do wa niu
de mo kra cji – za zna czy ła mi ni -
ster na uki Le na Ko lar ska -Bo -
biń ska na śro do wej kon fe ren cji

pra so wej z udzia łem mi ni stra
edu ka cji i na uki Ukra iny, Ser hi -
ja Kwi ta.

Sty pen dium obej mie stu dia
na kie run kach prio ry te to wych
– ta kich jak za rzą dza nie, eu ro -
pe isty ka, eko no mia, ad mi ni -
stra cja i kie run ki tech nicz ne.
Sty pen dia nie obej mą stu diów
ar ty stycz nych, me dycz nych
czy neo fi lo lo gii. Koszt pro gra -
mu wy nie sie po nad 10,7 mln
zł. Do fi nan so wa nie pol skie go
rzą du obej mie stu dia li cen -
cjac kie, ma gi ster skie i dok to -
ranc kie na uczel niach (pań -
stwo wych lub pry wat nych)
i kosz ty utrzy ma nia stu diu ją -
ce go w cza sie rocz ne go po by -
tu w Pol sce.

„Do świad cze nia zwią za ne
z po by tem na tych sty pen -
diach wy ko rzy sta my dla roz -

wo ju de mo kra cji w na szym
kra ju, dla kształ to wa nia stan -
dar dów w oświa cie” – za pew -
nił mi ni ster Kwit. – Je że li cho -
dzi o sty pen dia dla dok to ran -
tów, to wy ko rzy sta my je tak że
dla im ple men ta cji no wej usta -
wy o szkol nic twie wyż szym,
uchwa lo nej nie daw no przez
ukra iń ski par la ment”.

Pro gram kie ro wa ny jest
przede wszyst kim do mło dych
lu dzi z ob sza rów ob ję tych te -
raz dzia ła nia mi mi li tar ny mi
– z ob wo du łu gań skie go i do -
niec kie go oraz z Kry mu.
Pierw sza set ka ukra iń skich
stu den tów (po II ro ku stu diów
li cen cjac kich) roz pocz nie
u nas bez płat ne stu dia już
od se me stru zi mo we go. Otrzy -
ma ją też po 900 zł sty pen -
dium na utrzy ma nie.

Od stycz nia 2015 r. ru szy
ko lej ny etap pro gra mu, obej -
mu ją cy 400 stu den tów (z ca -
łej Ukra iny, z pierw szeń -
stwem dla miesz kań ców te -
re nów ob ję tych dzia ła nia mi
wo jen ny mi) i 50 dok to ran -
tów. Stu den ci nie zna ją cy pol -
skie go mo gą się go uczyć
przez pół ro ku, a dru gie pół
stu dio wać.

Stro na pol ska bę dzie od po -
wie dzial na za stu dio wa nie,
obec ność i do bre wy ko rzy sta nie
cza su, stro na ukra iń ska zor ga ni -
zu je re kru ta cję.

Stu den ci z Ukra iny już te raz
sta no wią naj licz niej szą gru pę
ob co kra jow ców stu diu ją cych
w Pol sce (42 proc.). 

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

‹ ‹ ‹

Rów nież za pach czy nie wy -
raź na mo wa – ar gu men tu je. -
Nie któ re oso by tak wy glą da ją
i za cho wu ją się sta le, a nie
tyl ko pod wpły wem al ko ho lu.
Od sprze daw cy nie moż -
na ocze ki wać, że z do kład no -
ścią al ko ma tu okre śli trzeź -
wość ku pu ją ce go -do da je.

Wła ści ciel ka skle pu twier -
dzi, że pa dła ofia rą na gon ki,
dla te go wy na ję ła praw ni ka,
by po mógł jej oczy ścić się z,
jak twier dzi, na cią ga nych za -
rzu tów  – Nie by ło dnia
w ostat nim cza sie, że by
pod skle pem nie sta ła po li -
cja. I w koń cu ko goś zła pa li.
Nie wiem, czym to jest spo -
wo do wa ne. Je stem nor mal -
nym przed się bior cą... na -
praw dę nie wiem, co mam
o tym my śleć. Czy ta łam
na stro nie in ter ne to wej in nej
lo kal nej ga ze ty na te mat te -
go, co wy da rzy ło się so bot niej
no cy w mo im skle pie... to są
bzdu ry  – mó wi wła ści ciel ka
Al Ca po ne. – Nie ro zu miem
też za cho wa nia po li cji. Czu ję
się za szczu ta przez po li cję.
Mo że to na gon ka ze stro ny
kon ku ren cji... nie wiem. Brak
słów...- do da je. 

Spra wa za pew ne znaj dzie
swój fi nał w są dzie, gdzie obie
stro ny do sta ną szan -
sę  na przed sta wie nie wła -
snych wer sji wy da rzeń. Na ra -
zie każ da ze stron upie ra się
przy swo im. (MiS)  

Zda niem in ter nau tów:

Czy ta jąc wy po wiedź wła ści -
ciel ki skle pu ma ona 100%
ra cję Pa trząc na spra wę z in -
nej stro ny gdy by ten chło pak
nie był pi ja ny a eks pe dient ka

od mó wi ła by mu sprze da ży al ko -
ho lu my sla, ze jest pi ja ny o wów -
czas? Pro po nu ję do otrzy ma nej
kon se sji gra tis do da wać al ko -
mat. Być mo ze, ze to dzia ła nie
ce lo we i szu ka nie po pro stu ha -
czy ka dziś za zdrosć ludz ka nie
zna gra nic Zy czę po wo dze nia
i wy gra nia tej że spra wy

Sko ro był ta ki pi ja ny, za ta czał
się i beł ko tał, to po li cjan ci po -
win ni zo stać zwol nie ni za nie do -
peł nie nie obo wiąz ków służ bo -
wych, któ rych do pu ści li się nie
za trzy mu jąc go na izbie wy trzeź -
wień.

Za brać kon ce sję jak naj szyb -
ciej a sprze daw ce su ro wo uka -
rać dla przy kła du. wie czo ra mi
obok skle pu gro ma dzi się pi ja -
na mło dzież uży wa jąc wul ga ry -
zmów i le ja gdzie po pad nie.

w tym skle pie już od daw -
na sprze da je się al ko hol nie lo -
tom i pi ja nym.

Spra wa gru by mi nić mi szy ta...
Pew nie ja kaś ustaw ka na wła -
ści ciel kę skle pu bo w ta ki spo -
sób jak by ło to zor ga ni zo wa ne to
moż na prak tycz nie każ dy sklep
w Pol sce uka rać i po zba wić kon -
ce sji...

Lu dzie nie daj cie się zwa rio -
wać więk szość tych ża ło snych
wpi sów to dzie ło wła ści ciel ki
skle pu i jej eks pe dient ki to tłu -
ma cze nie jest że nu ją ce a to ną cy
i brzy twy sie ła pie Mam na dzie ję
że spra wa szyb ko znaj dzie fi nał
w są dzie ka ra bę dzie su ro wa
koń czą ca ten pro ce der i na sze
nie prze spa ne no ce.

Tak na mo je to w tej usta wie
nie jest nic na pi sa ne o lu -
dziach pod wpły wem al ko ho lu

tyl ko o pi ja nych, a je że li byl ta -
ki pi ja ny ze nie moż na by ło mu
sprze dać al ko ho lu to tez nie na -
da wał się do te go by go pu ścić
wol no tyl ko na wy trze zwiał ke
wiec w tym mo men cie to cof -
nie cie kon ce sji dla skle pu i ka -
ra dla eks pe dient ki po win -
na być wy mie rzo na tyl ko wte -
dy gdy tych 5-ciu funk cjo na riu -
szy po zby ło by się pra cy za nie -
wy wią zy wa nie się z swo ich
obo wiąz ków.

Czy ta jąc te ko men ta rze moż -
na po wie dzieć że jest jak w sej -
mie. Nie waż ne że ro bią wa ły tyl -
ko to że ich nie le gal nie pod słu -
chi wa li. Zła ma ne pra wo a ty le
ad wo ka tów. Ogród ki jak i ten
sklep przy cią gaj ba ła gan. Ma ło
po li cji na Ryn ku i chy ba jesz cze
za ma łe ka ry.

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

FOT. FREEIMAGES. COM 
/ RODRIGO VALLADARES

FOT. FREEIMAGES. COM / SLAVOMIR ULICNY

Rząd sfinansuje roczne studia dla
Ukraińców na polskich uczelniach

FOT. FREEIMAGES. COM / ALEXANDER SPERL
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W ro ku aka de mic -
kim 2013/2014 w na szym kra -
ju stu dio wa ło 15 tys. oby wa te li
Ukra iny, 4 tys. z nich już te raz
otrzy mu je róż ne go ro dza ju do fi -
nan so wa nie (zwol nie nia z opłat
i sty pen dia). Ukra iń scy stu den ci
naj czę ściej re pre zen tu ją na uki
spo łecz ne, tech nicz ne i hu ma ni -
stycz ne.

Ko lar ska -Bo biń ska po in for -
mo wa ła, że no we sty pen dia
są za pew nio ne na rok. „Mam
na dzie ję, że w przy szło ści pro -
gram bę dzie kon ty nu owa ny
w ta kiej al bo in nej po sta ci”
– do da ła.

Mi ni ster za pew ni ła też, że
Po la cy wciąż pa mię ta ją o sty -
pen diach, otrzy my wa nych
w prze szło ści od USA i in nych
kra jów Eu ro py, na któ re wy jeż -

dża li na si stu den ci i dok to ran -
ci. „To by ła wiel ka fa la wy jaz -
dów i przy jaz dów, ogrom na ko -
rzyść, to wzmac nia ło bu do wa -
nie de mo kra cji w Pol sce. Ta ką
współ pra cę chcie li by śmy w tej
chwi li ofe ro wać Ukra inie”
– mó wi ła.

Ser hij Kwit do dał, że dla Ukra -
iny waż ne jest nie tyl ko, aby stu -
den ci przy jeż dża li do Pol ski, ale
też, by Po la cy od wie dza li do bre

uni wer sy te ty ukra iń skie. „Stu -
den ci pol scy by li do tej po ry bar -
dzo ak tyw ni na Ukra inie, szcze -
gól nie pod czas Po ma rań czo wej
Re wo lu cji wi dzie li śmy ich wie lu
na Maj da nie. By li tam licz nie re -
pre zen to wa li tak że pod czas
ostat nie go Maj da nu” – przy po -
mniał.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

WTOREK, 9 września 2014Polska10

Rząd sfinansuje roczne studia dla
Ukraińców na polskich uczelniach

Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go i Wy dzia łu Do cho -
dze nio wo -Śled cze go Ko men -
dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Kiel cach za trzy ma li 36-let -
nie go męż czy znę i 27-let nią
ko bie tę po dej rza nych o czer -
pa nie ko rzy ści z na kła nia nia
do pro sty tu cji i uła twia nia
te go pro ce de ru. Pro ku ra tor
za sto so wał wo bec za trzy ma -
nych po rę cze nia ma jąt ko we,
do zo ry, a tak że za ka zy opusz -
cza nia kra ju. Gro zi im do 5
lat po zba wie nia wol no ści.

Roz pra co wy wa nie prze stęp -
czej dzia łal no ści dwój ki miesz -
kań ców War sza wy trwa ło kil ka
mie się cy. Po li cjan ci z Wy dzia łu
Kry mi nal ne go Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji i Wy dzia łu Do -
cho dze nio wo - Śled cze go w Kiel -
cach, któ rzy wpa dli na trop tych
osób pod kre śla ją, że pra ca
nad tą spra wą wy ma ga ła nie la -
da cier pli wo ści i po dob na by ła
do kom ple to wa nia ukła dan ki.
Z każ dym ze bra nym do wo dem
w tej spra wie ry so wa ła się sieć
po wią zań, za leż no ści i ukła da ła
się w jed ną ca łość prze stęp czej
dzia łal no ści.

Pierw sze za trzy ma nia w tej
spra wie by ły na po cząt ku sierp -
nia, wte dy w rę ce po li cjan tów
wpa dło dwóch męż czyzn 29-la -
tek z Kra ko wa i 36-la tek
oraz 39-lat ka z wo je wódz twa
ślą skie go. Te trzy oso by rów nież
usły sza ły za rzut strę czy ciel stwa
i su te ner stwa. Pro ku ra tor za sto -
so wał wo bec nich środ ki za po -
bie gaw cze w po sta ci do zo rów,
po rę czeń ma jąt ko wych, za ka -
zów opusz cza nia kra ju i zbli ża -
nia się do osób po krzyw dzo nych.

Jak usta li li śled czy dzia łal ność
dwój ki za trzy ma nych 36-lat ka
i 27-lat ki, jak i osób za trzy ma -
nych w sierp niu trwa ła od 2011
ro ku. Na kło ni li oni kil ka na ście
ko biet z róż nych czę ści na sze go
kra ju do pro sty tu cji. Za trzy ma ni
zaj mo wa li się wy na ję ciem
miesz kań, wy ko ny wa li fo to gra -
fie, umiesz cza li ogło sze nia
na por ta lu in ter ne to wym. Z te go
pro ce de ru czer pa li ko rzy ści fi -
nan so we. Przez kil ka lat po więk -
sza li roz mia ry swo je go pro ce de -
ru.

Obo je zo sta li za trzy ma ni przez
kie lec kich an ty ter ro ry stów
pod ko niec ubie głe go ty go dnia,
w jed nym z lo ka li w Kiel cach.
W miesz ka niu tym po li cjan ci
zna leź li kil ka dzie siąt ty się cy zło -
tych, broń ga zo wą i ko mi niar ki.

Opi sy wa na spra wa jest roz wo -
jo wa, po li cjan ci nie wy klu cza ją
ko lej nych za trzy mań. Do tej po -
ry 8 osób wy stę pu je ja ko oso by

po krzyw dzo ne. Pro ku ra tu ra za -
sto so wa ła wo bec za trzy ma nych
środ ki za po bie gaw cze w po sta ci
po rę czeń ma jąt ko wych w kwo -
cie po 5000 zło tych, do zo ry,
a tak że za ka zy opusz cza nia kra -
ju i zbli ża nia się do po krzyw dzo -
nych. Gro zi im do 5 lat po zba wie -
nia wol no ści.

OPR. AB ŹRÓ DŁO. KWP KIEL CE

ŹRÓ DŁO: EXTRA KOR SO

FOT. FREEIMAGES. COM / CREATIVE DAW

Kasa 
za seks

FOT. FREEIMAGES. COM / THOMAS GRAY

FOT. FREEIMAGES.COM / PETER LAMMERS
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Po ja wie nie się w Pol sce
na wol no ści du żych, zie lo -
nych pa pug jest kwe stią cza -
su – twier dzą eks per ci. W in -
nych kra jach ptak ten już
dziś szko dzi w rol nic twie
i eko sys te mach. W unij nym
pro gra mie ba da nia eg zo tycz -
nej in wa zji uczest ni czą zoo -
lo go wie z Po zna nia. 

Alek san dret ty ob roż ne po cho -
dzą z Afry ki i In dii. Te spo re,
barw ne pta ki za czę to spro wa -
dzać do Eu ro py ok. 40 lat te mu.
Zy ska ły po pu lar ność, gdyż są in -
te li gent ne, ła two się oswa ja ją
i chęt nie uczą na śla do wać
brzmie nie róż nych dźwię ków.
Sza cu je się, że w la tach 1996-
2002 do kra jów UE spro wa dzo -
no ich 137 tys.

Z po wo du nie uwa gi lub nie fra -
so bli wo ści lu dzi pa pu gi za czę ły
się jed nak wy my kać. Obec nie
na wol no ści ży ją już w 35 kra -
jach na pię ciu kon ty nen tach, zaś
w sa mej Eu ro pie ich po pu la cje
moż na spo tkać w po nad stu
mia stach. Naj wię cej ich jest
w Wiel kiej Bry ta nii (kil ka lat te -
mu wiel kość po pu la cji sza co wa -
no na 10-20 tys. osob ni ków),
Bel gii (8,5 tys.), Ho lan dii i Niem -
czech (po 5,5 tys.). Alek san dret -
ty nie bra ku je też w Gre cji, Sło -
we nii, Tur cji czy Izra elu.

Do świad cze nia z za cho du
i po łu dnia Eu ro py po ka zu ją, że
pa pu gi na wol no ści świet nie się
ada ptu ją. Są wszyst ko żer ne.

Szyb ko od kry ły, do cze go słu żą
karm ni ki (wy pie ra jąc z nich bo -
gat ki i mo drasz ki) i do brze zno -
szą mro zy. „Mó wi się, że do mi -
nus 20 st. C da ją ra dę! Pro szę
zwró cić uwa gę, że w mia stach
jest cie plej, są ru ry ogrzew ni -
cze... Po ten cjał dla pa pug za tem
jest” – tłu ma czy PAP dy rek tor In -
sty tut Zoo lo gii Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go (UP) w Po zna niu,
prof. Piotr Try ja now ski.

Or ni to lo dzy zwra ca ją uwa gę,
że alek san dret ty są dziu pla ka -
mi, a jed no cze śnie trzy ma ją się
bli sko czło wie ka i czę sto ży ją
w oko li cach, gdzie bra ku je sta -
rych drzew i dziu pli. Drą żą więc
otwo ry w izo la cjach bu dyn ków,
sta jąc się utra pie niem ad mi ni -
stra to wów i wła ści cie li do mów
w wie lu eu ro pej skich mia stach.

Tam, gdzie wy stę pu ją na tu ral -
nie, alek san dret ty uwa ża ne są
za jed ne z więk szych pta sich
szkod ni ków. W In diach nisz czą
za sie wy i plan ta cje sło necz ni -
ków czy dak ty low ców. Je dy ne
eu ro pej skie da ne na te mat ich
szko dli wo ści po cho dzą z plan ta -
cji wi no ro śli w an giel skim hrab -
stwie Sur rey, gdzie w jed nej wi -
niar ni spo wo do wa ły stra ty wy ce -
nio ne na ok. 5 tys. fun tów w ska -
li ro ku. Na Wy spach Bry tyj skich
da ją się we zna ki na ty le, że
praw nie ze zwo lo no tam tę pić
pa pu gi w miej scach, gdzie mo -
gą wy rzą dzać szko dy lub po wo -
do wać za gro że nie – zwra ca
uwa gę or ni to log.

Za gro że nie wią że się m.in.

z tym, że alek san dret ty mo gą
być no si cie la mi m.in. bak te rii
wy wo łu ją cych (tak że u lu dzi) or -
ni to zę, czy li ostrą cho ro bę za kaź -
ną ukła du od de cho we go, i pier -
wot nia ków wy wo łu ją cych kryp -
to spo ry dio zę (cho ro bę ukła du
po kar mo we go). Prze no szą też
wi ru sa wy wo łu ją ce go u dro biu
cho ro bę New ca stle. Jej atak
ozna cza utra tę ca łej ho dow li.

Po wo du ją też pro ble my eko lo -
gicz ne, gdyż w po szu ki wa niu
miejsc do lę gów kon ku ru ją z ga -
tun ka mi eu ro pej ski mi, np. dzię -
cio ła mi, szpa ka mi i ko wa li ka mi.
Wy gry wa ją ja ko więk sze i sil niej -
sze, ale też dla te go, że roz po czy -
na ją lę gi w lu tym, zaj mu jąc dziu -
ple pta kom, któ re roz mna ża ją
się nie co póź niej.

Jak moż na prze czy tać na stro -
nach unij ne go pro jek tu DA ISIE
(De li ve ring Alien In va si ve Spe -
cies In Eu ro pe, http://www.eu ro -
pe -aliens.org), na ra zie nie zna ne
są me to dy za po bie ga nia in wa zji
lub jej ogra ni cza nia. Na tu ral nych
wro gów w Eu ro pie pa pu ga ma
nie wię cej, niż in ne ga tun ki (ja -
strząb i kro gu lec, a wro ny, kaw ki
czy wę że mo gą jej wy ja dać ja ja
i pi sklę ta).

Do tych cza so we do świad cze -
nia eu ro pej skie z alek san dret tą
są tak trud ne, że pa pu ga tra fi ła
na li stę stu naj bar dziej uciąż li -
wych ga tun ków in wa zyj nych,
opra co wa ną w ra mach DA ISIE.
Dy na mi kę in wa zji i jej kon se -
kwen cje ob ser wu ją też or ni to lo -
dzy Wiel kiej Bry ta nii, Bel gii, Nie -
miec i in ni kra jów w ra mach in -
ne go pro gra mu, Par rot Net EU
COST Ac tion.

Do łą czył do nich po znań ski
In sty tut Zoo lo gii UP, gdyż – zda -
niem eks per tów – spo re jest
praw do po do bień stwo, że alek -
san dret ty sko lo ni zu ją tak że
Pol skę. Sprzy ja im ocie ple nie
i co raz ła god niej sze, krót sze zi -
my. „Z na uko we go punk tu wi -
dze nia jest to o ty le cie ka we, że
moż na po wie dzieć: cze ka my
na in wa zję, a nie tyl ko ba da my
skut ki post fac tum. Moż -
na dzię ki te mu spraw dzać np.
mo de le pro gno stycz ne” – tłu -
ma czy dy rek tor te go in sty tu tu,
prof. Try ja now ski.

„Na ra zie przede wszyst kim
mo ni to ru je my in ter net, bo w Pol -
sce by ło kil ka na ście ob ser wa cji
we dług Ko mi sji Fau ni stycz nej”
– mó wi or ni to log z UP. W je go
oce nie świa do mość pro ble mu
w za sa dzie nie ist nie je, na wet
wśród osób za wo dow ców. „Do -
pie ro roz po czy na my ak cję in for -
ma cyj ną” – do da je.

Prof. Try ja now ski chce też
spraw dzać, jak po strze ga ne są
w Pol sce pa pu gi. „Czy w miej -

scach, gdzie eks pan sji (jesz cze)
nie ma, po strze ga nie pa pug jest
ko rzyst niej sze: bo ład ne, ko lo ro -
we i nie ro bią pro ble mów... Bo
tam, gdzie jest ich za wie le, opi -
nie spo łecz ne są już ra czej
na nie” – mó wi.

Alek san dret ty to ko lej ny ga tu -
nek, któ ry z rąk ho dow ców wy -
mknął się na wol ność i po wo du -
je za mie sza nie. W Pol sce co raz
więk szy pro blem sta no wi żółw
czer wo no li cy – dłu go wiecz ny
gad z Ame ry ki, ho do wa ny u nas
ty sią ca mi. Znu dze ni wła ści cie le
czę sto wy pusz cza ją pu pi li, któ rzy
tra fia ją m.in. w oko li ce, w któ -
rych ży ją na sze żół wie błot ne.

W kon ku ren cji o po karm i miej -
sca od po czyn ku żółw czer wo no -
li cy wy gry wa. Do te go mo że
prze no sić pa so ży ty i cho ro by
na ro dzi me ga tun ki. Na ra zie nie
stwier dzo no na szczę ście, że by
roz mna żał się u nas na wol no -
ści.

Przy kład skraj nie pro ble ma -
tycz nej in wa zji eg zo tycz nych
„pu pi li” po cho dzi z USA. Cho dzi
o po nad trzy me tro we py to ny
z Azji, o któ rych sły chać głów nie
w kon tek ście in wa zji w Par ku
Na ro do wym Ever gla des na Flo -
ry dzie. Pierw sze go py to na za -
uwa żo no tam w 1979 r., pla gę
ogło szo no w 2001. Ich po pu la -

cja wy mknę ła się spod kon tro li,
li czeb ność wę ży oce nia się
na dzie siąt ki ty się cy. Ga dy szyb -
ko się roz mna ża ją i sie ją spu -
sto sze nie wśród pta ków, czę sto
re pre zen tu ją cych ga tun ki za -
gro żo ne. Ich suk ces mo że wy ja -
śniać zmniej sze nie po pu la cji
ma łych ssa ków, np. ła si cy czy
szo pa pra cza.

Obok ocie ple nia in wa zje ga -
tun ków uwa ża się za jed ne
z tych zmian w śro do wi sku, któ -
re naj trud niej jest od wró cić.
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Wzo rem lat ubie głych, rów -
nież w tym ro ku ogło szo ny zo -
stał Rzą do wy pro gram po mo -
cy uczniom – „Wy praw ka
szkol na”. O do fi nan so wa nie
za ku pu pod ręcz ni ków i ma te -
ria łów dy dak tycz nych mo gą
ubie gać się ucznio wie z ro -
dzin, w któ rych do chód
na oso bę nie prze kra -
cza 539 zł net to.

Cho dzi o roz po czy na ją cych
w ro ku szkol nym 2014/2015
na ukę:

– w kla sach II, III oraz VI szko -
ły pod sta wo wej,

– w kla sie III szko ły po nad -
gim na zjal nej, tj. za sad ni czej
szko le za wo do wej, li ceum ogól -
no kształ cą cym lub tech ni kum,

„W tym ro ku po raz ko lej ny
w ra mach pro gra mu „Wy praw ka
szkol na” gmi ny wy pła cać bę dą
do fi nan so wa nie na za kup pod -
ręcz ni ków i po mo cy dy dak tycz -
nych tak że uczniom szkół pro wa -
dzo nych przez sa mo rzą dy po wia -
to we – mó wi Bar ba ra Cie plak,
Na czel nik Wy dzia łu Oświa ty
i Kul tu ry Fi zycz nej UM. – W te go -
rocz nej edy cji rzą do we go pro gra -
mu w gru pie be ne fi cjen tów znaj -
du je się bo wiem mło -
dzież III klas szkół po nad gim na -
zjal nych. Po moc na za kup pod -
ręcz ni ków dla tej gru py uczniów
bę dzie wy pła ca ła gmi na, na te -
re nie któ rej znaj du je się szko ła,
bez wzglę du na miej sce za -
miesz ka nia uczniów.”

Po dob nie jak w la tach ubie -
głych, na po moc fi nan so wą, bez
wzglę du na wy so kość do cho du
na człon ka ro dzi ny, mo gąc li czyć
ucznio wie nie peł no spraw ni.
O do fi nan so wa nie do za ku pu
pod ręcz ni ków do kształ ce nia
ogól ne go, w tym spe cjal ne go,
mo gą ubie gać się ro dzi ce
uczniów sła bo wi dzą cych, nie sły -
szą cych, z upo śle dze niem umy -
sło wym w stop niu lek kim,
umiar ko wa nym lub znacz nym,
oraz z nie peł no spraw no ścia mi
sprzę żo ny mi (w przy pad ku, gdy
jed ną z nie peł no spraw no ści jest
nie peł no spraw ność wy mie nio -
na wy żej), po sia da ją cych orze -
cze nie o po trze bie kształ ce nia
spe cjal ne go, re ali zu ją cych obo -
wią zek szkol ny lub obo wią zek
na uki w szko łach dla dzie ci
i mło dzie ży. W ro ku 2014 po raz
pierw szy pro gra mem po mo co -
wym ob ję te zo sta ły tak że no we
gru py uczniów z orze cze niem
o po trze bie kształ ce nia spe cjal -
ne go, tj. ucznio wie sła bo sły szą -
cy, z nie peł no spraw no ścią ru -
cho wą, w tym afa zją oraz z au ty -
zmem, w tym z ze spo łem Asper -
ge ra.

W przy pad kach okre ślo nych
w usta wie o po mo cy spo łecz nej,
wspar ciem fi nan so wym mo gą
zo stać tak że ob ję ci ucznio wie
z ro dzin nie speł nia ją cych kry te -
rium do cho do we go, na pod sta -
wie de cy zji dy rek to ra szko ły,

do któ rej uczęsz cza uczeń (z wy -
łą cze niem uczniów klas I szko ły
pod sta wo wej). Przy czym licz ba
uczniów, któ rym zo sta nie udzie -
lo na po moc w tym try bie nie
mo że prze kro czyć w da nej gmi -
nie 5% ogól nej licz by uczniów
klas II – III i VI szko ły pod sta wo -
wej oraz  kla sy III szko ły po nad -
gim na zjal nej: za sad ni czej szko ły
za wo do wej, li ceum ogól no -
kształ cą ce go i tech ni kum.

„W ubie głym ro ku szkol nym
ze wspar cia w ra mach rzą do we -
go pro gra mu sko rzy sta ło ogó -
łem 333 uczniów – mó wi Bar ba -
ra Cie plak. – W tym ro ku sza cu -
je my, że gru pa uczniów ob ję tych
pro gra mem zwięk szy się do 408

osób i na ta ką licz bę zło ży li śmy
w Ku ra to rium Oświa ty wstęp ne
za po trze bo wa nie na środ ki fi -
nan so we.”

Za kres po mo cy ofe ro wa nej
w ra mach pro gra mu jest róż ny
dla róż nych grup wie ko wych. Ro -
dzi ce uczniów klas II -III szko ły
pod sta wo wej mo gą li czyć na do -
fi nan so wa nie w kwo cie
do 225 zł. Na to miast ro dzi ce
uczniów klas VI szko ły pod sta -
wo wej – do 325 zł. Dla uczniów
klas III szko ły po nad gim na zjal -
nej: li ceum ogól no kształ cą ce go
i tech ni kum, pro gram prze wi du -
je do fi nan so wa nie do kwo -
ty 445 zł, a w przy pad ku trze cio -
kla si stów szko ły za sad ni czej

– do 390 zł.
Ro dzi ce uczniów nie peł no -

spraw nych mo gą li czyć na do fi -
nan so wa nie w prze dzia le 175-
770 zł, w za leż no ści od ro dza ju
nie peł no spraw no ści i gru py wie -
ko wej dziec ka.

Do fi nan so wa nie udzie la ne
jest na wnio sek ro dzi ca ucznia
(praw nych opie ku nów, ro dzi ców
za stęp czych), a tak że na uczy cie -
la, pra cow ni ka so cjal ne go lub in -
nej oso by, za zgo dą przed sta wi -
cie la usta wo we go. Wnio ski o do -
fi nan so wa nie przyj mu ją dy rek to -
rzy po szcze gól nych szkół, w ter -
mi nie do 8 wrze śnia. Wy pła ta
środ ków tak że na stę po wać bę -
dzie za po śred nic twem szkół.

„Udzie la na po moc bę dzie
mia ła cha rak ter re fun da cji
– mó wi Bar ba ra Cie plak. – Pie -
nią dze wy pła ca ne bę dą ro dzi -
com na pod sta wie zło żo ne go
przez nich wnio sku. Do wnio sku
na le ży do łą czyć za świad cze nie
o wy so ko ści do cho dów. W przy -
pad ku, gdy ro dzi na ob ję ta jest
po mo cą z Miej skie go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej, wy star czy
je śli ro dzic do łą czy za świad cze -
nie z MOPS -u, że z ta kiej po mo -
cy ko rzy sta. Je że li po moc skie ro -
wa na jest dla ucznia nie peł no -
spraw ne go, do wnio sku – za -
miast za świad cze nia o wy so ko -
ści do cho dów, na le ży do łą czyć
ko pię orze cze nia o po trze bie
kształ ce nia spe cjal ne go wy da -
ne go przez pu blicz ną po rad nię
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną.
Kosz ty za ku pu pod ręcz ni ków bę -
dą zwra ca ne ro dzi com po przed -
ło że niu do ku men tów po twier -
dza ją cych ich za kup, do wy so ko -
ści okre ślo nych w sto sow nym
roz po rzą dze niu.”

Szcze gó ło we wa run ki udzie la -
nia uczniom po mo cy fi nan so wej
na za ku pu pod ręcz ni ków i ma te -
ria łów dy dak tycz nych okre śla
Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów
z dnia 29 lip ca 2014 r. (Dz. U.
poz. 1024).

Czę ścio wa re fun da cja kosz -
tów za ku pu pod ręcz ni ków, to
nie je dy na po moc, na ja ką
mo gą li czyć ro dzi ce dzie ci
w wie ku szkol nym. Wszy scy
ucznio wie miesz ka ją cy w Ży -
rar do wie mo gą ubie gać się
o po moc sty pen dial ną.
W ubie głym ro ku szkol nym po -
mo cą sty pen dial ną ob ję tych
by ło 403 uczniów. Wa run kiem
sko rzy sta nia z tej for my
wspar cia jest do chód na człon -
ka ro dzi ny nie prze kra cza ją cy
kwo ty 456 zł. Wnio ski o przy -
zna nie sty pen dium ro dzi ce
mo gą skła dać do 15 wrze śnia,
w Biu rze Ob słu gi Miesz kań -
ców Urzę du Mia sta Ży rar do wa,
przy Pla cu Ja na Paw ła II. For -
mu larz wnio sku otrzy mać
moż na w Wy dzia le Oświa ty
i Kul tu ry Fi zycz nej, przy ul. Mi -
rec kie go 56, w se kre ta ria tach
po szcze gól nych szkół. Za -
miesz czo ny jest też na stro nie
in ter ne to wej mia sta.

ŹRÓ DŁO: EXTRA TV – ŻY RAR DÓW

Ze spół stu den tów z war szaw -
skich uczel ni zwy cię żył
w mię dzy na ro do wym kon kur -
sie Go ogle On li ne Mar ke ting
Chal len ge 2014. Po la cy
w swo im zwy cię skim pro jek -
cie po pro wa dzi li kam pa nię
mar ke tin go wą dla klu bu pił -
kar skie go Le gia War sza wa. 

Ze spół stu den tów trzech war -
szaw skich uczel ni – Szko ły
Głów nej Han dlo wej w War sza -
wie, Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go i Po li tech ni ki
War szaw skiej – zdo był ty tuł
świa to wych zwy cięz ców (Glo bal
Win ner) kon kur su Go ogle On li ne
Mar ke ting Chal len ge 2014. Po -
in for mo wał o tym w prze sła nym
PAP ko mu ni ka cie rzecz nik SGH
Mar cin Po znań.

Dru ży ny bio rą ce udział w kon -
kur sie mia ły do dys po zy cji 250
dol., któ re po win ny wy ko rzy stać
pod czas trwa ją cej trzy ty go dnie
in ter ne to wej kam pa nii re kla mo -
wej. Każ dy ze spół mógł sa mo -
dziel nie wy brać or ga ni za cję czy
fir mę, któ rą pro mo wać bę dzie
w in ter ne cie. W kon kur sie oce -
nia na by ła efek tyw ność ze spo -
łów w pro wa dzo nych przez sie -
bie dzia ła niach.

War szaw ska dru ży na po sta -
no wi ła wes przeć w pro mo cji
klub pił kar ski Le gię War sza wa.

Głów nym ce lem by ło zwięk sze -
nie re gu lar no ści za ku pów bi le -
tów, klu bo wej odzie ży i ga dże -
tów wśród ki bi ców. Re kla my
za pro jek to wa ne przez stu den -
tów wy świe tli ły się aż 148 tys.
ra zy, klik nię to w nie aż 2,3 tys.
ra zy, a od bior cy re kla my do ko -
na li na stro nie klu bu pił kar -
skie go po nad 400 ak cji
– w tym m.in. pra wie 200 za -
ku pów bi le tów.

Ka pi ta nem zwy cię skie go ze -
spo łu był Ma te usz Ry dlew ski
z PW. W ze spo le zna leź li się
Prze mek Dmo chow ski (SGH),
Agniesz ka Żda nuk (SGH), Ma rek
Ja ni sie wicz (SGGW) i Pa weł Za -
wadz ki (SGGW). Ze spo łem opie -
ko wał się dr Ty mo te usz Do li gal -
ski ze Szko ły Głów nej Han dlo wej
w War sza wie.

Na gro dą w kon kur sie – dla
dru ży ny i jej opie ku na – jest
m.in. ty go dnio wa wy ciecz ka
do San Fran ci sco, pod czas któ rej
zwy cięz cy bę dą mo gli od wie dzić
sie dzi bę fir my Go ogle i spo tkać
się ze spe cja li sta mi od mar ke -
tin gu in ter ne to we go.

In for ma cje do stęp ne są
na stro nie kon kur su
http://www.go ogle.com/on li ne -
cha l  len  ge/past/win  ner s  -
-2014.html
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Kol czy ki we wcze snym dzie -
ciń stwie sprzy ja ją wy stą pie niu
aler gii. Ma łe dziew czyn ki, któ -
rym prze kłu to uszy czę ściej ma -
ją ob ja wy aler gicz ne nie tyl ko we
wcze snych la tach ży cia, ale
i w póź niej szych – wy ni ka z ba -
dań aler go lo gów z Col le gium
Me di cum UJ. 

„Nie ma zna cze nia, czy ma -
ła dziew czyn ka, np. jed no -
rocz na, ma kol czy ki zło te czy
srebr ne, czy też z in nych two -
rzyw. Bi żu te ria za wie ra
w swo im skła dzie ni kiel. Ten
me tal bar dzo czę sto po wo du -
je uczu le nia” – po wie dzia ła
PAP prof. Ewa Czar no bil ska,

kie row nik ze spo łu, któ ry pro -
wa dził ba da nia.

Ni kiel za war ty w kol czy kach
na ogół wy wo łu je wy pry ski skór -
ne. „Ro dzi ce czę sto błęd nie my -
ślą, że dziec ko jest uczu lo ne
na skład nik ja kie goś po kar mu,
np. mle ka, a oka zu je się, że
za uczu le nie od po wia da wła śnie

kol czyk, któ ry ma kon takt
z ukła dem im mu no lo gicz nym”
– wy ja śni ła aler go log.

Co wię cej – za uwa ży ła – or ga -
nizm „za pa mię tu je” kon takt
z uczu la ją cym me ta lem i w przy -
szło ści, na wet, je śli dziec ko nie
bę dzie no sić kol czy ków, or ga -
nizm mo że aler gicz nie re ago -
wać na pre pa ra ty za wie ra ją ce
ni kiel, np. bi żu te rię, me ta lo we
czę ści gar de ro by, apa ra ty or to -

don tycz ne, pro te zy den ty stycz -
ne, płyt ki or to pe dycz ne i in ne.

Wy so kie stę że nie ni klu jest
obec ne też m.in. w me ta lo wych
garn kach, w wo dach wo do cią go -
wych, a tak że w wo dach grun to -
wych nie da le ko za kła dów prze -
my sło wych; w pro duk tach spo -
żyw czych, np. w nie któ rych mar -
ga ry nach, cze ko la dach, orze -
chach, wa rzy wach strącz ko -
wych, wi nie, pi wie, itp.

Aler go lo dzy pro wa dzi li ba da -
nia na pró bie 428 uczniów
w wie ku 7-8 lat i 16-17 lat. U 30
proc. ba da nych po twier dzi li aler -
gię na ni kiel, któ ra wy stę po wa ła
czę ściej u dziew cząt, któ re mia ły
za ło żo ne kol czy ki we wcze snym
dzie ciń stwie.

NA UKA W POL SCE – PAP
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Alergolodzy: kolczyki we
wczesnym dzieciństwie

sprzyjają wystąpieniu alergii
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Wi tam,
Pra co wa łem w Ho lan dii

w 08.2013 ro ku. Do kie dy mam
obo wią zek roz li czyć się z ho len -
der skim Urzę dem Skar bo wym
i ubie gać się o zwrot po dat ku?

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:

Wła ści wie to po wi nien Pan
to zro bić do 31.03.2014 ro -
ku, ale mo że Pan zło żyć roz li -
cze nie po ter mi no we w ter mi -
nie 5 lat.

Wi tam,
Mam py ta nie do ty czą ce za sił -

ku na dziec ko. Miesz kam
w Niem czech od pół to ra mie -
sią ca z na rze czo nym i có recz ką
(11 mie się cy). Z ja kich za sił ków
mo że my ko rzy stać? Mo że
orien tu ją się Pań stwo rów nież
jak wy glą da spra wa z miesz ka -
niem so cjal nym?

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:

W obec nej sy tu acji ma ją Pań -
stwo pra wo do świad czeń so cjal -
nych: El tern geld – za si łek na no -
wo na ro dzo ne dziec ko do 12
mie sią ca ży cia dziec ka, jed nak
dziec ko ma już 11 mie się cy

i mak sy mal nie moż -
na cof nąć 3 mie sią ce,
tak więc po ma łu okres
wnio sko wa nia mi ja. Mi ni -
mal na kwo ta świad cze -
nia to 300 eu ro na mie -
siąc.

Ko lej nym świad cze -
niem ja kie Pań stwu przy -
słu gu je je est Be treu ungs -
geld o ile dziec ko nie bę -
dzie uczęsz czać do żłob -
ka lub nie bę dzie
pod opie ką nia ni, a bę -
dzie wy cho wy wa ne przez
ro dzi ca bądź in ne go
człon ka ro dzi ny. Wy so -
kość świad cze nia to 150
eu ro na mie siąc wy pła ca -
ne od 15 do 36 mie sią ca
ży cia dziec ka.

Świad cze nie o któ re
już te raz mo gą się Pań -
stwo sta rać, to Kin der -
geld – za si łek ro dzin ny,

na jed no dziec ko świad cze nie
wy no si obec nie 184 eu ro
na mie siąc.

Je śli cho dzi o miesz ka nie so -
cjal ne, to sto sow ny wnio sek na -
le ży zło żyć w gmi nie po czym do -
sta je się tzw. Wohn be rech ti -
gungs sche in – za świad cze nie
o pra wie do miesz ka nia so cjal -

ne go. Jest ono wy sta wia ne
na pod sta wie do cho dów rocz -
nych. W Pań stwa przy pad ku ten
do chód nie mo że prze kro czyć
ok. 18.000 eu ro na rok. Kwo ta
usta la na jest in dy wi du al nie
przez gmi nę.

Wi tam,
Mam pro blem: oso ba, któ ra

mnie roz li cza ła z po dat ku z Ho -
lan dii wy sła ła do Be la stin gu dwa
mo je ze zna nia. Pierw sze by ło
na ze ro, bo zo sta łam roz li czo -
na sa ma, a dru gie na 2722 eu ro,
to już jest do bre roz li cze nie ja ko
sa mot na mat ka z

dzieć mi. Tyl ko, że te raz Be la -
sting po wie dział, że w związ ku
z tym, że zo sta ły wy sła ne mo je
dwa ze zna nia, to we ry fi ka cja bę -
dzie trwa ła do 3 lat. Pro szę o po -
ra dę.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Urząd ho len der ski ma czas
na wy da nie de cy zji na wet do 3

lat. Ewen tu al nie moż na skon -
tak to wać się z urzę dem i do py -
tać na ja kim eta pie znaj du je się
Pa ni spra wa. 

Wi tam,
Mam py ta nie do ty czą ce

obo wiąz ku mel dun ku w Ho -
lan dii. Mo je pierw sze py ta nie
brzmi: po ja kim cza sie
od przy jaz du do Ho lan dii na le -
ży się za mel do wać? 3 czy jak
sły sza łam 4 mie sią ce?
Po dru gie czy mel du jąc się
w Ho lan dii mu szę wy mel do -
wać się w Pol sce? – po sia -
dam mel du nek sta ły. Bę dę
wdzięcz na za od po wiedź.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Od 1 stycz nia 2014 ist nie je
obo wią zek mel dun ko wy dla
osób prze by wa ją cych na te re nie
Ho lan dii po wy żej 3 mie się cy.
W Pol sce nie mu si się Pa ni wy -
mel do wy wać, chy ba że nie chce
Pa ni już do niej wra cać.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

Reklama

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

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 Sę dzia na roz pra wie roz -
wo do wej:

– Po sta no wi łem przy znać
pań skiej żo nie 2 tys. zł mie sięcz -
nie. 

– Świet nie, wy so ki są dzie!
– od po wia da mąż. – Ja też
od cza su do cza su do rzu cę jej
pa rę zło tych od sie bie.

l – Są siad ko, tak mi cie bie
szko da. Te two je bliź nia ki tak
strasz nie krzy czą...

– Nie ma tak źle. Je den krzy -
czy tak gło śno, że te go dru gie go
nie sły chać. 

l Mat ka mło do cia ne go wła -
my wa cza od wie dza go w wię -
zie niu:

– I wi dzisz! Nie słu cha łeś ma -
mu si i masz skut ki! Za wsze ci
po wta rza łam, że byś nie wy cho -
dził z do mu bez rę ka wi czek.

l – Wiesz, Ze nek, ku pi łem
so bie psa wil czu ra. Ta ki
do mnie przy wią za ny, że
za ni kim nie pój dzie, tyl ko
za mną, od ni ko go je dze nia
nie weź mie, tyl ko ode mnie,
ni ko go nie ugry zie, tyl ko
mnie...

l Przy cho dzi ba ba do le ka -
rza ze spuch nię ta twa rzą.

– Co, pszczo ła? – py ta le karz.
– Uhmmm.
– Użą dli ła?
– Nie zdą ży ła. Mąż ło pa tą za bił.

l Przy cho dzi fa cet do biu ra
po dró ży:

– Szu kam dla te ścio wej ja kie -
goś miej sca na urlop zi mo wy.
Ma cie coś cie ka we go?

– A ma pan ja kieś szcze gól ne
ży cze nia?

– Hmmm... Naj le piej w stre fie
za gro że nia la wi no we go.

l Gó rzy sta dro ga. Fa cet
pro wa dzi sa mo chód, z na -
prze ciw ka je dzie dru gie au to,
któ re pro wa dzi ko bie ta. Gdy
się mi ja ją, ko bie ta uchy la
okno i krzy czy:

– Świ nia!
Fa cet na tych miast od chy la

swo je okno i wrzesz czy:
– Kro wa!
Gość je dzie da lej i gdy wy jeż -

dża w na stęp ny za kręt, wpa da
na świ nię sto ją cą na środ ku dro -
gi...

l Na pla ży ra tow nik wo ła
w kie run ku ką pią cej się ko -
bie ty:

– Pro szę pa ni, pro szę nie wy -
pły wać za bo je!

– To nie bo je, kre ty nie. To ja
pły nę na ple cach!

l Pu ka nie do drzwi:
– Otwie rać, po li cja!
– A cze go chce cie?
– Po roz ma wiać.
– A ilu was tam jest?
– Dwóch.
– To po roz ma wiaj cie mię dzy

so bą.

l Szkół ka nie dziel na pro -
wa dzo na przez za kon ni ce.
Mat ka prze ło żo na sta wia
na sto le kosz do rod nych ja -
błek, a obok kart kę: „Weź tyl -
ko jed no, Bóg pa trzy”.

Po chwi li na są sied nim sto le
po ja wia się wiel ka ta ca z ciast -
ka mi.

Ma ły Ja sio sta wia obok wy pi -
sa ną kul fo na mi in for ma cję:
„Bierz cie ile chce cie, Bóg pil nu je
ja błek”.

l – Ma mu siu, czy ta to nie
wy pił dziś za du żo pi wa?

– A cze mu, syn ku, py tasz?
– Bo wła śnie ob ci na so bie pa -

znok cie u nóg, nie zdej mu jąc
skar pe tek.

l Nad brze giem sta wu No -
wak ło wi ry by. To wa rzy szy
mu żo na. On za rzu ca węd kę
i wy cią ga but. Za rzu ca po -
now nie i wy ła wia gar nek. Na -
stęp nym ra zem wy cią ga mły -
nek do ka wy, po nim ada pter,
ra dio i te le wi zor. Na ko niec
wy cią ga ka na pę.

– Ucie kaj my stąd! – wo ła
prze ra żo na No wa ko wa. – Tu taj
chy ba ktoś miesz ka!

l W tań cu fa cet zwra ca się
do part ner ki:

– Wi dzi pa ni te go sta re go bał -
wa na, któ ry tań czy z tą far bo wa -
ną blon dy ną? To mój szef. Nie
znam więk sze go kre ty na.

– A czy pan mnie zna?
– Nie.
– Je stem żo ną pań skie go sze -

fa.
– A czy pa ni mnie zna?
– Nie.
– No to chwa ła Bo gu!

l Ko le ga zwra ca się do ko -
le gi z wy rzu tem:

– Dla cze go nie by łeś na po -
grze bie Stasz ka?

– Co się tak rzu casz? A czy on
bę dzie na mo im?

l – Co ro bisz, syn ku? – py -
ta ma ma ma łe go Ja sia.

– Pi szę list do Tom ka.
– Prze cież ty jesz cze nie

umiesz pi sać.
– To nic, To mek jesz cze nie

umie czy tać.

l Chło pak chce się wy krę -
cić od woj ska, więc idąc
na ko mi sję le kar ską wsa dził
so bie mię dzy po ślad ki 100 zł.

Le karz go zba dał i mó wi:
– Ka te go ria A, zdol ny do służ -

by woj sko wej.
– Pa nie dok to rze, ale ja mam

he mo ro idy. Pro szę spoj rzeć
– i wy pi na ty łek w stro nę le ka -
rza.

– Wi dzia łem, wi dzia łem, ale
za ma ło ich jest.

l U oku li sty:
– Pa nie dok to rze, mam sła by

wzrok.
– Spraw dzi my... pro szę po -

dejść do okna i spoj rzeć w nie bo.
Co pan wi dzi?

– Słoń ce.
– To jesz cze da lej chciał by

pan wi dzieć?

l Do zna ko mi te go le ka rza
spe cja li sty przy cho dzą ro dzi -
ce pew ne go mło de go czło -
wie ka i bia do lą:

– Pa nie dok to rze, nie mo że -
my od cią gnąć sy na od kom pu te -
ra.

– No cóż – wy ro ku je le karz
– trze ba bę dzie go le czyć.

– Ale czym?!
– Nor mal nie! Dziew czę ta mi,

pa pie ro sa mi, pi wem... 
Do ho te lu w Ro sji póź ną po rą

przy był po dróż ny.
– Po pro szę o po kój na jed ną

noc.
– Nie ste ty, ma my tyl ko wol ne

jed no miej sce w po ko ju pię cio -
oso bo wym.

– Mo że być, w koń cu to tyl ko
jed na noc – od po wie dział po -
dróż ny i po ma sze ro wał do wska -
za ne go po ko ju. Uło żył się wy god -
nie i za mie rzał za snąć, ale
współ to wa rzy sze gra li w bry dża,
opo wia da li so bie ka wa ły o pre zy -
den cie i co chwi la wy bu cha li gło -
śnym śmie chem. Po dróż ny
ubrał się i zszedł do re cep cji:

– Po pro szę 5 her bat na gó rę
za ja kieś 10 mi nut.

Wró cił do po ko ju i mó wi:
– Pa no wie tak swo bod nie

opo wia da cie so bie dow ci py,
śmie je cie się z pre zy den ta,
a prze cież tu taj mo że być za ło żo -
ny pod słuch!

– Co pan! W ho te lu?
– Mo że my to ła two spraw dzić:

„Pa nie ka pi ta nie! Po pro szę 5
her bat pod 14-stkę”.

Rze czy wi ście, w tym mo men -
cie przy no szą her ba tę. Współ to -
wa rzy sze z lek ką oba wą kła dą
się spać.

Ra no po dróż ny wsta je i wi dzi,
że prócz nie go w po ko ju nie ma
ni ko go. Scho dzi do re cep cji.

– Co się sta ło z mo imi współ -
lo ka to ra mi?

– Ra no za bra ła ich po li cja.
– A mnie dla cze go nie za bra -

li?
– Bo ka pi ta no wi spodo bał się

ten dow cip z her ba tą.
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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!

PIO SEN KA
Kar lik
Ten z Opo la
Wie dzie pod rę kę
Od Go go li na
Pol ską Pio sen kę
Pol ską Pio sen kę

Co dzien nie i od świę ta
Pio sen ka uśmiech nię ta
Przy sta je pod okna mi
Pły nie uli ca mi
Wid nie je na fa sa dach
Fa lu je echem na es tra dach
Wpa da w ser ce bal la dą
Obez wład nia za du mą
Tu prze stro ga przed zdra dą
Tam za chwy ca for tu ną

Tu za kwit nie bła wa tem
Tam czer wie nią i bie lą
Nut ki kwie ci stym la tem
Na es tra dach się ście lą

Pi sze li sty je sie nią
Zi mą gwiazd ki przy no si

PIO SEN KA
PTAK WIO SEN NY
O po słu cha nie pro si

W sto li cy Pol skiej Pio sen ki
czer wiec 1977 r.
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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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