
Każ dy z nas w trak cie swo je -
go ży cia mie wa pro ble my
zwią za ne z pra wem, je go za -
sto so wa niem oraz wdra ża -
niem w ży cie. Kwe stie praw -
ne jak wia do mo są trud ne
oraz nie raz dla nas po pro stu
nie zro zu mia łe. W Ho lan dii
od kil ku na stu lat ist nie je in -
sty tu cja, o któ rej ma ło kto
wie. Jest to Ju ri disch Lo ket
– dar mo wa po rad nia praw -
na dla osób na ro do wo ści ho -
len der skiej i nie tyl ko. 

Zaj mu je się ona udzie la niem
in for ma cji oraz po rad z za kre su
pra wa i ad mi ni stra cji. Co cie ka -
we, jest ona bez płat na. Ozna cza
to, że każ da oso ba, któ ra się
zgło si do Ju ri disch Lo ket, nie bę -
dzie pła cić za po ra dę. Jest to
świet ne roz wią za nie dla osób,
któ rych port fel nie jest aż tak za -
sob ny, by mógł so bie po zwo lić
na usłu gi rad ców praw nych czy
ad wo ka tów, któ re jak wie my,
do ta nich nie na le żą. 

In sty tu cja ta dys po nu je oko -
ło 300 oso ba mi, któ re z wy -
kształ ce nia są ad wo ka ta mi, rad -
ca mi praw ny mi, etc., a któ re
po zgło sze niu do tej in sty tu cji
udzie la ją oso bom za in te re so wa -
nym po rad w za kre sie:

– pra wa ro dzin ne go (w tym
roz wo dów),

– pra wa zwią za ne go z pod pi -
sy wa niem umów cy wil nych,

– pra wa miesz ka nio we go,
– pra wa ban ko we go i po dob -

nych. 
To nie są po pro stu po ra dy

stu den tów pra wa – jest to wy -
kwa li fi ko wa na ka dra osób
z ogrom ną wie dzą i do świad cze -
niem. Tak więc oso ba uda ją ca
się do Ju ri disch Lo ket ma gwa -
ran cję, że zo sta nie rze tel nie po -
in for mo wa na. 

Jak już wspo mnie li śmy, jest
to in sty tu cja dar mo wa – jest
spon so ro wa na przez Mi ni ster -
stwo Spra wie dli wo ści Ni der -
lan dów. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Za pła cił osiem

Studenci z Rzeszowa
bezpłatnie uczą się
chińskiego w Chinach

Mity o jedzeniu

Dar mo we po ra dy praw ne w Ho lan dii

FOT. FRE EIMA GES. COM / JA SON MOR RI SON
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Po sia da ona po nad 30 od dzia łów na te re -
nie ca łej Ho lan dii (ca ła li sta znaj du je się
na ich stro nie in ter ne to wej: www.ju ri di schlo -
ket.nl). Co cie ka we, moż na iść tam „pro sto
z uli cy” – uma wia nie się na spo tka nie jest
zbęd ne. Je śli ko muś jed nak jest zbyt da le ko,
by bez po śred nio udać się do jed ne go z ich od -
dzia łów ze swo im pro ble mem, jest moż li we
na wią za nie kon tak tu tak że po przez te le fon
(0900-8020) oraz po przez czat in ter ne to wy. 

Ju ri disch Lo ket nie ste ty nie udzie li po mo -
cy w kwe stiach umów o pra cę, pra wa naj mu,
nie ru cho mo ści oraz dzia łal no ści go spo dar -
czej. 

Istot ne jest to, że w przy pad ku ob co kra -
jow ców po tra fią oni udzie lić po ra dy nie tyl ko
w ję zy ku ni der landz kim ale tak że an giel -
skim i nie miec kim. Nie każ dy prze cież, prze -
by wa jąc na te re nie Ho lan dii, opa no wał ich
ję zyk ro dzi my w tak za awan so wa nym stop -
niu, by roz ma wiać o tak skom pli ko wa nych
spra wach, jak pra wo. 

Że by uzy skać dar mo wą po ra dę praw ną

na le ży je dy nie się z ni mi skon tak to wać oraz
na szy ko wać so bie kom plet do ku men tów
zwią za nych ze spra wą (umo wy, for mu la rze)
dla pra cow ni ków Ju ri disch Lo ket do wglą du,
by by li w sta nie udzie lić jak naj lep szej po ra -
dy praw nej. 

Tak więc, gdy ma cie pro ble my na tu ry
praw nej bez uszczerb ku dla Wa sze go port fe -

la war to się tam udać i jej za się gnąć bez płat -
nie. Jak wszy scy do brze wie my – do bra ra da
jest bez cen na;-).

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA  

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 21 października 2014Praca i życie w Holandii2
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Dar mo we po ra dy praw ne w Ho lan dii

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 / ZDE LIA
FOT. FREEIMAGES. COM /

SERGIO ROBERTO BICHARA
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l Me ble – ku pię/sprze dam: Je śli
po trze bu jesz me bli do sa lo nu, sy pial -
ni, ja dal ni, do przed po ko ju, a mo że
dla dziec ka to tra fi łeś pod do bry ad -
res. Na sza fir ma ofe ru je sze ro ki wy -
bór me bli od Pol skich pro du cen tów,
któ re w cią gu dwóch ty go dni do star -
czy my pro sto do Cie bie do do mu, bez
po no sze nia do dat ko wych kosz tów.
Chciał byś coś zmie nić w ofe ro wa nych
przez nas ze sta wach, nie ma pro ble -
mu. Na za ku pio ne me ble udzie la -
my 2-let niej gwa ran cji. Wy sta wia my
rów nież fak tu ry vat. Masz ja kieś py ta -
nia? Mo żesz do nas za dzwo nić, lub
na pi sać. Meu be lvo orie de re en Ma rek

To ma sik, in fo@meu be lvo orie de re -
en.nl, +31 683162004. Ob słu gu je my
ca łą Ho lan dię, Bel gię, Lu xem burg
oraz część Nie miec.

l Na uka: Lek cje ję zy ka ho len der -
skie go dla Po la ków. Na po cząt ku paź -
dzier ni ka roz po czy na ją się kur sy ję zy -
ka ho len der skie go dla Po la ków. Jest
to in ten syw ny oraz pro fe sjo nal ny kurs
na sta wio ny na ko mu ni ka cję oraz
prak tycz ne za sto so wa nie ję zy ka. In -
for ma cje prak tycz ne do ty czą ce kur -
su. Ma łe gru py ok. 6-8 oso bo we. Kurs
trwa 12 ty go dni po 1,5 go dzi ny. Lo ka -
li za cja: Pro fe sjo nal nie wy po sa żo -

na sa la nie da le ko Zu id ple in w Rot ter -
da mie. Wię cej in for ma cji: www.ta al -
dien sten -ca pel le.com oraz pod nu me -
rem te le fo nu 0 623 72 05 76.

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.

OGŁOSZENIA DROBNE

Adam Ostrow ski aka OSTR
kon cer tu je w ra mach tra sy
kon cer to wej pro mu ją cej naj -
now szy al bum 'Kar ta gi na'. 

Ma my dla wszyst kich fa nów
pol skie go ra pu do brą wia do -
mość: Ostry za gra w Den Ha ag
już 8 li sto pa da.

O tym jak uzna nym ar ty stą
jest OSTR świad czy choć by je go
ogrom ny do ro bek pły to wy oraz
sza cu nek fa nów, któ rzy tłum nie
wy peł nia ją klu by i

przy cho dzą na kon cer ty. Wy -
da ny w lu tym no wy al bum Ostre -
go pt. 'Kar ta gi na', któ ry wy pro -
du ko wał le gen dar ny no wo jor ski
pro du cent Mar co Po lo to tak że
do wód na to, że ar ty sta cie szy
się spo rym uzna niem w glo bal -
nym śro do wi sku hip ho po wym.

O. S. T. R.: „Na gra nie ca łej
pły ty z Mar co Po lo by ło jed nym
z mo ich naj więk szych mu zycz -
nych ma rzeń, ale my śla łem, że
jest to ma rze nie ścię tej gło wy.
Nie ukry wam, że współ pra ca
z Mar co jest dla mnie za szczy -
tem, sta ra łem się spro stać je go
bi tom, dla te go pły ta po wsta wa ła
3 la ta. Se lek cja te ma tów, tek -
stów i bi tów by ła okrut na. Od po -
cząt ku mie li śmy wi zję na ten al -
bum – coś naj lep sze go, okre śla -
ją ce go szczyt na szych moż li wo -
ści na dzi siaj. Nie wiem czym so -
bie na to za słu ży łem, ale Mar co
wy słał mi po nad 80 bi tów do wy -
bo ru. Pra ca nad pły tą by ła bar -
dzo in ten syw na. Na gryw ki trwa ły
non -stop, ty dzień w ty dzień
od 2011 ro ku. Ra zem wło ży li -
śmy w tę pły tę ca łe ser ce, si łę i
umie jęt no ści, któ re ma my. Za -
rwa li śmy nie jed ną noc. Wciąż
nie mo gę uwie rzyć w to co się
dzie je.”

Mar co Po lo: „Pły ta z O. S. T.
R. to na dłu go ostat ni w peł ni
wy pro du ko wa ny prze ze mnie
al bum. Za wie ra jed ne z na -
grub szych bi tów ja kie kie dy -
kol wiek zro bi łem. To dla mnie
za szczyt, że mo gę mieć fa nów
tak że w Pol sce. Dzię ku ję
Ostre mu za tę moż li wość. To
czło wiek le gen da. Do zo ba cze -
nia!” 

Źró dło: As falt Re cords

OSTR na sce nie po ja wi się
w to wa rzy stwie zna ko mi te go
DJ'a Ha ema oraz Ko cha na. Go -
ściem spe cjal nym bę dzie Joe
Kic kass, ho len der ski ra per
od kil ku lat współ pra cu ją cy
z OSTR.

--
So bo ta 8 li sto pa da 2014r.
Klub: Pip
Binc khor stla an 36
2516 BE Den Ha ag

Start: 20.00

Bi le ty: 25 eu ro w przed sprze -
da ży / 30 eu ro w dniu kon cer tu

Bi le ty do na by cia: www.easy -
tic ket.nl

Oraz w skle pach: 
Gro szek Su per markt: Zu -

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

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

Jul ka – Van Zeg ge len la an 77,
Spo or wijk

In fo kon cer to we: da niel.xsi de -
mu sic@gma il.com

Wstęp +16

ŹRÓ DŁO: 

MA TE RIA ŁY 

OR GA NI ZA TO RA KON CER TU

OSTR zagra
w Holandii!



W po przed nim nu me -
rze na sze go dwu ty go -
dni ka przy bli ży li śmy
Pań stwu syl wet ki
osób no mi no wa nych
w ka te go riach Kul tu ra
oraz Mło dy Po lak Suk -
ce su. Dziś po ra na ka -
te go rię Biz nes. Ka te -
go rie Na uka i Tech ni -
ka oraz Ho no ro wy Po -
lo nus przed sta wi my
w ko lej nym wy da niu.

Do ro ta 
Klop -So win ska 

Do ro ta Klop – So wiń ska
jest cer ty fi ko wa nym tre ne -
rem roz wo ju oso bi ste go
oraz tre ne rem ko mu ni ka cji
m i ę  d z y  k u l  t u  r o  w e j .
Od 2009 pro wa dzi Do So!
Co aching & Co un se ling
i pra cu je za rów no z oso ba -
mi pry wat ny mi jak i fir ma -
mi mię dzy na ro do wy mi. Ce -
lem Do So! Co aching jest
wspar cie i mo ty wa cja osób
miesz ka ją cych za gra ni cą
w wy bo rze i dal szym roz wo -
ju ścież ki za wo do wej. Dzię -
ki Do So! wie le osób zna la -
zło no wą pra cę, zmie ni ło
sta no wi sko lub otwo rzy ło
wła sną fir mę. Do ro ta
współ pra cu je tak że z wie lo -
ma fir ma mi mię dzy na ro do -
wy mi w za kre sie szko leń
z ko mu ni ka cji mię dzy kul tu -
ro wej i roz wo ju za wo do we -
go pra cow ni ków.

Mi sją Do ro ty Klop -So wiń -
skiej jest ak tyw na po moc ko -

bie tom, któ re wy je cha ły ze
swo je go oj czy ste go kra ju
i osie dli ły się w Ho lan dii. Do -
ro ta po ma ga w bu do wa niu
ścież ki ka rie ry, któ ra opar ta
jest na zro zu mie niu swo je go
po ten cja łu oraz na zro zu mie -
niu funk cjo no wa nia me cha -
ni zmów współ cze snych ryn -
ków pra cy. Dzię ki te mu ko -
bie ty mo gą szyb ciej od no sić
suk ce sy oraz czuć się speł -
nio ne za wo do wo.

Do ro ta jest ab sol went ką
Szko ły Głów nej Han dlo wej
w War sza wie. Do Ho lan dii
przy je cha ła 10 lat te mu że -
by za miesz kać ra zem ze
swo im ho len der skim part -
ne rem te raz mę żem. Po 8
la tach ka rie ry w mię dzy na -
ro do wej kor po ra cji w Pol sce
i Ho lan dii oraz na ro dzi nach
có recz ki po sta no wi ła cał ko -
wi cie zmie nić swo je ży cie za -
wo do we w po szu ki wa niu po -
czu cia głęb sze go sen su wy -
ko ny wa nej pra cy, po łą cze -
niu pa sji do psy cho lo gii
i chę ci po ma ga nia in nym.
Ukoń czy ła stu dia co achin gu
i co un se lin gu na Ho len der -
skiej Aka de mii Psy cho te ra -
pii (Ne der land se Aca de mie
vo or Psy cho te ra pie) w Am -
ster da mie i zo sta ła cer ty fi -
ko wa nym tre ne rem roz wo ju
oso bi ste go.

Do ro ta pro wa dzi rów nież
warsz ta ty dla osób in dy wi -
du al nych oraz firm mię dzy -
na ro do wych. Od 3 lat pro -
wa dzi rów nież warsz ta ty
mo ty wa cyj ne dla Po lek
pod czas V4 Bu si ness Wo -
men Con gress.

Klient ka mi Do ro ty są ko -
bie ty z ca łe go świa ta (z Nie -
miec, Włoch, Fran cji, Ru mu -
nii, Czech, Sło wa cji, kra jów

Ame ry ki Pół noc nej i Ła ciń -
skiej, RPA, Taj lan dii i wie lu
in nych), po nad to bar dzo du -
żo z jej klien tek to Po lki, któ -
re miesz ka ją w Ho lan dii
i są, bądź chcą być, ak tyw ne
za wo do wo. Cho ciaż ko bie ty
te po cho dzą z bar dzo róż -
nych kra jów i kul tur, czę sto
bo ry ka ją się z po dob ny mi
pro ble ma mi. W kra jach
z któ rych po cho dzą, wie le
z nich pia sto wa ło róż ne, czę -
sto bar dzo wy so kie sta no wi -
ska, po sia da bar dzo do bre
wy ksztal ce nie, ale po prze -
pro wadz ce za gra ni cę czę -
sto gu bią po czu cie wła snej
war to ści i mu szą od na leźć
i zde fi nio wać sie bie, swo je
ży cie za wo do we, a cza sem
pry wat ne, na no wo.

Do ro ta po ma ga swo im
klient kom nie tyl ko od kryć
ich moc ne stro ny, pa sje, zro -
zu mieć ob cą kul tu rę, ale po -
ma ga rów nież w prak tycz -
nych spra wach ta kich jak:
bu do wa nie moc ne go CV, wi -
ze run ku i two rze niu efek tyw -
nych stra te gii po szu ki wa nia
pra cy.

W swo jej pra cy Do ro ta wy -
ko rzy stu je swo ją ogrom ną
sieć kon tak tów, któ rą zbu -
do wa ła pod czas 10 lat ży cia
w Ho lan dii. Gdy tyl ko moż li -
we Do ro ta uła twia swo im
klient kom kon tak ty z fir ma -
mi, re kru te ra mi, a tak że
oso ba mi, któ re pro wa dzą
wła sne fir my. Dzię ki pro gra -
mom Do ro ty, wie le jej klien -
tek do sta ło no wą pra ce za -
rów no w Ho lan dii ja ki i w in -
nych kra jach na ca łym świe -
cie, zmie ni ło ścież kę za wo -
do wą a tak że otwo rzy ło wła -
sne fir my.

Po nad rok te mu Do ro ta

za ło ży ła gru pę ne twor kin go -
wa In ter na tio nal Ca re erC -
lub, któ ra ma na ce lu uła -
twia nie kon tak tów ko bie -
tom, któ re chcą się da lej roz -
wi jać za wo do wo. Do ro ta jest
au tor ką wie lu ar ty ku łów
z za kre su roz wo ju oso bi ste -
go, bu do wa nia ka rie ry za wo -
do wej za gra ni cą oraz róż nic
kul tu ro wych. Obec nie pra cu -
je nad swo ją pierw szą książ -
ką z za kre su roz wo ju ścież ki
za wo do wej, któ rej pu bli ka -
cja pla no wa na jest na ko -
niec te go ro ku.

Do ro ta za czę ła swo ja fir -
mę od ze ra, te raz po ma ga
dzie siąt kom ko biet z ca łe go
świa ta w tym wie lu Po lkom.
Do ro ta wie rzy, że nie ma
rze czy nie moż li wych je śli
się cięż ko pra cu je, ma po zy -
tyw ne na sta wie nie do świa -
ta i wia rę w sie bie. I to wła -
śnie prze ka zu je swo im
klien tom. Od no si suk ce sy
w pro wa dze niu swo jej wła -
snej fir my, ale przede
wszyst kim in spi ru je, mo ty -
wu je i spra wia że wie le ko -
biet, z któ ry mi współ pra cu je
za kła da wła sne fir my, a tak -
że od no si wła sne suk ce sy
za wo do we. Do ro ta to ko bie -
ta z krwi i ko ści, cie pła i em -
pa tycz na umie ją ca słu chać
in nych a za ra zem ko bie ta
od waż na i zde ter mi no wa -
na do dzia ła nia.

An na
Woj na row ska 

An na Woj na row ska roz wi -
nę ła swo ją pa sję do fry zjer -
stwa i ma ki ja żu w Pol sce za -
nim przy je cha ła 24 la ta te -
mu do Ho lan dii. W Ho lan dii
bar dzo szyb ko roz po czę ła
pra cę w re no mo wa nym sa lo -
nie fry zjer skim w Hi lver sum..
sa lo nie ho len der skich ce le -
bry tów. Po 10 la tach w sa lo -
nie, w ro ku 2004 An na Woj -
na row ska roz po czę ła pra cę
ja ko fre elan ce sty li sta fry zur
i vi sa ży sta. An na pra co wa ła
dla te le wi zji przy po ka zach
fry zjer skich re no mo wa nych
ma rek po ka zów mo dy w kra -
ju i za gra ni cą. Po przez współ -
pra cę z naj lep szy mi fo to gra -
fa mi pra ca An ny Woj na row -
skiej uka zu je się w cza so pi -
smach w kra ju i za gra ni cą.
W ro ku 2010 An na Woj na -
row ska ukoń czy ła Wyż szą
szko łę sty li za cji i vi sa żu
w Am ster da mie łącz nie
z kur sem mi strzow skim ma -
sterc lass. W tym sa mym ro -
ku An na zdo by ła ty tuł naj lep -
sze go vi sa ży sty/sty li sty Be -
ne lu xu, a w 2011 naj lep sze -
go vi sa ży sty /sty li sty w Ho -
lan dii. Od grud nia 2013 ro ku
An na Woj na row ska pro wa dzi
swój wła sny Sa lon fry zjer sko -
ko sme tycz ny w Al me re. An -
na Woj na row ska współ pra -

cu je z fry zje ra mi w Pa ry żu
i Lon dy nie. An na Woj na row -
ska jest oso bą pro fe sjo nal ną
i wy so ko ce nio ną w bran ży
fry zjer skiej i ko sme tycz nej.
Kie dy roz po czy na ła swo ją ka -
rie rę w Hol lan dii, nikt nie wie -
rzył, że „ta Po lka coś mo że”.
Po trzeb na by ła wy trwa łość,
da nie z sie bie 200%, wia ra
w sie bie i mot to „Po lka po tra -
fi” i „nie moż li we” nie ist nie je,
na „moż li we” trze ba so bie za -
pra co wać!!

An na Woj na row ska jest
przy kła dem Po lki, któ ra po -
ka za ła, że w każ dym za wo -
dzie moż na osią gnąć suk -
ces za gra ni cą. Ania jest nie
tyl ko oso bą bar dzo uzdol nio -
ną ar ty stycz nie, ale rów nież
po tra fi zaj rzeć w du szę czło -
wie ka. Po za tym Ania stwo -
rzy ła w swo im sa lo nie miej -
sce dla lu dzi mło dych z pro -
ble ma mi. Po ma ga im uwie -
rzyć w sie bie i uczy ich fa -
chu. Klient ki uczy lu dzi wi -
dzieć w lu strze ich po zy tyw -
ne ce chy, po wi zy cie w jej sa -
lo nie czu ją się jak „bez kom -
ple so we księż nicz ki”. Do jej
sa lo nu przy jeż dża ją Po la cy
z ca łej Ho lan dii. Ania stwo -
rzy ła u sie bie ta kie „na sze
pol skie” miej sce, gdzie
oprócz strzy że nia, far bo wa -
nia, ma ki ja żu, 
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moż na po znać no wych lu dzi
i wy mie nić się do świad cze -
nia mi z in ny mi Po la ka mi.

Wie sła wa 
Są sia dek 

Wie sła wa Są sia dek (pseu -
do nim Sa sia Deck) to ak tor -
ka i przed się bior ca, dwie
dys cy pli ny/ dwa za wo dy
w kt�rych ko mu ni ka cja jest

nie zmier nie waż na. Sa sia
błysz cza ła trzy la ta na pro fe -
sjo nal nych de skach Te atru
Dra ma tycz ne go w Le gni cy.
Wy je cha ła do Ho lan dii ale
wró ci ła i zda ła eg za min ak -
tor ski dla stu dent�w eks ter ni -
stycz nych przy Szko le Te -
atral nej w War sza wie. Kie dy
wy jeż dża ła z Pol ski w 1981

ro ku, 33 la ta te mu, w kra ju
ogło szo no stan wo jen ny.
Mia sta by ły głod ne, wszyst -
kie go by ło brak, żyw ność
i ar ty ku ły luk su so we by ły
na kart ki. So li dar ność to by ło
su per lo go, w kt�rym bły ska -
wicz nie roz po znał się ca ły
świat. Sa sia po dzi wia Po -
lak�w, kt�rzy bez roz le wu krwi

oba li li ko mu nizm, sza nu je
pol ską burz li wą i dra ma tycz -
ną hi sto rie, si łę prze ży cia, ję -
zy ka, ety ki pra cy i rze mio sła.
Po upad ku mu ru ber liń skie -
go i przy stą pie niu Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej, wie dzia -
ła do kład nie ja ka jest jej
war tość do dat ko wa. Sa sia
opa no wa ła ję zyk ho len der -

ski, sta ła przed ka me ra mi
w Ho lan dii i na de skach ho -
len der skich te atr�w zna na ja -
ko Sa sia Deck.

Pra co wa ła z mi strza mi
w dzie dzi nie Te atru i Te le wi zji
ta ki mi jak Wie sław Wo dec ki,
Ire na G�rska -Da mięc ka, Gu -
ido de Mo or, John Lan ting,
Paul R�ttger, Frans We isz.
Tre nin gi te atral ne udzie la li jej
m.in. Hu ub Sta pel, Mar le en
Gor ris, Jan Skot nic ki i Wan da
Sie radz ka de Ru ig. Na uczy ła
się, że ‘Pra ca to Te atr, i każ de
przed się bior stwo kreu je wła -
sną sce nę”. Każ dy jest re ży -
se rem wła sne go czę sto trud -
ne go ży cia na ob czyź nie. Zr�b
dwa kro ki do ty łu, że by po -
tem zro bić je den do bry
do przo du, a wte dy udźwi -
gniesz i po czu jesz że po tra -
fisz! Wie le sa mot nych pol -
skich ma tek w Ho lan dii to si -
łacz ki, jak upar te to bę dą
mia ły wła sny biz nes i ‘pie nią -
dze na podr�ż da le ką i dłu gą”.

W świe cie biz ne su jest Sa -
sia gwa ran cją rze tel nej ko -
mu ni ka cji, zdo by wa nia in for -
ma cji, pre zen ta cji, dwu ję -
zycz nej ko re spon den cji, ko ja -
rze nia part ner�w biz ne so -
wych. Po śred ni czy r�wnież
Ma łym i �red nim Przed się -
bior stwom kt�re chcą za ist -
nieć w Pol sce, roz wi nąć ich
(sio strza ną) fir mę
w szczeg�lno ści w Stre fach
Eko no micz nych, tam gdzie
bra ku je miejsc pra cy. Pol ska
Con sult Hol land, kt�rej jest
wła ści cie lem dzia ła już 8 lat.
Sa sia re gu lar nie uczest ni czy
w spo tka niach biz ne so wych,
czy ni to z wiel ką pa sją i prze -
ko na niem. Pro mo cje jej oj -
czy ste go kra ju ma we krwi.
Przed się bior cy World Tra de
Cen ter Rot ter dam, Rijn mond
Bu si ness, Ro zen berg Be he er
B. V., On der ne mer sont bijt BV
zna ja Pa nią Są sia dek do -
brze. Ra bo bank i Izba Han -
dlo wa KVK po pro si ły Sa się
o na świe tle nie obec nej sy tu -
acji go spo dar czej czte rech
sek to rów prze my sło wych
i moż li wo ści go spo dar czych
dla ho len der skich przed się -
biorc�w.

Me to dą prób i błę dów, nie -
usta ją cej fa scy na cji po zna je
Sa sia cią gle no we aspek ty jej
za wo du kon sul tant biz ne so -
wy, wie jak sprze dać grunt,
zna leźć źr�dła, part ner�w biz -
ne so wych i ich wes przeć
w Pol sce. Zaw�d ten zna czy,
że wła sny czas pra cy mo że
so bie sa ma okre ślić, ale w re -
zul ta cie jest to 60 go dzin pra -
cy ty go dnio wo z za chwy tem
i pa sją dla jej za wo du. Od sze -
ściu lat uczy Sa sia ra zem z jej
sy nem Tho ma szem ja ko Ta -
al Stap Na ti ve Spe aker,

w week en dy ro da ków ję zy ka
ho len der skie go w Rot ter da -
mie i w Ba ren drecht. 

Pa ni Są sia dek jest w pro -
win cji Ho lan dia Po łu dnio wa,
a zwłasz cza w re gio nie Du ży
Rot ter dam, zna ną oso bą,
jest przed się bior cza i pra co -
wi ta. Pa ni Są sia dek nie tyl ko
opa no wa ła ję zyk ho len der ski
ale uczy też te go ję zy ka pol -
skich stu den tów i ro da ków
któ rzy przy je cha li za chle -
bem. Pa ni Są sia dek wspie ra
ho len der skich przed się bior -
ców któ rzy chcą za ist nieć
na pol skim ryn ku i za ło żyć
dzia łal ność go spo dar czą.
Pra ca od 9 –tej do 5-tej to nie
jest ab so lut nie jej men tal -
ność po nie waż spo tka nia biz -
ne so we od by wa ją się czę sto
w go dzi nach wie czor nych.
Ne twor king, to już umie, bie -
rze w nich udział czę sto i ak -
tyw nie. Po przez swo je za an -
ga żo wa nie i dzia ła nia Pa ni
Są sia dek sty mu lu je go spo -
dar kę w obu kra jach i zbli ża
przed się bior ców z Pol ski i Ho -
lan dii do sie bie.

Kris 
Flo rek 

Krzysz tof (Kris) Flo rek uro -
dził się Zdun skiej Wo li. Wy -
cho wał się w do mu gdzie nie
za wsze moż na by ło so bie
na wszyst ko po zwo lić. W do -
mu gdzie też cza sem nie by ło
co jeść. To jed na z rze czy któ -
ra mo ty wo wa ła Kri sa by się
uczyć i osią gnąć w ży ciu wię -
cej. Po ukoń cze niu szko ły
tech nicz nej w Sie ra dzu Kris
za czął stu dia w Szko le Biz ne -
su w Szcze ci nie. Z bra ku fun -
du szy nie ste ty mu siał stu dia
prze rwać. Kris wy je chał w po -
go ni za pie nią dzem. Ho lan dia
jest kra jem gdzie wła śnie bar -
dzo mu się spodo ba ło i gdzie
zna lazł swo je miej sce. Na po -
cząt ku nie by ło mu ła two zna -
leźć pra cę nie zna jąc żad ne go
ob ce go ję zy ka. Wte dy wła -
śnie Kris po czuł też jak to jest
czuć się ob co kra jow cem i być
dys kry mi no wa nym z po wo du
je go po cho dze nia. To wła śnie
spra wi ło też że Kris nie pod -
da wał ssie i tym bar dziej
chcial coś stwo rzyć w Ho lan -
dii. Jak rów nież po ka zać Ho -
len drom że Po lak też po tra fi.
W 2005 zna lazł pierw szą pra -
cę w re stau ra cji gdzie pra co -
wał za €3 na go dzi nę pra cu -
jąc śred nio 14 go dzin dzien -
nie. Z uśmie chem na twa rzy
czy ścił to a le ty i wie rzył że kie -
dyś bę dzie miał lep sze ży cie.
Rok póź niej Kris do stał szan -
sę by móc po ma lo wać są sia -
do wi miesz ka nie – bo prze -
cież każ dy z Pol ski umie ma -
lo wać – tak my ślał są siad. 

‹ ‹ ‹
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‹ ‹ ‹ Nie zna jąc fa chu Kris
pod jął się wy zwa nia i tak za -
czę ła się je go ka rie ra w bu -
dow lan ce.

W 2006 po wsta la fir ma
Klus sen be drijf Flo rek. Kris
czer pał mo ty wa cje z ksią żek
i te le wi zji. Głów ną mo ty wa -
cją by ło ży cie świa to wej sła -
wy biz nes me nów tj. Do nald
Trump, Alan Su gar czy Ri -
chard Brand son. Stu diu jąc
ich my śle nie Kris za czął
osią gać co raz wię cej w swo -
im za wo dzie. Ucząc się ję zy -
ka ho len der skie go wi dział
że dzię ki te mu drzwi do ‘’lep -
sze go świa ta’’ za czną się dla
nie go otwie rać. W 2009 Fir -
ma prze kształ ci ła się na Flo -
rek On der ho ud BV. Fir ma ta
świad czy ła usłu gi nie tyl ko
pry wat nym oso bom ale rów -
nież ofe ro wa ła kom plet ne
re no wa cje biu row ców. Na
dzień dzi siej szy Flo rek On -
der ho ud BV współ pra cu je z
oko ło 150 pod wy ko naw ca -
mi z cze go 10% to pol skie
fir my. Klien ta mi są fun da -
cje, biu ra nie ru cho mo ści
oraz spół ki in we sty cyj ne z
ca łe go świa ta mię dzy in ny -
mi MPC Ca pi tal czy tez DTZ,
CBRE oraz C&W.

W 2009 dla Kri sa Flor ka
ko lej ną in we sty cją po kup nie
wła sne go do mu by ło stwo -
rze nie fir my Flow Roll. Fir ma
ta zaj mu je się sprze da żą
ame ry kań skich na rzę dzi dla
pro fe sjo nal nych ma la rzy.
Naj le piej sprze da wa nym pro -
duk tem jest rol ka 46cm do
ma lo wa nia ścian. Dzię ki tej
bar dzo lek kiej rol ce ma la rze
ma lu ją w cią gu go dzi ny śred -
nio 100m2. Ma ła in we sty cja
wy so ki za ro bek. Flow Roll
ma klien tów w An glii, Niem -
czech, Bel gii a na wet w Afry -
ce. Kris Flo rek od mło dych
lat chciał po ma gać in nym.
W 2011 Kris po sta no wił zro -
bić ko lej ny krok, mia no wi cie
spo sób by móc po dzie lić się
swo imi osią gnię cia mi z in ny -
mi fir ma mi i oso ba mi. Je go
do świad cze nie mia ło by po -
móc in nym omi nąć te pro -
ble my któ re Kris sam do -
świad czył w cią gu ostat nich
lat. W 2011 ro ku Kris zo stal

człon kiem Pro fe sio nal Spe -
akers Aca de my w Lon dy nie.
Tam wła śnie na uczył się w
ja ki spo sób moż na prze ka -
zać in for ma cje pu blicz no ści,
jak rów nież wpły nąć na jesz -
cze lep sze osią gnię cia w
swo ich fir mach. Ma rze niem
Kri sa by ło móc sta nąć na
sce nie na któ rej sta li naj bar -
dziej zna ni i wiel cy biz nes -
me ni świa to wej kla sy.

W 2013 ro ku na Na tio nal
Achie vers Con gress w War -
sza wie i Am ster da mie Kris
Flo rek sta nął na sce nie gdzie
mógł się za pre zen to wać
przed pra wie 9000 oso bom!
Na sce nie tej sta ły rów nież ta -
kie slaw ne oso by jak Do nald
Trump, Alan Su gar, To ny Rob -
bins, Ri chard Brad son, Jor -
dan Bel ford i wie le in nych.
2013 i 2014 Kris Flo rek zaj -
mu je się nie tyl ko pro wa dze -
niem firm, ale głów nie szko -
le niem, mo ty wa cją i in spi ra -
cją in nych osób i firm któ re
chcą osią gnąć suk ces i po -
trze bu ją wska zó wek. Na pod -
sta wie swo ich osią gnięć Kris
Flo rek stwo rzył mo del któ ry
jest uży wa ny ja ko ‘’ma pa’’ w
osią gnię ciu wy zna czo nych
ce lów. Je den z sys te mów któ -
rych Kris uczy jest ‘’jak stwo -
rzyć ide al ną pre zen ta cję i jak
pre zen to wać’’. Czy li jak opa -
no wać je den z naj więk szych
lę ków czło wie ka. Mo del ten
uży wa Kris na co dzień dzię ki
cze mu w 2014 do ko nał ko -
lej nych in we sty cji tj. stwo rze -
nie no wej fir my w War sza wie
o na zwie ‘’PA TAT’’. Jest to fir -
ma któ ra bę dzie sprze da wać
ho len der skie fryt ki w Pol sce.

Rów nież Kris in we stu je w
bu dyn ki biu ro we któ re prze -
twa rza na apar ta men ty z my -
ślą o sa mot nych oso bach
oraz tych kto rych nie stać na
wy na jem dro gich miesz kań.
Ma rze niem Kri sa jest by przy -
naj mniej jed no miesz ka nie w
swo ich bu dyn kach prze zna -
czyć dla bez dom nych. W ten
spo sób da jąc ko muś szan sę
któ rej mo że ni gdy by nie do -
stał. Pa sją Kri sa jest po dró żo -
wa nie po świe cie. Szko le nie
firm i osób po zwa la Kri so wi
po dró żo wać po ca łym świe -

cie. Kri sa mot to jest "nie da
się nie ist nie je" i "wy star czy
uwie rzyć w sie bie". Kris skon -
tak to wał pol skie i ho len der -
skie przed się bior stwa ze so -
bą i po zwo lił im współ pra co -
wać. Kris jest bar dzo do kład -
ny, pra cu je 24 go dzi ny na do -
bę, sie dem dni w ty go dniu.
Jest ak tyw nym przed się bior -
cą, wła ści cie lem kil ku za kła -
dów. Je go mot to‘’nie da się
nie ist nie je’’ wpro wa dza sam
w ży cie. Znaj dzie na wszyst ko
ra dę.

Lu iza 
Zwierz 

Lu iza Zwierz to przy kład ko -
bie ty, któ ra uwa ża, że prze -
ciw no ści lo su, trud ne sy tu -
acje, po raż ki tyl ko wzmac nia -
ją nasz cha rak ter i mo bi li zu ją
do dzia ła nia, a nie znie chę ca -
ją. Ro do wi ta war sza wian ka,
po li ceum pe da go gicz nym
ukoń czy ła Pań stwo we Stu -
dium Ste no ty pii i Ję zy ków Ob -
cych w War sza wie. Pod ję ła
pra cę w Pol skich Li niach Lot -
ni czych LOT ja ko przed sta wi -
ciel han dlo wy. W mię dzy cza -
sie na świe cie po ja wił się jej
syn. Stu dio wa ła na kie run ku
za rza dza nie i mar ke ting w
Aka de mii Obro ny Na ro do wej
w Rem ber to wie uzy sku jąc po
3 la tach dy plom li cen cja ta.
Prze nio sła się do bel gij skich
li nii lot ni czych Brus sels Air li -
nes gdzie tak jak w LOT -cie
od po wia da ła za kre owa nie
po zy tyw ne go wi ze run ku fir my
na ryn ku pol skim, PR i mar -
ke ting. Pro wa dzi ła rów nież
ana li zy sprze da ży, wspie ra ła
agen tów lot ni czych we współ -
pra cy z li nia mi lot ni czy mi
oraz po śred ni czy ła w wie lu
kon trak tach biz ne so wych.

W ro ku 2003 emi gro wa ła
do Ho lan dii, gdzie uro dzi ła 2
có recz ki (2003 i 2007). 

W 2005 ro ku, kie dy Po la -
cy otrzy ma li moż li wość pra -
cy w Ho lan dii, roz po czę ła
wła sną dzia łal ność. Po cząt -
ko wo by ła to pra ca ad mi ni -
stra cyj na oraz świad cze nie
drob nych usług w za kre sie

pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej. Skoń czy ła
kurs ję zy ka ho len der skie go
or ga ni zo wa ny przez gmi nę
Ha ga oraz wzię ła pry wat ne
lek cje. Wła sna dzia łal ność
roz wi ja ła się szyb ko i wy ma -
ga ła od Lu izy co raz wię cej
wie dzy. Czy ta ła pra sę bran -
żo wą, bra ła udział w se mi -
na riach or ga ni zo wa nych
przez róż ne in sty tu cje fi skal -
ne oraz przez Am ba sa dę
Pol ską w Ha dze, ukoń czy ła
kurs księ go wo ści.

La ta 2007 i 2008 by ły
nie zwy kle trud ne. Wie lu
klien tów ode szło do in nych
biur. Po zo sta ło jed nak wie -

lu klien tów wiec na dal wie -
le osób ocze ki wa ło po mo cy
ze stro ny Lu izy, co da wa ło
jej bar dzo du żą mo ty wa cję
do dal sze go dzia ła nia.
W ro ku 2009 fir ma po now -
nie roz po czę ła swo ją dzia -
łal ność. Od te go cza su zy -
ska ła wie lu no wych klien -
tów biz ne so wych i in dy wi -
du la nych. Obec nie za trud -
nia 4 pra cow ni kow, któ rzy
w swo jej pra cy kie ru ją się
mak sy mą prze ka za ną im
przez Lu izę: „Klient jest naj -
waż niej szy; wy ma ga sza -
cun ku, za an ga żo wa nia
i cier pli wo ści, bez wzglę du
na to z ja kim pro ble mem
się zwra ca”. 

Lu iza po ma ga ła swo im
klien tom w wie lu spra wach
oby wa tel skich. Wy da je
śred nio 3 ra zy w ro ku biu le -
tyn, w któ rym prze ka zu je
oby wa te lom pol skim wie le
cen nych in for ma cji zwią za -
nych z ży ciem w Ho lan dii.
Ce lem jest prze ka za nie Po -
la kom praw dzi wych i prak -
tycz nych in for ma cji do ty -
czą cych ży cia w Ho lan dii.
Te ma ty biu le ty nów sta no -
wią przede wszyst kim od -
po wie dzi na py ta nia za da -
wa ne przez klien tów.
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Te wszyst kie la ta to la ta
pra cy, na uki, po świę ce nia,
za an ga żo wa nia, cier pli wo -
ści, in we sty cji w sie bie i fir -
mę, ale tak że zmę cze nie,
cza sem znie chę ce nie. Jed -
nak głów nym mo to rem na -
pę do wym do dzia ła nia jest
trój ka dzie ci Lu izy. Bez nich
nie zro bi ła by tak wie lu rze -
czy i nie by ła by w tym wła -
śnie miej scu. Wy cho wu je je
bez po mo cy ze stro ny ro dzi -
ny i in nych osób ale też nie
za po mi na o so bie; że moż -
na na dal się roz wi jać, speł -
niać swo je ma rze nia i re ali -
zo wać pa sje za wo do we i

oso bi ste. Dzię ki swo im do -
świad cze niom ży cio wym
Lu iza w każ dej moż li wej sy -
tu acji wspie ra Po lki prze by -
wa ją ce w Ho lan dii, któ re
pra gną roz wi jać się, otwie -
rać wła sne biz ne sy czy też
ak tyw nie po szu ki wać pra cy.

Na przy kła dzie Lu izy do -
sko na le wi dać, że moż na
po łą czyć za rów no ro lę ko -
cha ją cej i od da nej swo im
dzie ciom ma my, biz ne swo -
men, ale tak że pięk nej ko -
bie ty z pa sją, do któ rych,
obok in nych po mniej szych,
na le żą zde cy do wa nie że -
glar stwo, ma lar stwo i oczy -
wi ście po dró że, któ re sprzy -
ja ją roz wo jo wi oso bi ste mu.

Lu iza to ko bie ta speł nio na,
peł na we wnętrz ne go cie pła
i ra do ści. To ko bie ta, któ rej
uśmiech mo że prze no sić
gó ry.

Ewa 
Szał wiń ska 
Ewa Szał wiń ska jest ab sol -

went ką fi lo lo gii pol skiej na
Uni wer sy te cie Opol skim. W
1996 r. Prze pro wa dzi ła się
do Ho lan dii, gdzie osia dła na
sta łe. Jej ka rie ra za wo do wa
roz po cze ła się od pra cy dla
mię dzy na ro do we go biu ra
Adec co, 

‹ ‹ ‹

WTOREK, 21 października 2014Nasza Holandia8

Reklama

Reklama

Kandydaci do tytułu
Polaka Roku 2014
w kategorii Biznes

l PRA COW NIK BIU RO WY
W TIL BUR GU. Kan ce la ria Po dat -
ko wa An na Kło sow ska po szu ku -
je: PRA COW NI KA BIU RO WE GO
W TIL BUR GU. Od kan dy da tów
ocze ku je my: bie głej zna jo mo ści
jed ne go z ję zy ków ob cych: ho len -
der skie go lub an giel skie go, wy -
kształ ce nie wyż sze mi le wi dzia ne
eko no micz ne, wy so kiej kul tu ry
oso bi stej, su mien no ści i do kład -
no ści, do brej or ga ni za cji cza su
i pra cy, umie jęt no ści pra cy w ze -
spo le i pod pre sją cza su, dys po zy -
cyj no ści, pra wo jaz dy ka te go rii B.
W za mian ofe ru je my: pra cę w dy -
na micz nie roz wi ja ją cej się fir mie
o ugrun to wa nej po zy cji na ryn ku
już od 1999 r. i za trud nia ją cej kil -
ka dzie siąt osób, pra cę w mło dym
i dy na micz nym ze spo le, mo ty wa -
cyj ny sys tem wy na gro dzeń (sta ła
pen sja + pre mia), miesz ka nie
służ bo we w Til bur gu, sa mo chód
służ bo wy, lap top, te le fon ko mór -
ko wy, sta ła umo wa o pra cę bez -
po śred nio z pra co daw cą. CV
– pro szę prze słać na ma ila:
cv@klo sow ska.com.

l Zbie ra nie za mo wien Al me -
re. Obo wiąz ki: przy go to wy wa nie
i zbie ra nie za mó wień in ter ne to -
wych, pra ca z sys te mem Vo ice -
pic king (slu chaw ki). Wy ma ga nia:
dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go bądź ho len -
der skie go. Za dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu. 

l Pra cow nik pro duk cji w Nij -
kerk. Obo wiąz ki: pra ca na li nii
pro duk cyj nej przy mię sie, pra ca
w ni skiej tem pe ra tu rze. Wy ma ga -
nia: do kład ność, zna jo mość je ży -
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 OPE RA TOR WÓZ KA WI DŁO -
WE GO – Am ster dam. Obo wiąz ki:
zbie ra nie   to wa rów za po mo cą
wóz ka zgod nie z za mó wie niem,
za ła du nek i roz ła du nek to wa rów,
pra wi dło we ich prze wo że nie we
wska za ne miej sce; wy ma ga nia:
zna jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der skie -
go. Za dzwoń:   Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l PRA COW NIK FI ZYCZ NY
(WY MIA NA OPON W SA MO CHO -
DACH OSO BO WYCH I CIĘ ŻA RO -
WYCH). Je ste śmy agen cją po -
śred nic twa pra cy – 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 po szu ku je my kan dy -
da tów na sta no wi sko: PRA COW -
NIK FI ZYCZ NY (WY MIA NA OPON).
Po szu ku je my pra cow ni ków do fi -
lii w na stę pu ją cych miej sco wo -
ściach: Rot ter dam, Be ver wijk.
Wy jazd: od za raz do koń ca grud -
nia. Pra ca rów nież dla osób z wła -
snym za kwa te ro wa niem! Opis
sta no wi ska pra cy: Mon taż i de -
mon taż kół, wy mia na opon, wy -
wa ża nie kół. Pro wa dze nie bar dzo
pro stej ad mi ni stra cji (za pi sy wa -
nie zre ali zo wa nych zle ceń). Ofe ru -
je my: Staw ki wie ko we: 21 lat
– 7,00 eu ro/brut to, 22 la ta
– 7,76 eu ro/brut to, 23 la ta i wię -
cej – 9,26 eu ro/brut to. Ubez pie -
cze nie: 19,50 eu ro/ty dzień – za -
pew nio ne przez pra co daw cę,
opła ca ne przez pra cow ni ka. Za -
kwa te ro wa nie: 21 lat – 63 eu -
ro/tydz., 22 lat – 70 eu -
ro/tydz, 23 la ta i wię cej – 75 eu -
ro/tydz. Wy ma ga nia: zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub ni der -

landz kie go w stop niu ko mu ni ka -
tyw nym - spraw dza na roz mo wą
te le fo nicz ną z na szym kon sul tan -
tem, zna jo mość za gad nień z za -
kre su me cha ni ki, do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku (mon -
taż i de mon taż kół w sa mo cho -
dach oso bo wych i cię ża ro wych),
moż li wość wy jaz du w krót kim ter -
mi nie, chęć i mo ty wa cja do pra -
cy, sta ran ność i szyb kość w wy ko -
ny wa niu obo wiąz ków, mi le wi -
dzia ne pra wo jaz dy i wła sny sa -
mo chód, mi le wi dzia ny nu mer
SO FI. Pro si my o prze sła nie CV
na ad res: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl z do pi skiem „Pra cow -
nik fi zycz ny (wy mia na opon)” lub
o kon takt te le fo nicz ny pod nu me -
rem 322580564. Pro si my
o umiesz cza nie w CV klau zu li
o ochro nie da nych oso bo wych.

l Avon -Zo stań Kon sul tant ką

w Ho lan dii. Ser decz nie za pra -
szam do współ pra cy w bran ży ko -
sme tycz nej na te re nie Ho lan dii.
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, wszyst -
kie pro duk ty są w pol skich ce -
nach. 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. An -
ge li ka tel: 0617 800 383, ema -
il:avon ho lan dia@vp.pl.

PRACA



‹ ‹ ‹ gdzie zaj mo wa ła sta -
no wi sko ko or dy na to ra. W
2004 r. stwo rzy ła, a na stęp -
nie kie ro wa ła biu rem po śred -
nic twa pra cy Trio ny mus. Za -
uwa ża jąc zmia ny za cho dzą -
ce na ryn ku pra cy oraz ko -
niecz ność po wsta nia dzia łal -
no ści zaj mu ją cej się ami ni -
stra cją, do radz twem i pra wa -
mi pra cow ni ków, w 2010 r.
za ło ży ła fir mę Ad vie sPol.
Suk ces ja ki od nio sła fir ma
stał się mo ty wa cją do jej roz -
bu do wy i stwo rze nia w 2013
r. cen trum biz ne su i in te gra cji
w Wad di nxve en.

Ewa Szał wiń ska, jest przy -
kła dem oso by, któ rej po sta -
wa do wo dzi, że trud no ści
moż na po ko nać, a przy
otwar to ści na in nych, chę ci
dzia ła nia i odro bi nie od wa gi
moż na osią gnąć ży cio we i
za wo do we ce le. W cią gu
ostat nich 18 lat prze szła
dłu gą dro gę za wo do wą, w
trak cie któ rej zdo by ła do -
świad cze nie umoż li wia ją ce
jej stwo rze nie od no szą cej
suk ce sy fir my Ad vie sPol.
Mo ty wa cją do bu do wa nia
swo jej dzia łal no ści, by ła
chęć współ pra cy i po mo cy
Po la kom, jed nak dzię ki
twór czej i ory gi nal nej stra te -
gii, Ewa Szał wiń ska, w ide al -
ny spo sób po łą czy ła biz nes
z dzia ła nia mi spo łecz ny mi.
Obec nie Ad vie sPol jest jed -

nym z naj bar dziej roz po zna -
wal nych przez Po la ków cen -
trum in for ma cyj nym w Ho -
lan dii, któ re go li sta klien tów
li czy so bie kil ka ty się cy na -
zwisk. W 2012 r. kre atyw ne
dzia ła nia na rzecz uła twie -
nia funk cjo no wa nia pol -
skim pra cow ni kom w Ho -
lan dii, zo sta ły do strze żo ne i
uho no ro wa ne Krzy ża mi Za -
słu gi RP.

Ewa Szał wiń ska po tra fi ła
dzię ki sa mo do sko na le niu,
pa sji i de ter mi na cji zbu do -
wać i kie ro wać kil ko ma od -
no szą cy mi suk ce sy fir ma -
mi. Rów no cze śnie nie za po -
mi nia ła jed nak, że biz nes to
nie tyl ko przed się bior czość,
ale tak że lu dzie - dla któ -
rych i z któ ry mi od no si się
suk ce sy. 

Wan da 
Bren ders 

Wan da Bren ders uro dzi ła
się i wy cho wa ła w Pol sce.
Ukoń czy ła Tech ni kum Eko -
no micz no -Han dlo we w Po -
zna niu z bar dzo do brym
wy ni kiem. Pra co wa ła przez
kil ka lat w Po zna niu w pry -
wat nych fir mach han dlo -
wych. W Po zna niu po zna ła
swe go mę ża Hu go. Przed
ośmiu la ty zde cy do wa ła się

osie dlić z mę żem w je go ro -
dzin nej miej sco wo ści Don -
gen w Ho lan dii. W 2009 ro -
ku wspól nie z mę żem za ło -
ży ła fir mę Otwar te Drzwi.
Po mysł utwo rze nia fir my
zro dził się pod czas udzie la -
nia po mo cy zna jo mym w
po szu ki wa niu miesz ka nia i
spo so bu je go sfi nan so wa -
nia. Wan da Bren ders roz -
po czę ła swo ją dro gę za wo -
do wą od wie dza jąc ra zem z
mę żem ro dzi ny pol skie.
Mie li wte dy oka zję po znać
re alia ży cia jej ro da ków na
emi gra cji zwłasz cza, je że li
cho dzi o za kwa te ro wa nie.
Wi dząc złe wa run ki miesz -
ka nio we Po la ków Wan da
Bren ders po sta no wi ła za ra -
dzić tej sy tu acji. W ra mach
dzia łal no ści ich fir my od
wie lu lat po ma ga Po la kom
w sek to rze do radz twa fi -
nan so we go, po dat ko we go i
ad mi ni stra cyj ne go. Or ga ni -
zu je spo tka nia in for ma cyj -
ne dla Po la ków na te re nie
ca łe go kra ju udzie la jąc
kom plek so wych po rad do -
ty czą cych wszyst kich
aspek tów ryn ku miesz ka -
nio we go w Ho lan dii. Dzię ki
dzia łal no ści Otwar tych
Drzwi co ro ku sto pol skich
ro dzin jest dum nych z za ku -
pu wła sne go miesz ka nia.
Dzię ki Wan dzie Bren ders
sześć osób po cho dze nia
pol skie go zna la zło pra cę w

fir mie Otwar te Drzwi. Głów -
nym ce lem fir my jest do bro
klien tów i pra cow ni ków.

Obok pra cy za wo do wej
udzie la się spo łecz nie za rów -
no w śro do wi sku pol skim jak
i ho len der skim. W tym cza -
sie, gdy młod szy syn uczę szał
do Szko ły Pol skiej w Bre dzie,
zgło si ła się do pra cy w Ko mi -
te cie Ro dzi ciel skim. Przez 3
la ta wspól nie z gro nem na -
uczy ciel skim i ro dzi ca mi dba -
ła o za cho wa nie ję zy ka pol -
skie go i kul tu ry pol skiej w ro -
dzi nach uczniów szko ły. W la -
tach 2010, 2011 i 2012
spon so ro wa ła szko łę. Jej fir -

ma Otwar te Drzwi za spon so -
ro wa ła w 2013 ro ku Wier szo -
wi sko czy li ogól no kra jo wy fe -
sti wal pol skiej po ezji dzie cię -
cej. Wan da Bren ders by ła
człon kiem Ju ry Kon kur su
Pla stycz ne go w 2013 ro ku.
Rów nież w tym okre sie fir ma
za spon so ro wa ła mło dym
pol skim za wod ni kom ko lar -
skim: Prze my sła wo wi Ka -
sper kie wi czo wi i Grze go rzo wi
Ha bie ca ło rocz ny po byt i
moż li wość tre nin gu w Ho lan -
dii. Po nad to fir ma wspie ra ła
fi nan so wo or ga ni zo wa ny w
Til bur gu Ha lo wy Tur niej Pił ki
Noż nej E&A CUP w 2012 i
2013 ro ku. Fir ma spon so ru je

od dwóch lat VV Don gen Klub
Pił kar ski dla Dzie ci i Mło dzie -
ży.

Wan da Bren ders przy czy -
ni ła się do po pra wy wa ru -
ków ży cia Po la ków w Ho lan -
dii. Dzię ki jej pra cy i sta ra -
niom bar dzo wie le ro dzin
pol skich po sia da wła sny
dom. Tak że dzię ki niej zna la -
zło pra cę sześć osób po cho -
dze nia pol skie go. Wan da
Bren ders wspie ra dzia łal -
ność kul tu ral ną i spor to wą
dzie ci i mło dzie ży pol skiej i
ho len der skiej.

ŹRÓ DŁO: PO LO NUS.NL

9Nasza Holandia

Reklama

Reklama



WTOREK, 21 października 2014Polska10

Bli sko czter dzie ści man da -
tów kar nych i kil ka na ście za -
trzy ma nych do wo dów re je -
stra cyj nych. Ta ki jest  bi lans
ak cji prze pro wa dzo nej przez
go styń ską po li cję i funk cjo -
na riu szy In spek cji Trans por -
tu Dro go we go  pod na zwą
„Bus&Truck” Naj wię cej
prze wi nień do ty czy ło sta nu
tech nicz ne go po jaz dów. Je -
den z kie row ców za pła cił aż
osiem man da tów na raz.

Przez dwa dni na go styń skich
dro gach trwa ły wzmo żo ne kon -
tro le sa mo cho dów cię ża ro wych
i au to bu sów pod na zwą
„Bus&Truck”. Po li cjan ci wraz
z in spek to ra mi trans por tu dro -
go we go spraw dza li trzeź wość
kie row ców, stan tech nicz ny sa -
mo cho dów, czas pra cy i spo sób

prze wo że nia ła dun ku. Wy ni ki
kon tro li dla wie lu  by ły dru zgo cą -
ce. 

Pod czas dzia łań prze pro wa -
dzo no kon tro le trzy dzie stu sa -
mo cho dów. Aż w osiem na stu
przy pad kach z po wo du złe go
sta nu tech nicz ne go za trzy ma no
do wo dy re je stra cyj ne. Za ra żą ce
uchy bie nia po sy pa ły się man da -
ty. – Funk cjo na riu sze na ło ży li 37
man da tów kar nych – mó wi Se -
ba stian Mysz kie wicz, rzecz nik
go styń skiej po li cji. – Spo rzą dzo -
no też jed ną de cy zję ad mi ni stra -
cyj ną za brak le ga li za cji urzą dze -
nia re je stru ją ce go czas pra cy
kie row cy, co skut ku je grzyw ną
w kwo cie 1 tys. zło tych – do da je.

Naj wię cej ujaw nio nych wy kro -
czeń do ty czy ło cza su pra cy kie -
row ców i sta nu tech nicz ne go
cię ża ró wek. -Trzy z kon tro lo wa -
nych po jaz dów mia ły nie spraw -

ny układ ha mul co wy, a je den
nie spraw ny układ kie row ni -
czy  – Mó wi Mysz kie wicz. Nie -
chlub nym re kor dzi stą oka zał
się 47-let ni kie row ca mer ce de -
sa. Męż czy zna otrzy mał osiem
man da tów kar nych na łącz ną
kwo tę 2,7 tys. zł. oraz stra cił do -
wód re je stra cyj ny za stan tech -
nicz ny cię ża rów ki.  

Pro wa dzo ne dzia ła nia mia ły
na ce lu zmniej sze nie ilo ści zda -
rzeń dro go wych, ujaw nia nie i eli -
mi no wa nie nie pra wi dło wo ści
w prze wo zie osób oraz nie do -
pusz cze nie do ru chu na dro gach
po jaz dów z uster ka mi tech nicz -
ny mi. – Za trzy ma no spo rą licz bę
nie spraw nych cię ża ró wek, co
wska zu je na to, że ta kie dzia ła -
nia mu szą być pro wa dzo ne czę -
ściej  – pod su mo wu je rzecz nik
KPP w Go sty niu. 

(MIS)

ŹRÓ DŁO: GO STYŃ 24 EXTRA

28 paź dzier ni ka na po sie -
dze niu Ra dy Mi ni strów za -
pre zen to wa ny zo sta nie
pro jekt pro gra mu fi nan so -
wa nia przez pań stwo stu -
diów na naj lep szych za -
gra nicz nych uczel niach
– po in for mo wa ła w pią tek
w Gdań sku mi ni ster na uki
Le na Ko lar ska -Bo biń ska. 

Sze fo wa re sor tu by ła w pią -
tek go ściem od by wa ją ce go
się na Po li tech ni ce Gdań skiej
zgro ma dze nia ple nar ne go
Kon fe ren cji Rek to rów Aka de -
mic kich Szkół Pol skich
(KRASP).

Pod czas kon fe ren cji pra so -
wej zor ga ni zo wa nej przed roz -
po czę ciem spo tka nia, Le -
na Ko lar ska -Bo biń ska po in -
for mo wa ła, że 28 paź dzier ni -
ka na po sie dze niu rzą du za -
pre zen tu je przy go to wy wa ny
wła śnie w re sor cie pro jekt
pro gra mu fi nan so wa nia
przez pań stwo stu diów za gra -
nicz nych, któ ry wcze śniej za -
po wia da ła pre mier Ewa Ko -
pacz w swo im expo se. Sze fo -
wa re sor tu na uki do da ła, że
pro jekt ten bę dzie jesz cze
kon sul to wa ny z przed sta wi -
cie la mi stu den tów i szkół
wyż szych. We dług wcze śniej -
szych za po wie dzi ma on być
re ali zo wa ny od 2016 r.

Mi ni ster wy ja wi ła też, że
mi ni ster stwo skła nia się ku

te mu, by z pro gra mu ko rzy stać
mo gli stu den ci, któ rzy ukoń czy li
trze ci rok stu diów. Ko lar ska -Bo -
biń ska uza sad ni ła ta ką pro po zy -
cję fak tem, iż stu den ci po trze -
cim ro ku z re gu ły są już utwier -
dze ni w wy bo rze swo je na uko -
wej ścież ki, a młod si stu den ci
„mo gą jesz cze zmie niać za in te -
re so wa nia”.

Ko lar ska -Bo biń ska przy po -
mnia ła, że do fi nan so wa nie za -
gra nicz nych stu diów od by wa ło -
by się na za sa dzie kre dy tu, któ ry
był by uma rza ny po tym, jak da -
ny stu dent speł ni wszyst kie wa -
run ki prze wi dzia ne w pro gra mie,
czy li przede wszyst kim skoń czy
stu dia i wró ci do Pol ski, gdzie
prze pra cu je przy naj mniej pięć
lat. Mi ni ster za zna czy ła, że we -
dług za ło żeń pro jek tu oso ba ko -
rzy sta ją ca z pro gra mu nie mu -
sia ła by po dej mo wać pra cy na -
tych miast po ukoń cze niu na uki
za gra ni cą: na wy peł nie nie te go
wa run ku mia ła by w su mie 10
lat.

Sze fo wa re sor tu na uki za zna -
czy ła też, że przed wpro wa dze -
niem w ży cie wła ści we go pro gra -
mu, re sort chciał by prze te sto -
wać po mysł w ra mach pro gra -
mu pi lo ta żo we go.

W roz po czę tym w pią tek i ma -
ją cym za koń czyć się w so bo tę
zgro ma dze niu ple nar nym i po -
sie dze niu pre zy dium KRASP,
bie rze udział oko ło stu rek to rów
pol skich uczel ni wyż szych.

Uczest ni cy spo tka nia, wraz

z sze fo wą re sor tu, ma ją dys ku to -
wać m.in. o prak tycz nej re ali za -
cji no wych za pi sów, któ re po ja -
wi ły się w no we li za cji usta wy
o uczel niach (we szła ona w ży -
cie 1 paź dzier ni ka br. – PAP).

Ko lej nym te ma tem roz mów
ma być re ali za cja pro gra mu Ho -
ry zont 2020, czy li naj więk sze go
w hi sto rii – z bu dże tem wy no -
szą cym pra wie 80 mld eu ro
– pro gra mu fi nan so wa nia ba -
dań na uko wych i in no wa cji
w Unii Eu ro pej skiej. Mi ni ster -
stwo Na uki za pro po no wa ło
wspól ne dzia ła nie na rzecz pro -
gra mu opi sa ne w Pak cie dla Ho -
ry zon tu 2020, któ ry pod pi sa -
ło 340 jed no stek na uko wych
w kra ju. „Ten pakt przy ję li śmy
z wiel ką ra do ścią” – po wie dział
na kon fe ren cji pra so wej prze -
wod ni czą cy KRASP prof. Wie -
sław Ba nyś, do da jąc, że roz mo -
wy w cza sie po sie dze nia bę dą
do ty czyć m.in. dal szych dzia łań
na rzecz zin ten sy fi ko wa nia
udzia łu pol skich na ukow ców
w Ho ry zon cie 2020.

Jak za po wie dzia ła Ko lar ska -
-Bo biń ska, w trak cie spo tka nia
chcia ła by też omó wić z rek to ra -
mi spra wę współ pra cy pol skich
uczel ni z za gra nicz ny mi szko ła -
mi. „Uczel nie już bar dzo du żo ro -
bią w tym te ma cie, ale my ślę, że
trze ba nadać te mu jesz cze więk -
sze go im pe tu” – po wie dzia ła mi -
ni ster, do da jąc, że trwa ją pra ce
nad stwo rze niem ogól no kra jo -
we go biu ra, któ re uła twia ło by te -

go ty pu kon tak ty, w tym przy jaz -
dy za gra nicz nych na ukow ców
do pra cy na pol skich uczel niach
i wy jaz dy pol skich na ukow ców
do szkół po za gra ni ca mi kra ju.

Prof. Ba nyś do dał, że wśród
te ma tów do ty czą cych współ pra -
cy mię dzy na ro do wej na spo tka -
niu KRASP omó wio ne zo sta ną
też kwe stie przy łą cze nia się pol -
skich na ukow ców do dzia łań
wir tu al ne go Uni wer sy te tu Fran -
cu sko -Nie miec kie go oraz współ -
pra cy pol skich na ukow ców
z uczel nia mi w Ame ry ce Ła ciń -
skiej.

Ko lej nym te ma tem roz mów
bę dzie też sys tem oce ny szkół
wyż szych w Pol sce, któ ry jest
jed nym z głów nych czyn ni ków
de cy du ją cych o wy so ko ści pań -
stwo wych do ta cji przy zna wa -
nych szko łom wyż szym. „Chce -
my po pra wić sys tem ocen, tak
by sprzy jał on re ali za cji ce lów
sta wia nych uczel niom, w tym
po pra wie ja ko ści kształ ce nia”
– po wie dzia ła Ko lar ska -Bo biń -
ska, do da jąc, że re sort chce, by
oce na da nej uczel ni – wpły wa ją -
ca po tem na jej fi nan so wa nie,
opie ra ła się nie tyl ko np. na ilo -
ści pu bli ka cji jej na ukow ców, ale
też na ich ak tyw no ści w po zy ski -
wa niu róż nych mię dzy na ro do -
wych gran tów, licz bie pa ten tów
czy za kre sie współ pra cy z biz ne -
sem.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Za pła cił osiem

FOT. FREEIMAGES. COM / SIMON STRATFORD

28 października rząd pozna projekt
finansowania zagranicznych studiów

FOT. FRE EIMA GES. COM / ALE XAN DER SPERL
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Dzie wię cio ro stu den tów fi lo -
lo gii an giel skiej ze spe cjal -
no ścią tłu ma cze nio wą z ję zy -
kiem chiń skim w Wyż szej
Szko le In for ma ty ki i Za rzą -
dza nia w Rze szo wie roz po -
czę ło w Chi nach, w ra mach

współ pra cy mię dzy uczel nia -
mi, bez płat ną na ukę ję zy ka
chiń skie go. Za ję cia po trwa ją
pół ro ku. 

Stu den ci rze szow skiej uczel ni,
któ rzy wy je cha li do Chin, to Po la -
cy i Ukra iń cy. Bio rą oni udział

w in ten syw nym kur sie na uki ję -
zy ka chiń skie go dla ob co kra jow -
ców wraz ze stu den ta mi z in nych
kra jów z Eu ro py i Azji. Lek cje od -
by wa ją się w part ner skiej uczel -
ni Ashan Nor mal Uni ver si ty
w pro win cji Lia oning, w pół noc -
no -wschod nich Chi nach, w pro -

fe sjo nal nym Cen trum Na ucza -
nia Ję zy ka Chiń skie go dla Ob co -
kra jow ców. Kurs jest bez płat ny;
po trwa pół ro ku, do koń ca zi mo -
we go se me stru.

„Jest to aż 70 go dzin ty go dnio -
wo, łącz nie oko ło 1,4 tys. go dzin
na uki. Za ję cia pro wa dzą wy kwa -

li fi ko wa ni fa chow cy od dy dak ty -
ki na ucza nia ję zy ka chiń skie go
dla ob co kra jow ców” – za zna czy -
ła rzecz nicz ka Wyż szej Szko ły In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia w Rze -
szo wie Ur szu la Pa siecz na.

Wy jazd do Chin – na se mestr
lub ca ły rok – stu den tom fi lo lo gii
an giel skiej ze spe cjal no ścią tłu -
ma cze nio wą z ję zy kiem chiń -
skim Wyż szej Szko ły In for ma ty -
ki i Za rzą dza nia w Rze szo wie
umoż li wia bez płat na wy mia -
na po mię dzy rze szow ską uczel -
nią a jed ną z chiń skich uczel ni
part ner skich.

Stu den ci nie po no szą też
kosz tów za kwa te ro wa nia i wy -
ży wie nia. Do dat ko wym atu tem
po by tu w Chi nach bę dzie po -
zna nie te go kra ju, je go kul tu ry
i hi sto rii.

Udział w za ję ciach zo sta nie
po twier dzo ny dy plo mem.
Uczest ni cy bę dą też mo gli do -
dat ko wo uzy skać pań stwo wy
chiń ski cer ty fi kat ję zy ko wy po -
twier dza ją cy zna jo mość ję zy ka
na okre ślo nym po zio mie.

Pa siecz na wy ja śni ła, że wy -
mia na mię dzy uczel nia mi to
efekt dzia łań Kon sor cjum Mi -
cha ła Boy ma na rzecz pro mo cji
pol skich uczel ni w Chi nach, zrze -
sza ją ce go pięć pol skich uczel ni
pu blicz nych i nie pu blicz nych.
Wyż sza Szko ła In for ma ty ki i Za -
rzą dza nia w Rze szo wie jest

człon kiem kon sor cjum od kil ku
lat.

Zda niem rzecz nicz ki rze szow -
skiej uczel ni jest to praw do po -
dob nie pierw szy w Pol sce wy -
jazd pol skich stu den tów do Chin
w ra mach wy mia ny.

Po za kur sem w Chi nach, stu -
den ci spe cjal no ści tłu ma cze nio -
wej z ję zy kiem chiń skim rze -
szow skiej uczel ni od po cząt ku
stu diów ma ją też za ję cia z lek to -
rem z Chin. Kurs obej mu je umie -
jęt no ści mó wie nia, czy ta nia, ka -
li gra fii i ele men ty wpro wa dze nia
do kul tu ry chiń skiej.

Pro rek tor ds. współ pra cy
z za gra ni cą Wyż szej Szko ły In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia
w Rze szo wie prof. An drzej
Szelc pod kre ślił, że rze szow -
ska uczel nia współ pra cu je
z kil ko ma chiń ski mi uczel nia -
mi. W związ ku z tym stu den ci
mo gą się kształ cić nie tyl ko
w An shan Nor mal Uni ver si ty,
ale też w in nych part ner skich
uczel niach w Chi nach.

W ra mach współ pra cy mię dzy
uczel nia mi w ubie głym ro ku
aka de mic kim kil ko ro stu den tów
z Chin przy je cha ło do Rze szo wa
na za ję cia w Wyż szej Szko le In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

AGNIESZ KA PI PA ŁA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Al le gro to zna ny ser wis au -
kcyj ny. Ko rzy sta z nie go wie le
osób, rów nież z na sze go po -
wia tu. Cza sa mi zda rza ją się
tam przy pad ki lu dzi kon flik -
to wych. Tym ra zem jed ną ze
stron jest miesz ka niec Zdun. 

Zdu no wia nin lu bi fo to gra fo -
wać. Ku pił so bie no wy obiek tyw,
więc sta ry wy sta wił na Al le gro.
pl. – Wy sta wi łem za 350 zł, choć
gdzie in dziej są po 500 -600 zł,
ale za le ża ło mi na cza sie. Po -
trze bo wa łem pie nię dzy – mó wi.
Tra fił się ku piec i obiek tyw zo stał
sprze da ny.

Pew ne go dnia do miesz kań ca
Zdun za dzwo nil te le fon. – Dzwo -
nil ten, co go ku pił – opo wia da
zdu no wia nin. – I po wie dział, że
gum ka od cho dzi. Nie moż li we,
bo jak ja wy sy ła łem obiek tyw, to
wszyst ko by ło w po rząd ku. Do -
dat ko wo zro bi łem jesz cze zdję -
cia przed wy sył ką.

Nasz roz mów ca chciał iść
na ugo dę i za pła cić 50 zł. Wów -
czas ku pu ją cy miał by obiek tyw

do kład nie za 50% war to ści.
– I wszyst ko by ło by ok, ale on po -
wie dział: „za py tam żo ny i od dzwo -
nię”. Czy li ku pił na al le gro sprzęt,
żo na się do wie dzia ła, wy zwa ła go,
dla te go te raz pew nie mnie mę czy
– tłu ma czy zdu no wia nin. 

Kil ka dni póź niej ku piec za -
dzwo nił i za żą dał pie nię dzy.
Sprze da ją cy od mó wił. Wkrót ce
przy szła pacz ka z obiek ty wem,
gdy je go po przed ni wła ści ciel był
w pra cy. Je go ro dzi ce nie wie -
dzie li, co to jest, więc nie ode bra -
li i prze sył ka tra fi ła do ad re sa ta.

In ne go dnia, gdy zdu no wia nin
znów był w pra cy, ku piec po now -
nie za dzwo nił. Ale w pra cy nasz
roz mów ca ma za kaz uży wa nia
te le fo nu, więc nie ode brał. Wte -
dy przy szły do nie go dwa SMS -y
(po da je my pi sow nię ory gi nal ną,
uzu peł nio ną o pol skie zna ki):
„Od da jesz h*** pie nią dze al bo
za raz ja dę na po li cję. Chcesz
mieć spra wę w są dzie za 350 zł,
opła ci ci się? Od dzwoń a jak nie
to spo dzie waj się pa nów w mun -
du rze. Cze kam na kon takt, prze -

sa dzi łeś. Kto cię przyj mie do ro -
bo ty jak bę dziesz ka ra ny cie -
ciu?”.

– To już by ła prze sa da – ko -
men tu je miesz ka niec Zdun.
– Pro szę bar dzo, niech mnie od -
wie dzą pa no wie w mun du rach,
a wów czas ja im po ka żę te SMS -
-y – do da je. Póź niej przy szedł ko -
lej ny SMS: „Słu chaj go ściu spra -
wa wy glą da tak. By łem na po li cji
zgło sić oszu stwo. Wg pra wa
masz 2 tyg na do ga da nie się ze
mną. Po upły wie te go ter mi nu
zo sta nie wsz czę te po stę po wa nie
kar ne prze ciw ko to bie. W two im
in te re sie jest do ga da nie się ze
mną. Za sta nów się bo póź niej ja
już wnio sku nie wy co fam. Cze -
kam na kon takt!”.

Jak po to czy się spra wa? Jesz -
cze nie wie my. Ko deks kar ny,
a do kład nie art. 216 § 1 mó wi:
„Kto znie wa ża in ną oso bę w jej
obec no ści al bo choć by pod jej
nie obec ność, lecz pu blicz nie lub
w za mia rze, aby znie wa ga
do oso by tej do tar ła, pod le ga
grzyw nie al bo ka rze ogra ni cze nia

wol no ści.” – To jest znie wa że nie
oso by i to jest ści ga ne z wnio sku
pry wat ne go – oznaj mia rzecz nik
kro to szyń skiej po li cji, młod szy
aspi rant Piotr Szcze pa niak.

Je śli doj dzie do roz pra wy,
mo że być ona po łą czo na, a je -
śli nie, to spra wa o oszu stwo
od pę dzie się w miej scu za -
miesz ka nia kup ca, a o znie sła -

wie nie – w Są dzie Re jo no wym
w Kro to szy nie.

ŁUKASZ CICHY

ŹRÓDŁO: WIELKOPOLSKA GAZETA

LOKALNA KROTOSZYN

Studenci z Rzeszowa bezpłatnie
uczą się chińskiego w Chinach

Kło po tli wy ku piec
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O pro ble mach, z ja ki mi bo ry -
ka ją się stu diu ją cy ro dzi ce, roz -
ma wia li w ubie głym ty go dniu
z mi ni ster na uki i szkol nic twa
wyż sze go prof. Le ną Ko lar ską -
-Bo biń ską przed sta wi cie le Nie -
za leż ne go Zrze sze nia Stu den -
tów Uni wer sy te tu War szaw skie -
go, któ rzy pro wa dzą ak cję „Żłob -
ki na uczel nie”. Re sort chce przy -
chy lić się do próśb stu den tów
i wy pra co wać roz wią za nia przy -
ja zne dla stu diu ją cych ro dzi ców.

„Chce my ra zem zi den ty fi ko -
wać pro ble my – spraw dzić, co
utrud nia stu den tom opie kę
nad dzieć mi” – po wie dzia ła PAP
mi ni ster Ko lar ska -Bo biń ska. Do -
da ła, że kie dy ba rie ry zo sta ną
już roz po zna ne, re sort spró bu je
zna leźć roz wią za nia, jak ba rie ry
te po ko nać.

Mi chał Mo skal z NSZ UW
w roz mo wie z PAP wy ra ził na -
dzie ję, że stu den ci i re sort na uki
wy pra cu ją pro gram na sta wio ny
na kom plek so we ure gu lo wa nie
sy tu acji stu diu ją cych ro dzi ców.
„W pro gra mie tym chce my
wziąć pod uwa gę róż ne pro ble -
my, z któ ry mi zma ga ją się mło -
dzi ro dzi ce, m.in. nie przy ja zne
re gu la mi ny i pro gra my stu diów
czy kwe stię urlo pów ma cie rzyń -
skich” – po wie dział. Po za tym,
dzię ki no we mu pro gra mo wi
MNiSW, uczel nie zy skać ma ją
for mal ne pod sta wy, by two rzyć
żłob ki i klu by dzie cię ce i po zy ski -
wać środ ki na ich dzia ła nie.

„Chce my, by stu dent ki mia ły
uła twio ną de cy zję o za kła da niu
ro dzi ny” – za zna czył czło nek
NZS UW. Wy ja śnił, że stu dent ki
czę sto zda ne są na ko rzy sta nie
ze żłob ków – nie rzad ko stu diu ją
i miesz ka ją po za miej scem za -
miesz ka nia, więc wspar cie ro -
dzi ny w opie ce nad dziec kiem
jest ogra ni czo ne. Tym cza sem
zwy kłe żłob ki są nie tyl ko kosz -
tow ne, ale też ma ją ogra ni czo ną
do stęp ność.

Dla te go NZS UW za bie ga o to,
by żłob ki po wsta wa ły tak że
na uczel niach. Ta kie przy uczel -
nia ne ośrod ki już w Pol sce dzia -
ła ją, ale nie ma ich jesz cze du żo
– z da nych NZS UW wy ni ka, że
na po nad 1,5 tys. żłob ków
i przed szko li w Pol sce je dy nie 15
funk cjo nu je – lub do pie ro ma
funk cjo no wać – na uczel niach
wyż szych. „W do dat ku ośrod ki te
udo stęp nia ją miej sca przede
wszyst kim dzie ciom pra cow ni -
ków, a nie dzie ciom stu den tów”
– za uwa żył Mo skal. Człon ko wie
NSZ UW prze ko nu ją, że na uczel -
niach po win ny po wsta wać żłob -
ki i klu by dzie cię ce, do któ rych
dzie ci stu den tów przyj mo wa ne
by ły by prio ry te to wo. Mo skal ma
na dzie ję, że kosz ty ta kie go żłob -
ka nie bę dą dla stu den tów du że
– być mo że ośrod ki ta kie da ło by
się do fi nan so wy wać ze środ ków
bu dże to wych lub unij nych.

Po mysł two rze nia na uczel -
niach żłob ków, z któ rych mo gły -

by ko rzy stać dzie ci stu den tów,
po do ba się mi ni ster na uki. „Trze -
ba po my śleć o ela stycz nych roz -
wią za niach dla żłob ków – za zna -
czy ła sze fo wa re sor tu na uki.
– Nie któ re mat ki chcą zo sta wić
dziec ko na osiem go dzin, a nie -
któ re tyl ko na trzy go dzi ny,
na czas za jęć. Po za tym w tra dy -
cyj nym żłob ku trze ba go to wać.
A tu być mo że ro dzi ce bę dą mo -
gli sa mi przy no sić je dze nie dla
swo je go dziec ka?”.

Mi ni ster o pro ble mie żłob ków
na uczel niach chce po roz ma wiać
z wła dza mi pol skich uczel ni pod -
czas po sie dze nia Kon fe ren cji
Rek to rów Aka de mic kich Szkół
Pol skich, któ re od bę dzie się
pod ko niec ty go dnia w Gdań sku.

Mo skal pod kre ślił, że no we
ure gu lo wa nia ma ją być dla
uczel ni wspar ciem, a nie do dat -
ko wym obo wiąz kiem. „Chce my,
by uczel nie, któ re ma ją za po trze -
bo wa nie na żłob ki, mo gły je za -
kła dać i by by ło to dla nich opła -
cal ne” – po wie dział.

NZS UW ak cję „żłob ki
na uczel nie” pro wa dzi od po ło wy
wrze śnia. W jej ra mach m.in.
w naj więk szych ośrod kach aka -
de mic kich zbie ra ne są gło sy po -
par cia dla ini cja ty wy two rze nia
do stęp nych dla dzie ci stu den tów
żłob ków na te re nie ca łej Pol ski.

PAP – NAUKA W POLSCE,  

LUDWIKA TOMALA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Ile za ra bia ją pre ze si róż nych
in sty tu cji w Le gio no wie
i na ile ich za rob ki od bie ga ją
od pen sji zwy kłych, sza rych
śmier tel ni ków? Po ni żej pu bli -
ku je my wy ni ki na sze go ma łe -
go „do cho dze nia”.

War to za cząć od za rob ków pre ze sa Spół -
dziel ni Miesz ka nio wo Lo ka tor sko -Wła sno -
ścio wej w Le gio no wie, Szy mo na Ro sia ka,
o do cho dach któ re go krą żą praw dzi we le -
gen dy. Moż na się na wet spo tkać ze stwier -
dze niem, że pre zes za ra bia wię cej niż… Pre -
zy dent Pol ski. Ja ka jest praw da? Zna ny le -
gio now ski „bo gacz” w 2013 ro ku z ty tu łu peł -
nie nia swo jej funk cji otrzy mał 180 011,28
zło tych. War to jed nak za zna czyć, że pre ze so -
wa nie nie jest je dy nym źró dłem do cho dów
Szy mo na Ro sia ka.

Przed się bior stwo Wo do cią go wo –Ka -
na li za cyj ne

Ciut wię cej za ra bia pre zes za rzą du PWK,
Grze gorz Gru czek. Le gio now ski twór ca tak
zwa nych „źró de łek” w 2013 ro ku za in ka so -
wał łącz nie 207 052,49 zło tych.

Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej
W 2013 ro ku by ły już pre zes za rzą du PEC

Le gio no wo, Ma rek Za wad ka, przez ca ły rok
dzię ki swo jej pre ze sow skiej pen sji za ro bił
łącz nie 208 828,55 zło tych.

Ko mu nal ny Za kład Bu dże to wy
Dość za gma twa ne jest oświad cze nie ma -

jąt ko we pre ze sa za rzą du KZB, Mar ka Paw la -
ka. W udo stęp nio nym do ku men cie czy ta my,
że pre zes na swo im sta no wi sku od 28 lip ca
do koń ca grud nia 2013 ro ku za ro bił 49 555
zło tych. Po nad to w ubie głym ro ku Ma rek
Paw lak za ro bił tak że 37 332,40 zło tych brut -
to w opar ciu o umo wę o pra ce z KZB.

W 2013 ro ku pre zes miał rów nież in ne źró -
dła do cho du.

A co z dy rek to ra mi?
Na ko niec zo sta wi li śmy ubie gło rocz ne za -

rob ki le gio now skich dy rek to rów. I tak Dy rek -
tor Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej, An na Brze -
ziń ska za ro bi ła przez ca ły rok 117 092 zło -
tych (plus po nad 7 tys. zł), dy rek tor Mu zeum
Hi sto rycz ne go, Ja cek Szcze pań ski za ro -
bił 83 670,53 zło tych (plus po nad 13 ty się cy
z in nych źró deł), z ko lei dy rek tor Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry, An drzej So bie raj ski za in ka -
so wał 96 707,02 zło tych. I wresz cie ubie gło -
rocz ne za rob ki ustę pu ją cej dy rek tor Miej -
skiej i Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej, Da -
nu ty Ma siak wy nio sły 103 498 zło tych.

Nie ste ty cięż ko po wie dzieć, czy wy mie nio -
ne su my są kwo ta mi brut to czy net to, po nie -
waż więk szość osób skła da ją cych oświad -
cze nia ma jąt ko we po mi ja tę in for ma cję. 

/KH/

ŹRÓ DŁO: LE GIO 24 EXTRA

W port fe lu pre ze sa
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Roz wią za nia, któ re spra wią, że stu dio wa nie ła twiej
bę dzie moż na łą czyć z wy cho wy wa niem dzie ci, chce
wy pra co wać re sort na uki z po mo cą Nie za leż ne go
Zrze sze nia Stu den tów UW. Cho dzi m.in. o za chę ca -
nie uczel ni do two rze nia żłob ków. 

Resort nauki zajmie się problemami
studentów z małymi dziećmi
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Szpi na ku nie trze ba glo ry fi -
ko wać, bo przy swa ja my tyl -
ko 1 proc. za war te go w nim
że la za. Po mi do ra w sa łat ce
war to ochro nić war stew ką
tłusz czu za nim wkro imy
do nich ogór ka, któ ry za bie -
rze wi ta mi nę C. Nie miej my
też złu dzeń co do brą zo we go
cu kru, w ły żecz ce ma tyl ko 3
kcal. mniej niż bia ły. 

Do bra wia do mość dla tych,
któ rych w dzie ciń stwie prze śla -
do wa no szpi na kiem. „Szpi nak
od cza su do cza su na le ży zjeść,
ale nie na le ży go glo ry fi ko wać
ja ko wspa nia łe go źró dła że la za”
– po wie dzia ła PAP dr hab. Mał -
go rza ta Dry wień ze Szko ły Głów -

nej Go spo dar stwa Wiej skie go.
Pro duk ty ro ślin ne ja ko źró dła że -
la za zu peł nie się nie spraw dza ją.
Po dob na ilość że la za, co w szpi -
na ku, znaj du je się w wo ło wi nie,
jed nak z te go pierw sze go przy -
swo imy go tyl ko 1 proc., a z wo -
ło wi ny aż 20 proc.

Czy po łą cze nie ogór ka z po mi -
do rem mo że sta no wić nie bez -
piecz ną mie szan kę dla na sze go
zdro wia? Zu peł nie nie, je śli tyl ko
bę dzie my się z ni mi od po wied -
nio ob cho dzi li. Nie któ re ro śli ny
– w tym zie lo ny ogó rek – za wie -
ra ją en zym, po wo du ją cy utle nia -
nie i nisz cze nie wi ta mi ny C. Je że -
li więc kro imy do sa łat ki – bo ga -
te w wi ta mi nę C – pa pry kę czy
po mi dor, to na le ży je naj pierw
po lać so sem z odro bi ną tłusz czu

np. oli wą. Ona oto czy i ochro ni
przed en zy mem na sze wa rzy wa.
Do pie ro po tem moż na wkro ić
do nich ogór ka, któ ry tak ochro -
nio ne mu po mi do ro wi nie za bie -
rze wi ta min.

Dr Dry wień za pew nia, że nie
na le ży oba wiać się łą cze nia ze
so bą nie któ rych pro duk tów. Nie
ma sen su też sto so wać diet, któ -
re po le ca ją je dze nie od dziel nie
po szcze gól nych pro duk tów. Je śli
je my co kol wiek, to au to ma tycz -
nie po ja wia się sy gnał hor mo -
nal ny i wy twa rza ne są od po -
wied nie en zy my, tra wią ce po -
szcze gól ne pro duk ty. „Dla te go
nie ma fi zjo lo gicz ne go uza sad -
nie nia, aby nie jeść róż nych pro -
duk tów w jed nym po sił ku. Wręcz
prze ciw nie. Są po łą cze nia bar -
dzo ko rzyst ne, w któ rych jed ne
skład ni ki wspie ra ją wchła nia nie
dru gich. Su ro we owo ce, wa rzy -
wa je dzo ne z mię sem po wo du ją,
że wi ta mi na C zwięk sza wchła -
nia nie że la za. Je że li do da my
mle ko do ka wy, wte dy wapń
z mle ka blo ku je kwas szcza wio -
wy i za bez pie cza przed stra ta mi
wap nia w or ga ni zmie” – wy li cza
ba dacz ka.

Pij mle ko bę dziesz wiel ki?
Zga dza się, ale tyl ko w nie któ -
rych przy pad kach. W na szej czę -
ści świa ta, a tak że dla ple mion
wę drow nych: Be du inów, Tu are -
gów, No ma dów, mle ko jest pod -
sta wą wy ży wie nia. Jed nak więk -
szość lu dzi na świe cie ge ne tycz -
nie nie jest przy sto so wa -
na do tra wie nia lak to zy, czy li nie
mo że pić mle ka. Wśród nie któ -
rych grup et nicz nych nie mo że
go spo ży wać 75 proc. po pu la cji,
a cza sem na wet 100 proc.

„Nie wy twa rza ją en zy mu, któ -
ry ten cu kier tra wi. Jest to więk -
szość miesz kań ców Azji, ca łe
Chi ny, na Bli skim Wscho dzie
– Ara bo wie, Gre cy cy pryj scy, Ży -
dzi Asz ke na zyj scy, w Afry ce
miesz kań cy Ni ge rii, ple mio -
na Hau sa i Ban tu oraz wszyst kie
gru py et nicz ne i ra sy miesz ka ją -
ce w Ame ry ce Po łu dnio wej i Pół -
noc nej” – po wie dzia ła dr Dry -
wień.

Do brą to le ran cję lak to zy wy ka -
zu je ok. 30 proc. spo łe czeń stwa
na świe cie. Do tej gru py na le ży
przede wszyst kim ra sa kau ka -
ska, wę drow ne lu dy afry kań skie,
w In diach miesz kań cy Pen dża bu
i New Del hi. „Mó wi się, że z bra ku
słoń ca u lu dów, któ re za miesz ki -
wa ły te re ny pół noc ne, or ga nizm
wy two rzył zdol ność do zwięk sza -
nia przy swa jal no ści wap nia z po -
ży wie nia m.in. po przez spo ży wa -
nie lak to zy z mle kiem” – wy ja śni -
ła roz mów czy ni PAP.

Nie miej my złu dzeń co do brą -
zo we go cu kru. Mi kro sko pij ne

po zo sta ło ści skład ni ków mi ne -
ral nych mo że za wie rać on wte -
dy, kie dy ma do da tek me la sy.
Je go ka lo rycz ność też jest nie -
wie le mniej sza od zwy kłe go bia -
łe go cu kru. Róż ni ca to 3 kcal
– mniej w jed nej ły żecz ce. „Naj -
waż niej sza róż ni ca jest w ce nie.
W do dat ku nie któ rzy pro du cen -
ci, za chę ce ni po pu lar no ścią cu -
kru brą zo we go, po po stu bar wią
bia ły cu kier i nie ma on już nic
wspól ne go z cu krem nie oczysz -
czo nym” – mó wi dr Dry wień.

Za to spo koj nie mo że my pić
her ba tę z cy try ną. Wbrew po ja -
wia ją cym się cza sa mi opi niom
nie jest ona aż tak bar dzo szko -
dli wa. Ta ki po gląd wziął się
stąd, że w li ściach her ba ty i her -
ba cia nych to re becz kach znaj -
du je się alu mi nium. Moż na je
jed nak zna leźć we wszyst kich
pro duk tach spo żyw czych, jest
też w po wie trzu i wo dzie pit nej.
„Je że li do her ba ty do da my cy -
try ny, to rze czy wi ście wte dy wię -
cej alu mi nium prze cho dzi

do na pa ru. Ten efekt moż -
na zmi ni ma li zo wać, do da jąc cy -
try nę do pie ro wte dy, kie dy już
wyj mie my z niej li ście her ba cia -
ne i to reb kę. Jed nak, na wet je -
śli te go nie zro bi my, to z her ba -
tą mo że my wy pić naj wy -
żej 1/50 alu mi nium spo ży wa -
ne go przez nas w cią gu ty go -
dnia” – po wie dzia ła dr Dry wień.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Superzdrowy szpinak, niełącznie
produktów i inne mity nt. jedzenia
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Wi tam,
Prze czy ta łem Pań stwa ar ty kuł

o po twier dze niu nu me ru kon ta i tu
po wsta je mo je py ta nie. Mia no wi cie
spóź ni łem się z wy sła niem li stu za -
wie ra ją ce go wy ciąg z kon ta oraz ko pię
do ku men tu oraz do wo du oso bi ste go
i czy jest sens wy sy ła nia te go li stu po ter -
mi nie? Czy te pie nią dze już mi się w ogó -
le nie na le żą? Czy mo że cze kać na od po -
wiedź z urzę du? Cze kam na od po wiedź,
z gó ry dzię ku ję.

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 szczę ście pie nią dze nie prze pa da -
ją. Ale trze ba wy ko nać te le fon do urzę -
du I do wie dzieć się, na ja kim eta pie jest
we ry fi ka cja kon ta.

Wi tam ser decz nie,
Mam py ta nie w pew nej spra wie. Miesz -

kam i pra cu je w Ho lan dii, mam przy zna ny

do da tek miesz ka nio wy od lip ca te go ro ku,
do wie dzia łam się na za kła dzie, iż przy słu -
gu je mi on od mo men tu za mel do wa nia.
Chcia łam spy tać czy jest jesz cze moż li -
wość zmia ny da ty od kie dy chcia łam, aby
był mi on przy zna ny, czy li od 01.01.2014
ro ku, czy li poł ro ku wstecz??? Za każ dą in -
for ma cję bę dę wdzięcz na.

Po zdra wiam ser decz nie

(da ne oso bo we do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 

Sza now na pa ni, skła da jąc wnio sek
o hu ur to eslag na le ży po dać da tę od kie -
dy jest pa ni za mel do wa na na te re nie
Ho lan dii. Je że li by ła to da ta 01.01.2014
ro ku, to ta ką da tę na le ża ło wpi sać we
wnio sku.

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie od no -

śnie do dat ku do ubez pie cze nia w Ho -
lan dii za rok 2013. Czy da -
ta 31.08.2014 ro ku to po pro stu
ostat ni dzień skła da nia wnio sków
o owy do da tek czy rów nież ostat ni
dzień na wy sy ła nie przez nich pie nię -
dzy na kon to? Cho dzi o to, że wnio -
sek do urzę du zo stał zło żo ny dnia 1
sierp nia 2014 ro ku i na ra zie nie
mam żad nej od po wie dzi. Ter min
upły wa pod ko niec te go mie sią ca.
Czy mam szan se na otrzy ma nie do -
dat ku czy jest już za póź no?

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:

Dzień do bry, da ta 31.08.2014 ro ku
to ostat ni dzień na skła da nie wnio -

sków o do da tek do ubez pie cze nia
za rok 2013. Urząd po otrzy ma niu
wnio sku, mu si go opra co wać i wy dać
de cy zję w tej spra wie. Wnio sek o do -
da tek do ubez pie cze nia za rok 2013
zo stał zło żo ny w urzę dzie w ro -
ku 2014. W ta kich sy tu acjach urząd
wy da je de cy zję koń co wą wów czas,
gdy bę dzie pod li czo ny do chód koń co -
wy za rok 2013.

Wi tam,
Mój mąż pra cu je od lu te go 2104 ro ku

w Niem czech. Jest tam za re je stro wa ny
i za mel do wa ny. Ma my dwój kę dzie ci,
w tym jed no z dzie ci ma orze cze nie
o nie peł no spraw no ści ze wzglę du
na słuch. Czy w Niem czech moż na się
sta rać o ja kieś do dat ki czy za sił ki z te go
ty tu łu?

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 pew no na le ży się za si łek ro -
dzin ny i być mo że jesz cze in ne do dat -
ki, ale to moż na stwier dzić do pie ro
na pod sta wie bar dziej szcze gó ło wych
in for ma cji.
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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

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

Reklama
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l Fa cet czy ta ogło sze nie to -
wa rzy skie w ga ze cie: „Od dam
się za dwa do bre sło wa. tel...”

Bie rze te le fon i dzwo ni.
– Ja w spra wie tych dwóch do -

brych słów. Ja kie to sło wa?
– Sto eu ro.

l Ge ne rał po in spek cji jed nej
z pod le głych jed no stek bu dzi
się w ho te lu. 

Gło wa pę ka, na ze ga rze po łu -
dnie. Dzwo ni na re cep cję z pre ten -
sja mi:

– Mie li ście mnie obu dzić
o 6: 00! Spóź ni łem się na sa mo -
lot!

– Bar dzo nam przy kro, chcie li -
śmy pa na obu dzić we dług ży cze -
nia, ale przy nie śli pa na do ho te lu
o 8: 45.

l – Bab ciu, bab ciu, a dziad -
ka dzi siaj wy gna li z ba se nu.

– Dla cze go? – py ta bab cia.
– Bo on si kał do te go ba se nu.
– Prze cież wszy scy si ka ją.
– Ale dzia dek si kał z tram po li -

ny!

l Do szko ły jaz dy przy cho dzi
sta ru szek.

– Chcia łem za pi sać się na kurs
pro wa dze nia au to bu sów.

– Nie za póź no?
– Nie... by łem u le ka rza na ba -

da niach, że by so bie prze dłu żyć
pra wo jaz dy na mo je au to, i on mi
po wie dział, że w tym wie ku to naj -
le piej jeź dzić au to bu sem.

l Syn do oj ca:
– Ta to, a ty masz z ma mą co kol -

wiek wspól ne go?
– Tak, syn ku – cie bie!
– I opty mizm – do da ła żo -

na pod no sem.

l Przy cho dzi ba ba z trze ma
wło sa mi do fry zje ra.

– Dzień do bry! Pro szę mi zro bić
fry zur kę.

Fry zjer:
– Ale pro szę pa ni, co ja mam

zro bić z ty mi trze ma wło sa mi?
Ba ba:
– To mo że niech pan mi zro bi

war ko cza.
Fry zjer ro bi war ko cza i w trak cie

te go od pa da mu je den włos...
Fry zjer:
– Zo sta ły tyl ko dwa wło sy, co

mam zro bić te raz z pa ni fry zu rą?
Ba ba:
– Hmm, to mo że niech pan mi

zro bi ko ka.
Fry zjer, ro biąc ko ka, ury wa przy -

pad kiem ko lej ny włos.
– O nie! Od padł pa ni ko lej ny

włos! – wy krzy ku je. – Zo stał tyl ko
je den!

Ba ba:
– Do bra, chrza nić to, pój dę

w roz pusz czo nych...

l Ta ta spraw dza, cze go syn
na uczył się w szko le:

– No, pro szę, po myśl... Mia łeś
dzie sięć ja błek, dwa zja dłeś, to ile
ci zo sta ło?

– Nie wiem, my w szko le li czy li -
śmy na śliw kach.

l Chło pak roz ma wia przez
te le fon z dziew czy ną po zna ną
na por ta lu rand ko wym:

– A ile masz wzro stu?
– 150.
– O, to ma leń ka z cie bie dziew -

czyn ka! A ile wa żysz?
– Jesz cze mniej, tyl ko 120 ki lo.

l Ma ma py ta swe go syn ka:
– Ka ziu, jak się czu jesz w szko -

le?
– Jak na ko mi sa ria cie: cią gle

mnie wy py tu ją, a ja o ni czym nie
wiem.

l Je dzie fa cet na ma xa za ła -
do wa ną cię ża rów ką i pech
chciał, że za kli no wa ła mu się
pod mo stem. Wy cho dzi, oglą da,

co by tu zro bić, że by ru szyć da -
lej, a w tym cza sie zja wia się
pa trol po li cji w ra dio wo zie. Po -
li cjant z uśmie chem py ta:

– Co, za kli no wa ło się?
A kie row ca, ce dząc przez zę by:
– Nie, most wio zę, tyl ko się pa -

li wo skoń czy ło!

l Roz ma wia dwóch kum pli.
Je den z nich mó wi:

– Wczo raj wie czo rem dys ku to -
wa li śmy jak zwy kle z żo ną o tym
i o owym. Do cho dząc do jak że
de li kat ne go te ma tu eu ta na zji
– o wy bo rze mię dzy ży ciem
i śmier cią – po wie dzia łem: Nie
po zwól mi żyć w ta kim sta nie,
bym był za leż ny od ja kich kol -
wiek urzą dzeń i kar mio ny przez
rur kę z ja kiejś bu tel ki. Je śli przyj -
dzie mi zna leźć się w ta kiej sy tu -
acji, le piej odłącz mnie od urzą -
dzeń, któ re trzy ma ją mnie
przy ży ciu.

– A co na to żo na?
– A ona wsta ła, wy łą czy ła te le -

wi zor i pe ce ta, a pi wo wy sta wi ła
za drzwi.

l Mąż wra ca z pra cy do do -
mu i włą cza te le wi zor.

– Za raz bę dzie mecz, oznaj mia
żo nie.

– Znam wy nik, mó wi li w ra diu.
– Nie szko dzi, tyl ko nic nie

mów!
– Jak chcesz, ale i tak nie zo ba -

czysz żad nej bram ki...

l -Wy cho dzi żo na z ła zien ki
i mó wi z pła czem:

– 2 kre ski.
Mąż na to:
– U mnie też sła by za sięg.

l Żo na do mę ża:
– Ostat nio mnie za nie dbu jesz.

Kie dyś ku po wa łeś mi kwia ty i cze -
ko lad ki, a te raz...

– Czy ty wi dzia łaś, że by węd karz
do kar miał ry bę, któ rą zło wi?

l – Ha lo, Zby siu... Ten mój
żłób wy jeż dża na ty dzień w de -
le ga cję. Wpa daj ko cha ny, za -
sza le je my!

– Ale...
– Ups... Po my li łam nu mer, prze -

pra szam.
– Nic nie szko dzi, niech pa ni po -

da ad res. Już ja dę.

l – Ba co, czym za bi li ście są -
sia da?

– A sy nec ką, wy so ki są dzie...
– Wie przo wą czy wo ło wą?
– Ko le jo wą…

l Stu dent bę dą cy pod wpły -
wem al ko ho lu, zgła sza się
na eg za min do pro fe so ra:

– Pa nie pro fe so rze, czy przyj -
mie pan pi, pi, pi ja ne go? Pro oszę,
ten je den raz.

– Ab so lut nie! Nie ma mo wy,
pro szę stąd wyjść! – zło ści się pro -
fe sor.

– Ależ pa, pa nie pro fe so rze, to
wy jąt ko wa sy tu acja, pro oszę,
niech się pan zgo dzi – na le ga stu -
dent.

– Po wie dzia łem, że nie ma mo -
wy! Wy no cha!

– Pa nie pro fe so rze, to na praw -
dę tyl ko ten je den raz. Bądź pan
czło wie kiem, też był pan mło dy,
pro szę!

– Hmm... No do brze. Ten je den
raz dam szan sę – zga dza się
w koń cu pro fe sor.

Ura do wa ny stu dent otwie ra
drzwi na ko ry tarz i wo ła: Chło pa ki!
Zgo dził się! Mo że cie wnieść Fran -
ka!

l – Pro szę pa ni, tu się nie
wol no ką pać – mó wi po li cjant,
wy cho dząc zza krza ków,
do sto ją cej nad brze giem na -
giej dziew czy ny.

– To nie mógł pan po wie dzieć,
gdy się roz bie ra łam?

– Roz bie rać się wol no...

l Star szy fa cet miał po waż -
ne pro ble my ze słu chem już
od dłuż sze go cza su. Po szedł
więc do le ka rza, a ten prze pi -
sał mu apa rat słu cho wy, któ -
ry wró cił cho re mu słuch
w 100 pro cen tach. Po oko ło
mie sią cu fa cet wró cił do le ka -
rza na wi zy tę kon tro l ną. Le -
karz za uwa ża:

– Pań ski słuch jest do sko na ły!
Pań ska ro dzi na mu si być za chwy -
co na.

– Och, nic im nie mó wi łem, tyl -
ko sie dzia łem so bie ci cho jak zwy -
kle i słu cha łem roz mów. Ale nie
jest do brze – już trzy ra zy mu sia -
łem zmie nić te sta ment.
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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!

FRASZ KI
OSE SEK
Ose sek
psot ny
sa mot ny
też nie chce być
BEZ RO BOT NYM
Sa mot ny
psot ny OSE SEK
mo że się stać
„WIER NY (w przy szło ści)
JAK PIE SEK”

*  *  *

W ZA WI ŚCI
cał kiem ośle pła TE MI DA
nie mia ła MEL PO ME NA
SPRA WIE DLI WOŚĆ NIE ZA WI TA
I PU STA PO ZO STA NIE SCE NA

*  *  *

Co z na mi
przed wy bo ra mi
STO IMY „PRZED TO TA MI”
Co z na mi
po wy bo rach?
STA NĘ LI ŚMY „NA TO RACH?”
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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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