
Od 1 stycz nia 2015
ro ku znów wzra sta
po ziom mi ni mal ne go
wy na gro dze nia w Ho -
lan dii. W każ dym ro ku
urzę dy ho len der skie
dwu krot nie do ko nu ją
spe cja li stycz nych ob -
li czeń ma ją cych
na ce lu usta le nie, ile
za ra bia ją pra cow ni cy
agen cji tym cza so -
wych (uit zend bu re -
au). Za zwy czaj ob li -
cze nia te od by wa ją
się w stycz niu oraz
w lip cu, czy li co pół
ro ku. 

Na ba zie tych wła śnie sta ty -
styk, urzę dy oraz in sty tu cje
w Ho lan dii mo gą mieć pe łen ob -
raz te go, ja ki jest po ziom za rob -
ków pra cow ni ków tym cza so -
wych i na pod sta wie tych da nych
mo gą usta lać po zio my wy ma ga -
nych w Ho lan dii mi ni mal nych
pen sji dla pra cow ni ków.

Nie daw no urząd po now nie do -
ko nał prze li czeń i po sta no wił, iż
pod nie sie staw kę mi ni mal ne go
wy na gro dze nia w Ho lan dii
na rok 2015. Pod wyż ka ta, mi mo
że w for mie kwo to wej wy da je się
być nie znacz na, mo że jed nak
w nie któ rych przy pad kach przy -
nieść spo ry za strzyk go tów ki,
na przy kład, je śli ktoś prze pra cu -
je wię cej niż 40 go dzin w ty go -
dniu. Pod wyż ka wy no si do kład -
nie 0,44 pro cen ta w po rów na niu
do lip ca ro ku 2014. Tak więc do -
kład nie co naj mniej ty le wię cej
bę dzie moż na w tym ro ku za ro bić
w Ni der lan dach w po rów na niu
do wcze śniej sze go pół ro cza. 

Co to tak na praw dę ozna cza
dla pra cow ni ków tym cza so wych
w Ho lan dii? 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Ukazujemy się
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Strona    11

Spotkanie z Profesorem
Ryszardem Żelichowskim 

Polonus 2014 – Wybory
Polaka Roku 2014 w Holandii

Przełomowa operacja
zastawki u 5-letniej
dziewczynki

Od 2015 ro ku znów wzra sta pła ca mi ni mal na

FOT. FRE EIMA GES. COM / THIA GO MI QU EIAS



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Nic in ne go jak to, iż każ da
oso ba, któ ra wy ko nu je pra cę
na te re nie Ni der lan dów mu si
otrzy my wać sto sow ne wy na gro -
dze nie. Kwo ta te goż wy na gro -
dze nia jed nak nie mo że być
usta lo na przez pra co daw cę do -
wol nie. Mu si ona speł niać wa -
run ki wła śnie te go mi ni mal ne go
po zio mu wy na gro dze nia. Za tem
każ da oso ba mu si za ra biać CO
NAJ MNIEJ ty le, ile jest wy ka za ne
w staw kach, któ re przed sta wia
urząd ja ko wy na gro dze nie mi ni -
mal ne. Za ra biać oczy wi ście za -
wsze moż na jesz cze wię cej, nie -
mniej jed nak je śli pra co daw ca
bę dzie wy pła cać swo im pra cow -
ni kom kwo ty mniej sze, to zła -
mie za sa dy o wy na gro dze niu mi -
ni mal nym i gro żą mu bar dzo su -
ro we ka ry wy mie rza ne przez
urząd za ta kie po stę po wa nie. 

A sa ma wy so kość pła cy mi ni -
mal nej jest uza leż nio na od wie -
ku pra cow ni ka oraz od ilo ści
prze pra co wa nych przez nie go

go dzin. W skró cie: im star szy
jest pra cow nik, tym więk sze wy -
na gro dze nie mi ni mal ne mu
przy słu gu je oraz im wię cej go -
dzin w ty go dniu prze pra cu je,
tym więk sze otrzy ma za nie
staw ki wy na gro dze nia. 

Je śli masz 23 lat i wię cej Twój
pra co daw ca mu si Ci za pła cić za:

– 36-go dzin ny ty dzień pra -
cy: 9,63 eu ro na go dzi nę,

– 38-go dzin ny ty dzień pra -
cy: 9,12 eu ro na go dzi nę,

– 40-go dzin ny ty dzień pra -
cy: 8,66 eu ro na go dzi nę.

Szcze gó ło we kal ku la cje mie -
sięcz ne przed sta wia ją obok ta be -
la 1 (Tab. 1) oraz ta be la 2 (Tab. 2). 

War to wspo mnieć, iż w przy -
pad ku wy na gro dze nia wy pła ca -

ne go w Ho lan dii po da ne staw ki
mi ni mal ne są staw ka mi brut to
(czy li z po dat kiem oraz skład ka -
mi spo łecz ny mi). Nie za wie ra ją
one jed nak do dat ku wa ka cyj ne -
go. 

War to spraw dzić czy fak tycz -
nie otrzy mu je cie ta kie wy na gro -
dze nie, do ja kie go ma cie pra wo.

Jak te go do ko nać? Wy star czy
spoj rzeć na swo je od cin ki z wy -
płat (so la ris) oraz spraw dzić
staw ki, ja kie są Wam wy pła ca -
ne. W przy pad ku, gdy Wa sza
pen sja jest niż sza niż mi ni mal -

na, na le ży o tym fak cie po in for -
mo wać In spek cję Pra cy, któ ra
ma obo wią zek za in ter we nio wać
u pra co daw cy, tak, aby wy pła cał
Wam pen sje sto sow ne z no wy mi
prze pi sa mi. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 25 listopada 2014Praca i życie w Holandii2
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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.

Od 2015 ro ku znów wzra sta pła ca mi ni mal na

FOT. FRE EIMA GES. COM / PA TRY CJA CIESZ KOW SKA
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Don Gu ra le sko to z pew no ścią
jed na z naj bar dziej cha ry zma -
tycz nych po sta ci na pol skiej sce -
nie hip -ho po wej. Obec ny jest
na niej od lat, nie zmien nie po zo -
sta je w czo łów ce ra pe rów i pro -
du cen tów mu zycz nych.

Jed no cze śnie nie ma le je za -
an ga żo wa nie Gu ra la w in ne pro -
jek ty. Oprócz swo jej so lów ki, na -
grał nie daw no mi xta pe z DJ Tu ni -
zia no, współ pro du ku je tak że kul -
to wy już pro gram in ter ne to wy
Fol low The Rab bit i pręż nie roz -
wi ja swój pro jekt El Po la ko. Naj -
waż niej sze jed nak w tym wszyst -
kim jest to, że je go mu zy ka zna -
ko mi cie się przy tym bro ni. Gu ra -
la pod czas kon cer tu wspie rał bę -
dzie jak zwy kle DJ Ko stek. Gu ral
pro mu je na kon cer tach wy da ny
nie daw no al bum 'Kro ni ki Be to -
no we go La su'.

Z ko lei al bum Sło nia i Mik se ra
pt. „De mo no lo gia II” to po trój ne
wy daw nic two, któ re uj rza ło
świa tło dzien ne w paź dzier ni -
ku 2013 ro ku, sta jąc się z miej -
sca be st sel le rem. W su mie
na dwóch pły tach znaj dzie cie 27
Trac ków. Na Al bu mie go ścin nie
udzie li li się: Bras si, Pa luch, An -
tek Pcpark, Eri pe, Ka en, Pih,
Shel le ri ni, Kac perH TA (Gan ja
Ma fia), Gru bas/WZW, Jong men,
Jinx, Te -Tris, Dj So ina, The Re tur -
ners oraz Dj Ko stek. 

O al bu mie sa mi ar ty ści mó -
wią:

„Pra ce nad pły tą trwa ły
rok. 12 mie się cy pi sa nia tek -
stów, 4 kwar ta ły pro duk cji bi -
tów, 52 ty go dnie w po szu ki wa -
niu od po wied nie go brzmie -
nia, 365 dni la wi ro wa nia mię dzy
pra cą twór czą, ży ciem oso bi -
stym i za wo do wym.

Każ dy wer bel i każ de sło wo
za wie ra w so bie część nas. Oby -
dwaj wło ży li śmy ca łe ser du cho
w to co usły szysz i zo ba czysz, je -
ste śmy w 100% so bą i każ dy
z Trac ków za war tych na „D2” po -
wstał cał ko wi cie na tu ral nie. Je -

ste śmy za do wo le ni z pły ty i ma -
my na dzie ję, że Wy rów nież bę -
dzie cie. Dzię ki za to że je ste ście
z na mi, do zo ba cze nia na kon -
cer tach!

Oprócz gwiazd na obu kon cer -
tach za gra ją tra dy cyj nie mło de
pol skie skła dy oraz dj'e: Ra sma -
tal i Sha dow fa ce.

So bo ta 6 grud nia 2014
Den Ha ag
Klub: Pip – 36 Binc khor stla -

an, 2513BE
Otwar cie klu bu: 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

MA LIN KA – Rij swijk se -
weg 704, 2516HZ Den Ha ag

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

KA BA NOS – Le id se wal -
len 32, 2712BW Zo eter me er

–
Nie dzie la 7 grud nia
Ven lo
Klub: Gren swerk
Otwar cie klu bu: 19.00

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

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

oraz w skle pach:
Su per mar ket War sza wa

– Stra el se weg 29, VEN LO
So unds Re cord shop – Pa ra -

de 66, VEN LO
Hu is van de Stre ek VVV Horst,

Ste en stra at 2, HORST
Ca li co Jack, Kla as stra at 60,

VEN LO
In fo kon cer to we: da niel.xsi de -

mu sic@gma il.com

ŹRÓ DŁO: MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

KON CER TU

WTOREK, 25 listopada 2014Nasza Holandia4
Reklama

DonGuralesko i Demonologia
już wkrótce w Holandii!

Na koncertowe zakończenie roku, które w dodatku
wypada w weekend św. Mikołaja, przyjeżdżają

do Holandii na 2 koncerty gwiazdy polskiego rapu:
DonGuralesko oraz Demonologia. Koncerty w Den Haag

(06.12) i Venlo (07.12) zapowiadają się znakomicie.
Czeka nas podwójna dawka polskiej muzyki!
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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.

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 Pa ko wacz z ję zy kiem an -
giel skim. Nr ref.
PAK/11/2014. Le gal nie dzia ła -
ją ca agen cja pra cy w Ho lan dii,
po szu ku je dla na sze go klien ta
pra cow ni ków z do świad cze -
niem w pa ko wa niu pro duk tów,
po słu gu ją cych się w stop niu do -
brym ję zy kiem an giel skim.
Na tym sta no wi sku bę dziesz:
Pa ko wać róż ne go ro dza ju pro -
duk ty (głów nie spo żyw cze)
w opa ko wa nia, kar to ny, na pa -
le ty, Prze pa ko wy wać róż ne go
ro dza ju pro duk ty. Ofe ru je my:

Atrak cyj ną pen sję, Wła sne za -
kwa te ro wa nie, Po moc w za ła -
twie niu for mal no ści na te re nie
Ho lan dii (So Fi, kon to ban ko we).
Wy ma ga nia: Brak na ło gów,
Umie jęt ność szyb kiej pra cy, Do -
kład ność, Ewen tu al na moż li -
wość na tych mia sto wej prze pro -
wadz ki, Do bra zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go. CV z nu me rem
re fe ren cyj nym pro szę wy sy łać
na ad res: kri stof@al lin per so ne -
el.nl

l Ad mi ni stra tie ve en mar -
ke ting sta ken on li ne. Bij les -hu -
iswerk. nl zo ekt men sen vo or
ad mi ni stra tie ve en mar ke ting -

sta ken on li ne. Uw CV -in fo@bij -
les -hu iswerk.nl.

l HI GH LY QU ALI FIED WEB
DE SI GNER & DE VE LO PERS
FOR ONE AS SIG MENT NE -
EDED. To de sign the re spon si -
ve we bsi tes, to in cor po ra te en -
rol ments forms on the we bsi te.
Ple ase re se arch our non -re -
spon si ve we bsi te www.aca de -
my -for -gi fted.com, topc las stu -
tors. org, ib -re vi sion -co ur ses.
com. Con tact us to day by ema il
in fo@topc las stu tors.org.

PRACA

Reklama

W ubie gły czwar tek 13 li sto -
pa da w Am ba sa dzie RP w Ha -
dze od by ło się pierw sze w no -
wym ro ku aka de mic kim spo tka -
nie PL -Stu dent -NL. W na wią za -
niu do nie daw no ob cho dzo ne go
Świę ta Nie pod le gło ści te ma ty ka
spo tka nia zo sta ła po świę co -
na pol sko -ho len der skim sto sun -
kom dy plo ma tycz nym w okre -

sie 1945-1981. 
Spo tka nie otwo rzy ła pa ni  Na -

ta lia Zwe ekhorst -Krüger, at ta -
che kul tu ral ny Am ba sa dy i po wi -
ta ła przy by łych stu den tów oraz
go ści. Na stęp nie pro fe sor Ry -
szard Że li chow ski, pra cow nik
Pol skiej Aka de mii Na uk i eks -
pert w za kre sie hi sto rii ni der -
landz kie go ob sza ru ję zy ko we go,

w fa scy nu ją cy spo sób przy bli żył
po nad pięć dzie się cio let nią hi sto -
rię wzlo tów i upad ków pol sko -
-ho len der skiej dy plo ma cji. Póź -
niej na de szła chwi la na za dnie
py tań i dys ku sję.

Na stęp na część spo tka nia po -
świę co na zo sta ła sto wa rzy sze -
niu PL -Stu dent -NL. Mag da le -
na Si tarz i Ja kub Dziu ba przed -

sta wi li ce le i przy bli ży li pla ny sto -
wa rzy sze nia na nad cho dzą ce
mie sią ce. Do sto wa rzy sze nia do -
łą czy ło aż pię ciu no wych człon -
ków.

Spo tka nie za koń czy ło się wyj -
ściem in te gra cyj nym do jed ne go
z ha skich pu bów.

ŹRÓ DŁO: PRZE SŁA NE 

PRZEZ PL -STU DENT -NL

Spotkanie z Profesorem Ryszardem
Żelichowskim w Ambasadzie RP

FOT. FRE EIMA GES. COM / BAR TEK AM BRO ZIK



W ostat nim cza sie mia ła
miej sce szcze gól na uro czy -
stość. W dniu 15 li sto pa -
da 2014 ro ku, w sie dzi bie
Stu dio 21, sły ną ce go na ca łą
Eu ro pę stu dia te le wi zyj ne go,
miesz czą ce go się w Hi lver -
sum, od by ła się ce re mo nia
uho no ro wa nia oso bi sto ści
za dzia łal ność pro pol ską
na te re nie Ho lan dii. 
Zwy cza jo wo sta tu et ką Po lo -
nu sa na gra dza się oso by,
któ re swo ją po sta wą oraz za -
cho wa niem przy czy ni ły się
do po zy tyw ne go po strze ga -
nia na ro du pol skie go w Ho -
lan dii. No mi no wa ni do tej na -
gro dy mo gą dum nie stwier -
dzić, że są wi zy tów ką Pol ski
za gra ni cą. Co cie ka we, od -
zna cze nie to otrzy mu ją nie
tyl ko Po la cy, ale i Ho len drzy,
któ rzy pro pa gu ją Pol skę
w swo im ro dzi mym kra ju.

To już trze cia edy cja Ga li,
w któ rej no mi na cje od by ły się
w sze ściu ka te go riach: Na uka
i Tech ni ka, Biz nes, Kul tu ra, Mło -
dy Po lak Suk ce su, Ho no ro wy Po -
lo nus oraz Na gro da Pu blicz no -
ści. 

Do każ dej z po wyż szych ka te -
go rii no mi no wa no po trzy oso by,
spo śród któ rych ka pi tu ła wy ło ni -
ła jed ne go zwy cięz cę. Wy bór by
nie zmier nie trud ny. Po ni żej peł -
na li sta zwy cięz ców te go rocz nej
edy cji:

– Ka te go ria Na uka i Tech ni ka:
Mi ro sław Lech Ka miń ski,

– Ka te go ria Biz nes: Kris Flo -
rek,

– Ka te go ria Kul tu ra: Mał go -
rza ta Smół ka,

– Ka te go ria Mło dy Po lak Suk -
ce su: Syl wia Kuć,

– Ka te go ria Ho no ro wy Po lo -
nus: Eric van Til beurgh,

– Na gro da Pu blicz no ści: Kris
Flo rek.

Na Ga li po ja wi li się przed -
sta wi cie le władz pań stwo -
wych, m.in. Am ba sa dor RP

w Den Ha ag dr Jan Bor kow ski,
kon su lo wie RP, po sło wie
na Sejm RP, etc. Ga la zo sta ła
uświet nio na po przez wspa nia -
łe wy stę py ar ty stycz ne gwiazd
zna nych za rów no w Pol sce,
jak i w Ho lan dii. Wśród wie lu
ar ty stów, któ rzy za pre zen to -
wa li się na uro czy sto ści po ja -
wi ła się m.in. Na ta lia Szro -
eder, Mr Pol ska czy Piotr Ja -
siur kow ski. Wy stę po wa ły tak -
że ze spo ły ho len der skie, wy -
ko nu jąc spe cjal nie przy go to -
wa na na tą oka zję show mu -
zycz no -ta necz ne. 

Ca ła re dak cja Go niec Pol ski.
nl gra tu lu je lau re atom te go rocz -
ne go kon kur su, a po zo sta łym
kan dy da tom ży czy po wo dze nia
w ko lej nych edy cjach. Do zo ba -
cze nia na ko lej nej Ga li Wy bo rów
Po la ka Ro ku Po lo nus! Za ba wa
by ła przed nia!

AT

ZDJĘCIA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI

POLONUS. NL

FOT. PAUL RIDDERHOF

WTOREK, 25 listopada 2014Nasza Holandia6

Polonus 2014 – Wybory
Polaka Roku 2014 w Holandii

FOT. PAUL RID DER HOF

FOT. PAUL RID DER HOF

FOT. PAUL RID DER HOFFOT. PAUL RID DER HOF

FOT. PAUL RID DER HOF
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Polonus 2014
– Wybory Polaka

Roku 2014 w Holandii
FOT. PAUL RID DER HOF
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 6 – 7
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l Usłu gi – in ne: Fir ma
„Otwar te Drzwi” po wsta ła z chę -
ci świad cze nia po mo cy oby wa -
te lom pol skim w Ho lan dii, gdyż
wie le drzwi wciąż po zo sta je dla
nich za mknię te z po wo du pro -
ble mów ję zy ko wych, róż nic kul -
tu ro wych czy nie zna jo mo ści ho -
len der skie go usta wo daw stwa.
Spe cja li zu je my się w kom plek -
so wej po mo cy i or ga ni za cji pro -
ce du ry w ce lu uzy ska nia kre dy -
tu hi po tecz ne go na za kup wła -
sne go do mu lub miesz ka nia.
Dzia łal ność na sza pro wa dzi my
na te re nie ca łej Ho lan dii, kon -
tak tu jąc się z na szy mi klien ta -
mi oso bi ście, ma ilo wo, te le fo -
nicz nie i li stow nie. In for mu je my
o kry te riach, ko rzy ściach, kosz -
tach i ry zy ku ca łe go przed się -
wzię cia na prze strze ni lat /okre -
su spła ca nia po życz ki. Ma jąc
na uwa dze zmien ność re gu la cji
rzą do wo/praw nych, spe cy fi kę
wy ma gań pol skich oby wa te li -
-klien tów Otwar tych Drzwi każ -
dą spra wę roz pa tru je my z osob -

na w świe tle ak tu al nych, obo -
wią zu ją cych w Ho lan dii prze pi -
sów Pra wa Za ku pu i Sprze da ży
Nie ru cho mo ści i do pro wa dza -
my do sfi na li zo wa nia za ku pu
z asy sta Przy się głe go Tłu ma cza
w Kan ce la rii No ta rial nej. Do ku -
men ta cje spo rzą dza my w ję zy -
ku oj czy stym na sze go klien ta.
Za pra sza my: www.otwar te -
drzwi.nl lub pro szę te le fo no wać
pod nu mer te le fo nu: +31
(0) 6 1238 3285 / +31
(0) 85 87 77 510. WSTAP DO
NAS PO KLU CZE DO SWO JE GO
DO MU.

l 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 -
b e  l v o  o r i e  d e  r e  e n . n l ,
+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.

l Zdro wie i uro da: SPA CE
HA IR STU DIO! NO WY WY MIAR!
Uslu gi fry zjer skie dam skie me -
skie i dzie cie ce. Pro fe sjo nal nie,
mi lo, sym pa tycz nie i spraw nie
a co naj wa znej sze NIE DRO GO!
Pra gniesz zmia ny lub od świe że -
nia fry zu ry lub cał ko wi tej zmia -
ny sty lo wej z pa zu rem, ra zem

do ko na my two jej me ta mor fo zy.
Shie weg 82-E Tel -
- 0626135802.

l Trans port – ofe ru ję: Ko ni -
czyn ka Bus Mię dzy na ro do wy
prze wóz osób i pa czek już
od 99 zł. Ofe ru je my Mię dzy na -
ro do wy Li cen cjo no wa ny Prze -
wóz osób i pa czek!! Z na mi po -
je dziesz już od 99zł* Zor ga ni zo -
wa ne gru py po wy żej 3 osób
z jed ne go ad re su 10% ta niej.
Zbie ra jąc ko ni czyn ki zy sku -
jesz 10 prze jazd za po ło wę ce -
ny. Niem cy od 250zł. Ho lan dia
od 260zł. Bel gia od 280zł. Za -
wie zie my Cie z ad re su pod ad -
res Ob słu gu je my wo je wódz twa:
Po mor skie, Ku jaw sko po mor -
skie, Lu bu skie, Wiel ko pol skie,
Za chod nio po mor skie. Na sze
au ta wy po sa żo ne są w Kli ma ty -
za cję dwu stre fo wą Te le wi zo -
ry DVD Na wi ga cje GPS Przy -
ciem nia ne szy by Ka pi tań skie
fo te le za pew nia ją ce kom fort
pod czas jaz dy. Po sia da my nie -

zbęd ne li cen cje do prze wo zu
osób i pa czek. W na szej fir mie
pra cu ją tyl ko wy kwa li fi ko wa ni
kie row cy z wie lo let nim do -
świad cze niem Sprawdź Nas!
Za dzwoń + 48 605 356 742 lub
od wiedź na szą stro nę in ter ne to -
wą www.ko ni czyn ka -bus.pl.

l Nia nie: Wi tam. Je stem
oso ba do swiad czo na lu bia ca
pra co wac ra zem z dziec mi. Je sli
po trze bu jesz opie kun ki dla swo -
je go ma lu cha Za pra szam
do sie bie. Pra cu je u sie bie w do -
mu. Ho orn 617 213 559.

l Usłu gi – la we ty: Au to -la -
we ta, Po moc dro go wa 24h. Ofe -
ru ję usłu gi w za kre sie: po moc
dro go wa, au to ho lo wa nie, trans -
port sa mo cho dów/po jaz dów
Ho lan dia -Niem cy -Pol ska, Ta -
nio, 24h/do bę! Za pew niam au -
to za step cze bez do dat ko wej
opła ty. Za dzwoń a na pew no się
do ga da my (+31) 648 158 279

OGŁOSZENIA DROBNE

Baj zel to nie spo koj ny, ar ty -
stycz ny duch, któ ry sam
kom po nu je, pi sze tek sty i na -
gry wa wszyst kie dźwię ki.
Przy po mo cy za pę tla nia sam -
pli per ku syj nych, gi tar gra -
nych oraz wo ka li śpie wa nych
przez nie go na ży wo two rzy
mu zy kę do złu dze nia brzmią -
cą jak kil ku oso bo wa for ma -
cja. Je go cha ry zma tycz ne wy -
stę py przy spo rzy ły mu spo ro
fa nów w ca łej Pol sce (i nie
tyl ko). Mu zyk ma na swo im
kon cie czte ry świet nie przy -
ję te pły ty.

De biu tanc kim al bu mem „Baj -
zel” [Bio dro Re cords, 2007] wy -
zna czył swo ją al ter na tyw ną, mu -
zycz ną dro gę, wo kół któ rej sta le
krą ży. Na dru giej pły cie „Mi ło -
śnij” [Bio dro Re cords, 2009]
znaj dzie my doj rza łe, oso bi ste
i prze my śla ne kom po zy cję. Na -
stęp czy ni, czy li „Ma ła Wu la ga -
ria” [My stic Pro duc tion, 2011]
jest kontrą za wie ra ją ca nie stan -
dar do we ze sta wie nia róż no rod -
nych sty li oraz za dzior ne tek sty,
bę dą ce opi sem świa ta z za kra -
pia nym, cię tym dow ci pem.
Czwar ta pły ta „Gink Go” [wy da -
nie wła sne, 2013] to sta ran ny

zbiór za re je stro wa nych mo men -
tów i ob ja wień oraz ko smicz nych
od jaz dów wy da nych w książ ce
zie lar skiej. Za rów no na pły tach
jak i kon cer tach moż na do -
strzec, że Baj zel to nic in ne go jak
cza sem za pla no wa ny, czę sto
nie okieł zna ny wul kan ener gii
oraz twór ca nie okre ślo nych sty -
lów mu zycz nych.

Ar ty sta za grał już kil ka set
kon cer tów w kra ju i za gra ni cą.
Baj zel grał tra sy z ta ki mi pro -
jek ta mi jak Lao Che, Po god no,
Ka sia No sow ska, Ba aba czy Ty -
mon&Trans i stors. Wy stę po wał
na wie lu fe sti wa lach m. in.
na Ope ner Fe sti va lu, OFF Fe sti -
wa lu czy SXSW w Au stin (USA).
Klip do pio sen ki „Win dow” pro -
mu ją cy pierw szy al bum „Baj -
zel”, któ ry zo stał zre ali zo wa ny
w San Fran ci sco, otrzy mał na -
gro dę na Yach Film Fe sti -
wal 2008 za naj lep szą re ży se -
rię. Pio sen ka „Win dow” zna la -
zła się rów nież na skła dan ce
ame ry kań skiej edy cji Wo od -
stock Film Fe sti val 2008.
W 2010 ro ku klip do pio sen ki
„Nie Zni kaj” zo stał uho no ro wa -
ny na gro dą Grand Prix na fe sti -
wa lu Yach Film 2010. Pio sen ki
Baj zla moż na usły szeć rów nież
na pol skich skła dan kach ta kich
jak „We Are From Po land

Vol. 2”, „Al ter na ti ve Pop Vol. 1”
czy „Of fSe sje 1” (na gra nej
w stu diu ra dio wej Trój ki im.
Agniesz ki Osiec kiej). W 2011
Baj zla za pro szo no do no wo jor -
skie go stu dia MTV Ig gy, w któ -
rym zo stał na gra ny je go wy -
stęp. Do dat ko wo od 2011 ro ku
ra zem z Jac kiem Bu dy niem
Szym kie wi czem [Po god no] two -
rzą du et Ba bu Król, z któ rym
rów nież sta le kon cer tu ją.

12.12 – Utrecht (Ho lan dia)
– ACU (Vo or stra at 71) – g. 20

13.12 – Gent (Gan da wa,
Bel gia) – Glimps Fe sti val
– Char la tan Café (Vla -
smarkt 6) – g. 20: 10

14.12 – Brug ge (Bru gia,
Bel gia) – Char lie Roc kets (Ho -
og stra at 19) – g. 19

WWWar to od wie dzić:
www.baj zel.art.pl
www.fa ce bo ok.com/baj zel -

baj zel
www.youtu be.com/baj zel baj -

zel
www.baj zel.band camp.com
www.my spa ce.com/baj zel

Kon takt: www.bo row ka mu -
sic.pl

TEKST/FOT.: PRZE SŁA NE PRZEZ MI NI

AGEN CJA KON CER TO WA – BO RÓW KA

BAJZEL 
wraca na trasę!

FOT. ANDRZEJ MAJOS

FOT. ANDRZEJ MAJOS
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Ofia ry zło dziei i oszu stów to
naj czę ściej se nio rzy – wia do -
mo nie od dziś. Są uf ni (nie
przy pusz cza ją, że schlud nie
wy glą da ją cy i prze mi ły pan
w gar ni tu rze to oszust). 

Nie bo ga ci (stąd wszyst kie
pro po zy cje ob ni że nia ra chun -
ków i tzw.,, oka zje” spo ty ka ją
się z ich apro ba tą), tro chę za gu -
bie ni (ota cza ją cy ich świat
zmie nia się w za wrot nym tem -
pie i jest nie do ogar nię cia),
mniej spraw ni (bab cia nie do -
go ni mło dzień ca, któ ry ukradł
jej port fel). Nie ochro ni my star -
szych lu dzi przed bez względ -
nym dzia ła niem zło dziei i na cią -
ga czy. Ustrzec mo gą się sa mi,
je śli bę dą ostroż ni i wy star cza -
ją co czuj ni. 

Dwa spo tka nia zor ga ni zo wa -
ne w Kro śnie wi cach przez Gmin -
ne Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re -
kre acji oraz miej sco wy Ko mi sa -
riat Po li cji mia ły na ce lu prze ka -
za nie se nio rom in for ma cji
o tym, jak nie dać się oszu kać.
Spo tka nia po pro wa dził ko men -

dant Ire ne usz Wrze siń ski, któ ry
opo wie dział ze bra nym o spo so -
bach sto so wa nych przez prze -
stęp ców. Oka za ło się, że słyn -
na me to da,, na wnucz ka” ma
wie le od mian i jest wciąż udo -
sko na la na przez na cią ga czy,
któ rym nie bra ku je in wen cji,
a kra dzie żą czę ściej zaj mu ją się
ko bie ty niż męż czyź ni. Je śli nie
chce my stać się ofia rą   oszu -
stów, po win ni śmy ze rwać ze ste -
reo ty pa mi. Wia do mo, że zło -
dziej czy na cią gacz mu si zdo być
za ufa nie ofia ry, więc zro bi
wszyst ko, by stać się wia ry god -
nym. In for ma cje o spo so bach
sto so wa nych na na szym te re nie
zo sta ły zi lu stro wa ne fil ma mi na -
krę co ny mi w ra mach kam pa nii
spo łecz nej – zna ni ak to rzy
i dzien ni ka rze ostrze ga ją w nich
star sze oso by przed ła two wier -
no ścią. 

Waż nym ele men tem spo tkań
by ła dys ku sja osób, któ re zde cy -
do wa ły się na udział w pre lek cji.
Oka za ło się, że nie mal każ dy
miał do czy nie nia z nie uczci wy -
mi pro po zy cja mi za war cia
umów z do staw ca mi ener gii

elek trycz nej, usług te le fo nicz -
nych al bo kup na cze goś w do mu
(w ra mach,, nie by wa łej pro mo -
cji” i,, tyl ko dziś”). Ko men dant
zwró cił rów nież uwa gę, że w cią -
gu ostat nich dzie się ciu dni
w miej sco wym ko mi sa ria cie
zgło szo no dwa przy pad ki kra -
dzie ży, któ rych ofia ra mi by ły
star sze oso by. To do wód na to,
że roz mo wa o me to dach sto so -
wa nych przez zło dziei nie jest
bez pod staw na, a każ dy z miesz -
kań ców mo że być po ten cjal ną
ofia rą. 

W spo tka niu uczest ni czy li
rów nież dwaj funk cjo na riu sze
pra cu ją cy w kro śnie wic kim ko -
mi sa ria cie, w tym dziel ni co wy
Krzysz tof Dą brow ski, więc ze bra -
ni mie li oka zję go po znać i po -
roz ma wiać o pro ble mach, któ -
rych roz wią za nie jest w za kre sie
kom pe ten cji po li cji. 

Trze ba wie rzyć, że więk szość
na sze go spo łe czeń stwa to lu -
dzie uczci wi, jed nak czuj ność
w dzi siej szym świe cie jest nie -
odzow na. Nie by wa łą po pu lar -
no ścią cie szą się pro gra my in -
ter wen cyj ne i re por ta że któ re

mó wią o cier pie niu oszu ka nych
lu dzi, ale cią gle wy da je nam
się, że to dzie je się gdzieś da le -
ko stąd, na pew no nie tu taj,
więc nas to nie do ty czy. Tak nie

jest. Prze stęp cy by li i bę dą.
Przy ja dą z in nych miej sco wo -
ści, że by śmy ich nie roz po zna li,
po szu ka ją sła bych, na iw nych
lu dzi i spró bu ją za ro bić. Tak ży -

ją. Je śli za cho wa my ostroż -
ność, nie bę dzie my pła kać
po spo tka niu z ni mi. 

ŹRÓ DŁO: EXTRA KRO ŚNIE WI CE

Pe ty cja ws. usta wy o ochro nie
zwie rząt do świad czal nych oraz
apel do po słów o wpro wa dze nie
po pra wek do rzą do we go pro jek tu
usta wy o ochro nie tych zwie rząt
tra fi ły w czwar tek do rąk wi ce mar -
sza łek Sej mu Wan dy No wic kiej
– po in for mo wa ła Kan ce la ria Sej -
mu. 

Pod pe ty cją, któ rej au tor ką jest lek.
med. An na Gdu la, pre zes Fun da cji
na Rzecz Praw nej Ochro ny Zwie rząt
i Kon tro li Oby wa tel skiej LEX NO VA,
pod pi sa ło się 43 774 tys. osób. Do ma -
ga ją się m. in., by w każ dej ko mi sji
etycz nej (oce nia ją cej wnio ski o prze -
pro wa dze nie do świad cze nia) za gwa -
ran to wać obec ność co naj mniej trzech
przed sta wi cie li or ga ni za cji ochro ny
zwie rząt. Zda niem prze ciw ni ków pro -
jek tu obec ne za pi sy teo re tycz nie do -
pusz cza ją sy tu ację, w któ rej NGO (czy -
li or ga ni za cji po za rzą do wych) w ko mi -
sji za brak nie.

Au to rzy pe ty cji chcą moż li wo ści od -
wo ła nia się od po zy tyw nej (czy li do -
pusz cza ją cej do świad cze nie) de cy zji
lo kal nej ko mi sji etycz nej. Chcą też za -
pi sów, któ re ure gu lu ją za sa dy współ -
pra cy po mię dzy ko mi sja mi etycz ny mi
a In spek cją We te ry na ryj ną. „Zgod nie

z pro jek tem usta wy, ko mi sje etycz ne
nie bę dą mia ły żad nej moż li wo ści
spraw dze nia te go, co dzie je się w in -
sty tu cjach, któ rym ze zwo li ły na pro wa -
dze nie ba dań” – na pi sa no w pe ty cji.

Sy gna ta riu sze upo mi na ją się tak że
o jaw ność, m.in. ocen re tro spek tyw -
nych (ja kie wy ko nu je się po prze pro -
wa dze niu pro jek tów ba daw czych
z udzia łem zwie rząt) oraz wy ni ków
kon tro li In spek cji We te ry na ryj nej w in -
sty tu cjach za an ga żo wa nych w do -
świad cze nia. Jest to, jak wy ja śnio no,
ele ment „spo łecz nej kon tro li nad ska -
lą i spo so bem uży wa nia zwie rząt w ce -
lach eks pe ry men tal nych”. Do ku men -
ty mia ły by być jaw ne ja ko in for ma cja
pu blicz na.

Sy gna ta riu sze pe ty cji opo wia da ją
się za za ka zem wy ko rzy sty wa nia zwie -
rząt do świad czal nych pod czas edu ka -
cji w szko łach po nad gim na zjal nych.
Ich zda niem le piej by ło by wy ko rzy sty -
wać ma te ria ły wi deo i pro gra my kom -
pu te ro we, sy mu lu ją ce funk cjo no wa -
nie or ga ni zmu – zgod nie z re gu łą za -
stą pie nia, pro mo wa ną przez unij ną
dy rek ty wę o ochro nie zwie rząt do -
świad czal nych.

Chcą też za ka za nia (bez wy jąt ków)
eks pe ry men tów na zwie rzę tach na -
czel nych, dzi kich, bez dom nych i ta -
kich, na któ rych raz już eks pe ry ment

pro wa dzo no; za ka za nia pro ce dur naj -
bar dziej in wa zyj nych i utrzy ma nia do -
tych cza so we go za ka zu wy ko ny wa nia
za bie gów, któ re unie moż li wia ją zwie -
rzę tom wy da wa nie gło su w cza sie bo -
le snych pro ce dur.

„Sto su nek spo łe czeń stwa do zwie -
rząt jest pa pier kiem lak mu so wym te -
go, ja kim je ste śmy spo łe czeń stwem”
– po wie dzia ła No wic ka, od bie ra jąc
w czwar tek w Sej mie pe ty cję.

Wi ce mar sza łek skie ro wa ła do mar -
szał ka Sej mu Ra do sła wa Si kor skie go
proś bę o prze ka za nie pe ty cji wszyst -
kim po słom. Pe ty cja i wnio sek
o uwzględ nie nie uwag i po pra wek
pod czas prac w sej mo wej ko mi sji zo -
sta ną też prze ka za ne po słan ce Do mi -
ce li Ko pa czew skiej, prze wod ni czą cej
pod ko mi sji nad zwy czaj nej do roz pa -
trze nia pro jek tu usta wy.

Pro jekt usta wy o ochro nie zwie rząt
wy ko rzy sty wa nych do ce lów na uko -
wych lub edu ka cyj nych rząd przy jął
w sierp niu. Usta wa ma do sto so wać
pol skie pra wo do za pi sów dy rek ty wy
unij nej, uwzględ nia ją cej od kry cia do -
ty czą ce od czu wa nia i wy ra ża nia przez
zwie rzę ta bó lu, cier pie nia i stre su.
Obo wią zu ją ca w Pol sce usta wa
z 2005 r. o do świad cze niach na zwie -
rzę tach nie uwzględ nia wszyst kich re -
gu la cji unij nych. ‹ ‹ ‹

Bab ciu, nie daj się oszu kać! 

FOT. FRE EIMA GES. COM / JOHN TRIF

Petycja ws. ustawy o ochronie
zwierząt trafiła do Sejmu

FOT. FREEIMAGES. COM / KATJUSCHKA
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‹ ‹ ‹ We dług pro jek to daw -
ców no wa usta wa ma zmniej -
szyć cier pie nie zwie rząt i ogra ni -
czyć ry zy ko pro wa dze nia do -
świad czeń zbęd nych i nie uza -
sad nio nych.

Pierw sze czy ta nie pro jek tu
od by ło się w Sej mie we wrze -
śniu. Po tem tra fił on do pod ko -
mi sji nad zwy czaj nej, któ ra 22
paź dzier ni ka za koń czy ła pra ce.

Pro jekt bu dzi jed nak wie le za -
strze żeń or ga ni za cji za an ga żo wa -
nych w ochro nę zwie rząt. Swo je
uwa gi stro na spo łecz na zgła sza ła
m.in. pod czas prac nad pro jek -
tem w pod ko mi sji. Spo śród
ok. 20 ich uwag i pro po zy cji
zmian po sło wie przy ję li czte ry.

Wspar cie pod czas szu ka nia
kom pro mi su za de kla ro wa ła
w śro dę mi ni ster na uki Le na Ko -
lar ska -Bo biń ska na spo tka niu
z przed sta wi cie la mi stro ny spo -
łecz nej i eks per ta mi za an ga żo -
wa ny mi w pra ce nad usta wą.
„Po mi mo wcze śniej sze go dia lo -
gu spo łecz ne go na dal jest po -
trze ba roz mo wy. Spo tka nie
w mi ni ster stwie na uki po ka za ło,
że jest też prze strzeń do kom pro -
mi su. Chce my więc, nie na ru sza -
jąc dy rek ty wy, uwzględ nić nie -
któ re po stu la ty, słu żą ce jesz cze
więk szej ochro nie zwie rząt”
– mó wi ła mi ni ster.

Uczest ni cy spo tka nia zgo -
dzi li się m. in., że w pra ce ko -

mi sji etycz nych po win ni być
za an ga żo wa ni przed sta wi cie le
NGO i dzia ła cze na rzecz praw
zwie rząt. Jest też zgo da
na praw ne za ka za nie za bie -
gów, któ re unie moż li wia ją
zwie rzę tom oka zy wa nie bó lu.
Pod kre ślo no też po trze bę
wzmoc nie nia w pro jek cie za pi -
sów wy ni ka ją cych z dy rek ty wy
unij nej, któ re za ka zu ją naj bar -
dziej in wa zyj nych pro ce dur
i unie moż li wia ją po now ne wy -
ko rzy sta nie zwie rząt, któ re raz
już pod da no do tkli wym eks pe -
ry men tom. 

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / SAM RUSLING

Prze ło mo wą ope ra cję wsz -
cze pie nia za staw ki u 5-let -
niej dziew czyn ki prze pro wa -
dzo no w Uni wer sy tec kim
Szpi ta lu Dzie cię cym w Kra -
ko wie -Pro ko ci miu. By ła to
pierw sza na świe cie ope ra -
cja u tak ma łe go dziec ka
– po in for mo wa no dzien ni ka -
rzy pod czas kon fe ren cji pra -
so wej w szpi ta lu. 

„Za bieg był trud ny tech nicz -
nie. Nikt wcze śniej nie od wa żył
się na prze pro wa dze nie tak kar -
ko łom nej ope ra cji w po dob nie
trud nej sy tu acji i u tak ma łe go
dziec ka” – po wie dział we wto rek
dzien ni ka rzom kie row nik Kli ni ki
Kar dio chi rur gii w Uni wer sy tec -
kim Szpi ta lu Dzie cię cym (USD)
prof. Ja nusz Skal ski.

Jak pod kre ślił, ope ra cji nie
moż na by ło by wy ko nać, gdy by
Uni wer sy tec ki Szpi tal Dzie cię cy
nie dys po no wał no wo cze sną sa -
lą hy bry do wą z dwu płasz czy zno -
wą wi zu ali za cją, sfi nan so wa ną
przez Fun da cję Ra dia Zet. „To
otwar cie no wych moż li wo ści
z wy ko rzy sta niem naj no wo cze -
śniej szej tech no lo gii me dycz nej”
– pod kre ślił. Dzię ki te mu le ka rze
mo gli ura to wać ży cie umie ra ją -
cej pa cjent ce.

Za bie gu do ko na li kar dio chi -
rur dzy z Uni wer sy tec kie go Szpi -
ta la Dzie cię ce go w Kra ko wie
wraz z prof. To ma szem Mo szu rą
z Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki
w Ło dzi i prof. Mar ci nem Dem -
ko wem z In sty tu tu Kar dio lo gii
w War sza wie.

Jak po in for mo wał kar dio chi -
rurg dr To masz Mro czek, za bie gi

wsz cze pia nia bio lo gicz nej za -
staw ki płuc nej wy ko ny wa ne są
u osób do ro słych, wy jąt ko wo
u mło do cia nych. Naj mniej szy
pa cjent na świe cie, któ re mu
wsz cze pio no za staw kę, wa żył
po wy żej 16 kg. Tym cza sem zo -
pe ro wa na w kra kow skiej kli ni -
ce 5-let nia pa cjent ka wa ży -
ła 12 kg.

Dziew czyn ka uro dzi ła się ze
zło żo ną wa dą roz wo jo wą ser ca
(wspól nym pniem tęt ni czym)
i po mi mo bar dzo wcze śnie prze -
pro wa dzo nej ko rek cji tej wa dy
roz wi nę ło się u niej cięż kie tęt ni -
cze nad ci śnie nie płuc ne. Ostat -
nio by ła le czo na ope ra cyj nie no -
wa tor ską me to dą ze spo le nia
spo so bem Pot t sa, ale jej ży cie
na dal by ło za gro żo ne z po wo du
za awan so wa nej nie do my kal no -
ści wszy tej po przed nio pro te zy
tęt ni cy płuc nej.

Kon wen cjo nal na me to da ope -
ra cyj na wsz cze pie nia za staw ki
by ła w tej sy tu acji cał ko wi cie wy -
klu czo na ze wzglę du na skraj nie
wy so kie ry zy ko – uzna li le ka rze.
Nie by ło tak że moż li we wpro wa -
dze nie za staw ki przez na czy nia
krwio no śne z po wo du zbyt ma -
łych roz mia rów tych na czyń.

Dla te go pod ję to de cy zję
o ope ra cji hy bry do wej, tj. otwar -
cia klat ki pier sio wej i na stęp nie
im plan ta cji za staw ki z prze bi cia
wol nej ścia ny pra wej ko mo ry
ser ca. Wy ma ga ło to nie wia ry -
god nej pre cy zji i ogrom ne go do -
świad cze nia le ka rzy.

„W tej chwi li pa cjent ka czu je
się zu peł nie do brze i z każ dym
dniem cie szy my się jej po stę pa -
mi. Za cho wu je się jak zdro we
dziec ko w tym wie ku. Ma my na -

dzie ję, że bę dzie mo gła opu ścić
szpi tal w cią gu naj bliż sze go mie -
sią ca. Jej ser ce pra cu je zu peł nie
przy zwo icie, ma my na dzie je, że
w przy szło ści bę dzie pra co wa ło
zu peł nie nor mal nie” – po wie -
dział prof. Skal ski.

Jak wy ja śnił, pro ble mem bę -
dzie na dal nad ci śnie nie tęt ni cze
w płu cach. Jest jed nak szan sa,
że po obu za bie gach oraz le cze -
niu far ma ko lo gicz nym stan
dziew czyn ki po pra wi się. Być
mo że kie dyś bę dzie po trzeb ny
prze szczep płuc, a być mo że po -
ja wią się no we me to dy le cze nia.
„Każ dy rok przy no si tak re we la -
cyj ne me to dy le cze nia, że my na -
wet nie je ste śmy w sta nie te go
prze wi dzieć” – pod kre ślił prof.
Skal ski.

Od da na pod ko niec ubie głe go
ro ku, a wy ko rzy sty wa na od kil ku
ty go dni w Uni wer sy tec kim Szpi -
ta lu Dzie cię cym sa la hy bry do wa
do prze pro wa dza nia naj bar dziej
skom pli ko wa nych ope ra cji
u dzie ci ze zło żo ny mi wa da mi
ser ca, zo sta ła wy po sa żo -
na w zin te gro wa ny dwu płasz czy -
zno wy an gio graf, ob ra zu ją cy na -
czy nia krwio no śne i po zwa la ją cy
na wy ko ny wa nie za bie gów we -
wnątrz na czy nio wych.

Za in sta lo wa ny sprzęt po zwa la
na pre cy zyj ne i sku tecz ne dia -
gno zo wa nie oraz ope ro wa nie
dzie ci z naj cięż szy mi wa da mi
ser ca. Po nad to, sa la hy bry do wa
umoż li wia prze pro wa dza nie
skom pli ko wa nych za bie gów
neu ro chi rur gicz nych, or to pe -
dycz nych i chi rur gii ogól nej.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Przełomowa operacja
zastawki u 5-letniej

dziewczynki
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To mia ła być pro sta ope ra cja
w No wym Szpi ta lu w Świe ciu,
ale pa ni Be ata wy bu dzi ła się
w jej trak cie i wszyst ko czu ła.
Nie mo gła wo łać o po moc, bo
lek ki zwiot cza ją ce mię śnie
na dal dzia ła ły.

O spra wie pa ni Be aty ca ła
Pol ska do wie dzia ła się z re la cji
„Fak tów”. Opo wia da w niej
o strasz nym pierw szym mo men -
cie po wy bu dze niu, kie dy nie
mo że zo rien to wać się gdzie jest,
co się dzie je, czy jesz cze ży je.
O tym, że jed nak ży je szyb ko
prze ko nał ją ból cię cia skal pe -
lem, czy póź niej każ de go na kłu -
cia igły pod czas za kła da nia
szwów. – Nie moż na ru szyć rę ką,
nie moż na ru szyć no gą, nie moż -
na w ża den spo sób dać znać le -
ka rzom, oso bom bę dą cym
na sa li ope ra cyj nej, że „ha lo, ja
je stem!” – re la cjo no wa ła pa -
cjent ka. Że by ja koś prze trwać
sta ra ła się li czyć ile jesz cze cza -
su mo gło zo stać do koń ca ope -
ra cji.

Kie dy le karz wy dał po le ce nie,

że by wy bu dzać ko bie tę bo skoń -
czył ope ra cję pa ni Be ata chcia ła
jak naj szyb ciej po wie dzieć o tym
co się sta ło. Ale nikt nie dał wia -
ry jej sło wom. Uwie rzo no do pie -
ro wte dy, kie dy opo wie dzia ła
prze bieg ope ra cji i roz mów pro -
wa dzo nych przez per so nel. Pie -
lę gniar ka od no to wa ła ten fakt
w do ku men ta cji me dycz nej.
Dzien ni kar ka TVN in for mu je, że
ad no ta cja zna la zła się też w wy -
pi sie ze szpi ta la, dzię ki cze mu
ko bie ta ma ja kie kol wiek do wo -
dy. Mi mo tak sil nej trau my psy -
cho log do tarł do pa cjent ki do -
pie ro na stęp ne go dnia.

Te raz pa ni Be ata za mie rza za -
ło żyć sto wa rzy sze nie, któ re go
głów nym ce lem bę dzie prze ciw -
dzia ła nie po dob nym przy pad -
kom. Chcia ła by do pro wa dzić
do te go, że by w trak cie za bie gu
pro wa dzo ne by ło sta łe mo ni to ro -
wa nie fal mó zgo wych pa cjen ta.
Dzię ki te mu od ra zu moż na wy -
kryć, że ope ro wa na oso ba się
wy bu dzi ła.

KRZYSZ TOF NO WIC KI

ŹRÓ DŁO: ŚWIE CIE 24 EXTRA

KO MU NI KAT NO WE GO
SZPI TA LA:

„Pod czas po by tu w szpi ta -
lu kil ka krot nie roz ma wia li
z pa cjent ką le ka rze i per so -
nel od dzia łu, na któ rym Pa ni
prze by wa ła i sta ra li się wy ja -
śniać prze bieg za bie gu i le -
cze nia. 

Pa cjent ka nie zgło si ła za -
rzu tów wo bec szpi ta la. Bar -
dzo chcie li by śmy wszyst ko
do kład nie wy ja śnić i pro si li -
śmy Pa nią o spo tka nie. Ma -
my na dzie ję, że się zgo dzi,
po nie waż za le ży nam na wy -
ja śnie niu wszyst kich oko licz -
no ści tej spra wy. 

Spraw dzi my wszyst kie
obec nie sto so wa ne pro ce du ry,
skon sul tu je my je ze spe cja li -
sta mi i je śli bę dzie ta ka po trze -
ba to wpro wa dzi my no we” 

MAR TA PIÓ RO, 

RZECZ NIK PRA SO WY 

GRU PY NO WY SZPI TAL

Reklama

Pacjentka odzyskała
świadomość 
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Ra to wa nie nie ska żo nej na tu -
ry i cy wi li za cyj ne po trze by lu -
dzi, po li ty ka kra jo wa i eu ro -
pej ska, bez pie czeń stwo
i pra wo, in dy wi du al ne dra -
ma ty i god ność na ro do wa. 

Bu do wa ob wod ni cy Au gu sto -
wa jesz cze za nim ti ry po jaz dy za -
czę ły zo sta wiać swo je śla dy as -
fal cie na bra ła wy mia ru epic kie -
go. I, choć od nie daw na od by wa
się na niej ruch, ta opo wieść nie
zo sta ła jesz cze za koń czo na.

Z lo kal ny mi am bi cja mi w tle

Ko niecz ność bu do wy do brej
tra sy pro wa dzą cej z cen trum
Pol ski (a w prak ty ce z za chod -
niej i po czę ści po łu dnio wej Eu ro -
py) w kie run ku kra jów nad bał -
tyc kich i skan dy naw skich, sta ła
się wy raź na już na po cząt ku
lat 90. ubie głe go wie ku. Zmia ny
po li tycz ne i go spo dar cze we
wschod niej czę ści na sze go kon -
ty nen tu, otwar cie ryn ków
na wschód od Pol ski „głod nych”
wszel kie go ro dza ju to wa rów da -
ły im puls. A po tem spra wy na -
bra ły wła sne go ży cia.

Wa gę pro ble mu naj wy raź niej
uka zy wa ły da ne do ty czą ce ru -
chu na no wych przej ściach gra -
nicz nych na Li twę po wsta ją cych
na Su walsz czyź nie. Dzie siąt ki,
po tem set ki ty się cy po jaz dów
rocz nie, w ogrom nym pro cen cie
ti rów. We dług da nych bia ło stoc -
kie go od dzia łu Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad, w 100 ty się cy cięż kich po -
jaz dów po raz pierw szy prze kro -
czy ło gra ni cę w Bu dzi sku
w 1994 ro ku. Pół mi lio na „pę -
kło” w ro ku 2000, a mi lion
– w 2005. Już w 2008 by ło pra -
wie 2 mi lio ny. 

Aż do lat 1996 – 97 jed nym
re al nie bra nym pod uwa gę wa -
rian tem prze bie gu tra sy Via Bal -
ti ca  by ła dro ga nr 61 przez Łom -
żę i Au gu stów. Sy tu acja zmie ni ła
się wraz z pre mie ro stwem zwią -
za ne go z Bia łym sto kiem Wło dzi -
mie rza Ci mo sze wi cza. Za czę ło
się for so wa nie wa rian tu z dro gą
nr 8 War sza wa – Bia ły stok – Au -
gu stów w ro li głów nej. Wo bec
am bi cji by „wszyst kie dro gi pro -
wa dzi ły” do sto li cy re gio -
nu   (a przy naj mniej w po bli żu)
– zwłasz cza po re for mie ad mi ni -
stra cyj nej - zna cze nie prze sta ły
mieć na wet tak pod sta wo we
wzglę dy, jak eko no mia – przez
Łom żę jest z War sza wy na Li twę
po pro stu bli żej i ta niej – oraz
eko lo gia.

Jak czy ta my na stro nie Sto wa -
rzy sze nia In te gra cji Sto łecz nej
Ko mu ni ka cji: <Zmia na prze bie -
gu Via Bal ti ca z wa rian tu „łom -
żyń skie go” na „bia ło stoc ki” do -
pro wa dzi ła do licz nych kon flik -
tów z or ga ni za cja mi eko lo gicz ny -
mi, gdyż dro ga prze ci na ła by ob -
sza ry cen ne przy rod ni czo, m. in:
Wi gier ski Park Na ro do wy, Pusz -
czę Au gu stow ską, Bie brzań ski
Park Na ro do wy, Pusz czę Kny -
szyń ską, Na rwiań ski Park Na ro -
do wy. Wraz ze zmia ną prze bie gu
Via Bal ti ca przy stą pio no do pla -
no wa nia i bu do wy po szcze gól -
nych jej od cin ków, m.in. ob wod -
ni cy Au gu sto wa w wa rian cie
przez tor fo wi sko wą część do li ny
Ro spu dy. Jed no cze śnie od po -
cząt ku XXI wie ku przy stą pio no
do prze bu do wy dro gi kra jo wej
nr 61 bę dą cej re al ną al ter na ty -
wą dla Via Bal ti ca. Prze bu do wa
ta mia ła na ce lu cał ko wi te prze -
nie sie nie ru chu tran zy to we go
cięż kie go z DK61 na DK8 – m.in.
za pro jek to wa no na wierzch nię
na na cisk na oś do 10 ton, nie
wy ko na no utwar dzo nych po bo -
czy, zde gra do wa no dro gę po mię -
dzy Ostro wią Ma zo wiec ką
a Łom żą z dro gi kra jo wej do dro -
gi wo je wódz kiej>. 

Do ak cji wkra cza ją eko lo dzy  

Co cie ka we, żad ne zmia ny
ukła du po li tycz ne go (po rzą dach
le wi cy na de szły cza sy AWS, po -
tem znów le wi cy, po tem Pra wa
i Spra wie dli wo ści), żad ne pro te -
sty łom żyń skich śro do wisk po li -
tycz nych i sa mo rzą do wych, nie
do pro wa dzi ły do zmia ny sy tu -
acji. Ani na wet do po rząd nej
ana li zy „za” i „prze ciw” dla każ -
de go z wa rian tów.

De ter mi na cja, by to Bia ły stok
miał za szczyt (bo prze cież nie
przy jem ność) go ścić Via Bal ti ca,
by ła tak ogrom na, że na wet wy -
da wa nie po waż nych pie nię dzy
na eks perc kie do ku men ty nie
mia ło żad ne go zna cze nia. Jak
przy po mi na ją dzia ła cze sto wa -
rzy sze nia SI SKOM: < W 2005 ro -
ku GDD KiA zle ci ła fir mie „Scott
& Wil son” prze pro wa dze nie stra -
te gicz nej oce ny roz wo ju I Pan -
-Eu ro pej skie go Ko ry ta rza Trans -
por to we go. Ce lem prac by ło wy -
zna cze nie naj lep sze go prze bie -
gu Via Bal ti ca pod wzglę dem
spo łecz nym, eko no micz nym,
eko lo gicz nym i ru cho wym. Ana -
li zie zo sta ły pod da ne wszyst kie
moż li we wa rian ty prze bie gu Via
Bal ti ca znaj du ją ce się w ko ry ta -
rzu o sze ro ko ści 150 km po ło żo -

nym po obu stro nach li nii pro stej
łą czą cej War sza wę i Bu dzi sko.
W su mie prze ana li zo wa no 42
róż ne wa rian ty prze bie gu dro gi.
Naj wyż sze oce ny pod każ dym
wzglę dem uzy ska ły wa rian ty
w prze bie gu przez Łom żę i Ełk.
Prze bieg w wa rian cie „bia ło stoc -
kim” zo stał od rzu co ny ja ko nie -
za sad ny i naj bar dziej od dzia łu ją -
cy na śro do wi sko>.

Ra port po waż nej fir my zo stał
po pro stu scho wa ny do szu fla dy.
Roz po czę ła się re ali za cja in we -
sty cji, któ ra me to dą fak tów do -
ko na nych po grze ba ła by osta -
tecz nie roz wa ża nie wa rian tu
„łom żyń skie go” Via Bal ti ca. Ob -
wod ni ca Au gu sto wa przez do li nę
Ro spu dy zo sta ła wy zna czo -
na tak, aby spi nać się z dro gą
nr 8 Bia ły stok – Au gu stów. Prze -
bu do wa dro gi nr 61 po zba wio -
na zo sta ła by kom plet nie sen su
eko no micz ne go.

Naj krót sza tra sa z cen trum
Pol ski na pół noc Eu ro py, by ła by
na dal peł na ti rów, ale bez od po -
wied niej ja ko ści jezd ni. Cię ża -
rów ki je cha ły by przez śro dek
Łom ży, Sta wisk, Szczu czy na,
Gra je wa, Raj gro du, bo o żad nych
ob wod ni cach na „pod rzęd nej”
tra sie nie by ło by co ma rzyć. Chy -
ba że usta wio ne zo sta ły by od po -
wied nie zna ki za ka zu, pro wa -
dząc do jesz cze więk szej de gren -
go la dy go spo dar czej Zie mi Łom -
żyń skiej. 

W 2006 i 2007 ro ku, gdy rzą dy
spra wo wa ło Pra wo i Spra wie dli -
wość, wbrew wszel kim gło som
pro te stu, szcze gól nie moc no for -
so wa na by ła bu do wa ob wod ni cy
Au gu sto wa przez do li nę Ro spu dy.
By ły już od po wied nie do ku men ty
pod pi sa ne przez wo je wo dę, wy -
ko naw ca miał roz po czy nać wy -
cin kę drzew. Z jed nej stro ny mia -
ło to zna cze nie dla re gio nal nej
po li ty ki, z dru giej – dla po ka za -
nia, że „nie bę dzie nam tu Eu ro pa
wy zna czać, co ma my ro bić”.  Od -
po wie dzią by ło za blo ko wa nie
prac przez obóz eko lo gów roz bi ty
w zi mo wych wa run kach nad Ro -
spu dą i jed no znacz nie sta no wi -
sko in sty tu cji eu ro pej skich gro żą -
ce try bu na ła mi i ka ra mi za na ru -
sza nie re guł zwią za nych z ob sza -
ra mi Na tu ra 2000.

Li sta pro te stu ją cych prze ciw -
ko in we sty cji po więk szy ła się
szyb ko o przed sta wi cie li śro do -
wisk aka de mic kich, in sty tu cji
na uko wych zwią za nych z ochro -
ną przy ro dy. Do łą czył do nich
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich,
a dez apro ba tę wo bec de cy zji
o roz po czę ciu prac wy ra ził pre zy -

dent Lech Ka czyń ski. Mi mo to
w 2007 ro ku do szło w wo je -
wódz twie pod la skim do kosz tu -
ją ce go dwa mi lio ny zło tych re fe -
ren dum w spra wie bu do wy ob -
wod ni cy Au gu sto wa przez do li nę
Ro spu dy. Fre kwen cja by ła
za ma ła, wy ni ki nie by ły waż ne.

Tra sę Via Bal ti ca dla Łom ży
i w kon se kwen cji szan sę na przy -
szłą ob wod ni cę mia sta ura to wa li
nie po li ty cy czy sa mo rzą dow cy,
a eko lo dzy. Pod ich wpły wem za -
re ago wa ła tak że Unia Eu ro pej -
ska. Ko lej ny rząd Plat for my Oby -
wa tel skiej mu siał przy jąć, że Via
Bal ti ca po win na omi nąć cen ne
przy rod ni czo te re ny i prze bie gać
przez Łom żę i Ełk. W ta kiej kon -
cep cji mie ści się kształt otwar tej
wła śnie dla ru chu ob wod ni cy Au -
gu sto wa. Cho ciaż tak że eki pa PO
pod cho dzi ła do kwe stii ca łej Via
Bal ti ca tak, aby ga da nia by ło du -
żo, a kon kre tów ma ło. 

Nie wszyst ko jest gład kie jak
as falt         

No wa ob wod ni ca Au gu sto wa
to pra wie 35 ki lo me trów dro gi

za ok. 660 mi lio nów zło tych,
omi ja ją cej naj cen niej sze tor fo -
wi ska Ro spu dy. Bli sko 21,5 ki -
lo me tra tra sy to jed na jezd nia
dro gi kra jo wej nr 8. Resz ta to
już dwu jez dnio wa „eks pre sów -
ka”, frag ment dro gi nr 61, czy li
przy szłej Via Bal ti ca. Z jed nej
stro ny bę dzie się łą czyć z dal -
szym jej od cin kiem w kie run ku
Eł ku, z dru giej – z ob wod ni cą
Su wałk, tu pra ce ma ją się za -
cząć już w przy szłym ro ku. 

Cie szą się nie tyl ko kie row cy.
Ob wod ni ca Au gu sto wa to
przede wszyst kim zwień cze -
nie 20-let niej wal ki miesz kań -
ców mia sta z hor ro rem, ja kim
by ły set ki ti rów na uli cach każ de -
go dnia. Wy pad ki, ha łas, za nie -
czysz cze nie po wie trza, pę ka ją ce
mu ry. Ulga, ale i go rycz, że
wszyst ko mu sia ło trwać tak dłu -
go. 

Jesz cze bar dziej go rycz od czu -
wa ją rol ni cy, głów nie z gmin
Racz ki i Au gu stów, któ rych grun -
ty prze ci na no wa dro ga. Wie lu
z nich czu je się oszu ka nych
w związ ku z wy własz cza niem
dzia łek po trzeb nych pod in we -

sty cję. Wy gwiz da li obec nych
na otwar ciu mi ni strów. 

A Via?   

Kil ka dni te mu po ja wi ły się
bliż sze in for ma cje do ty czą ce
bu do wy Via Bal ti ca, któ ra do -
syć nie spo dzie wa nie, ale
w związ ku z wy da rze nia mi
na wscho dzie, na bra ła zna cze -
nia dla kra jo wych i unij nych
de cy den tów. 

Dro ga nr 61od Ostro wi Ma zo -
wiec kiej od Bu dzi ska zna la zła
się na 19 miej scu wśród 54 za -
dań uwzględ nio nych na li ście
głów nej w naj now szym „Pro gra -
mie Bu do wy Dróg Kra jo wych
na la ta 2014 – 2020”, któ ry bę -
dzie te raz uzgad nia ny w mi ni -
ster stwach.    

Jej głów ne „pa ra me try”
to: 153 ki lo me try dłu go ści, re ali -
za cja w la tach 2016 – 2020,
koszt – nie speł na 5,5 mi liar da
zło tych. Oby już nikt nie pró bo -
wał przy tym maj stro wać.

ŹRÓ DŁO: 

NA REW – EXTRA TY GO DNIK

Obwodnica, która dała
szansę na... obwodnicę 

FOT. FRE EIMA GES. COM / JU LIO SI LVE IRA



Wi tam,
Mam py ta nie: pra cu ję w pol skiej fir -

mie i je stem od de le go wa ny do pra -
cy  w Bel gii – czy na le ży mi się za si łek
na dzie ci? I jak to za ła twić? Z gó ry dzię -
ku ję za od po wiedź.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Nie ste ty Bel gia nie wy pła ci Pa nu za -
sił ku ro dzin ne go.

Wi tam,
Mam py ta nie zwią za ne ze skład ka mi

na eme ry tu rę. Pra co wa łem
w 2006, 2007 i 2009 ro ku w Ho lan dii
na rocz ne kon trak ty. Czy pra co daw ca
miał obo wią zek opła cać skład ki eme ry -
tal ne? Mie li śmy ja kieś spo tka nie na ten
te mat, ale wy ni kła ja kaś kłót nia o nad -

go dzi ny i wszy scy wy szli i nic w tym te -
ma cie się nie do wie dzia łem.  Co wte dy,
kie dy pra co daw ca miał obo wią zek opła -
cać skład ki, a te go nie ro bił? Co moż -
na mu zro bić?   Do dam, że nie je stem
i nie by łem za mel do wa ny i nie po sia dam
di gID.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź: 

Skład ki eme ry tal ne od pro wa dza ne
są za wsze, do dat ko wo mo gą być od pro -
wa dza ne skład ki na dru gi fi lar i za pew -
ne na ten te mat mia ło być ze bra nie. Nie
moż na od po wie dzieć na Pa na py ta nie
nie zna jąc za pi su umo wy i nie wie dząc,
pod któ re CAO Pan pod le ga.

Wi tam,
Mam py ta nia na któ re żad nej kon kret -

nej od po wie dzi nie mo gę otrzy mać
od księ go wej u któ rej się roz li cza łam.
Zmie ni łam nu mer kon ta z ho len der skie -
go na pol ski. Po mie sięcz nym wy dzwa -
nia niu do biu ra i tłu ma cze niu każ dej Pa -
ni z osob na o co mi cho dzi, uda ło nam
się dojść do sed na i w koń cu w lip cu wy -
sła łam e -ma ilem do biu ra no wy nu mer
kon ta wraz ze wszyst ki mi za łącz ni ka mi,
któ re by ły po trzeb ne, a Pa ni księ go wa
wy sła ła je do Be la stin gu, przy naj mniej
tak twier dzi ła! Na py ta nie, kie dy mo gę
się spo dzie wać pie nię dzy, od po wie dzia -
ła: Be la sting ma 6 ty go dni na za twier -
dze nie nu me ru kon ta i po tem 10 dni

na wy pła ce nie pie nię dzy. Po upły wie te -
go cza su pró bo wa łam się do dzwo nić
do mo jej księ go wej, nie ste ty bez skut ku!
Po kil ku wy sła nych wia do mo ściach ra -
czy ła mi od pi sać: Be la sting ma 3 la ta
na wy pła ce nie pie nię dzy, 8 ty go dni
na po twier dze nie kon ta i je śli wszyst ko
bę dzie już u nich do brze, to mo że za 3
mie sią ce do sta nę pie nią dze! W od po -
wie dzi na mo je py ta nie w ja ki spo sób się
do wiem, że wszyst ko jest u nich do brze
i czy mo gła by za dzwo nić do Be la stin gu
i te go się do wie dzieć od pi sa ła mi, że dla
mnie już wy star cza ją co du żo zro bi ła! Nie
wiem jak wy glą da mo ja spra wa w Be la -
stin gu i co po win nam zro bić.

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: 

Trze ba spraw dzić w Be la sting di nest
czy jest wy da na w Pa ni spra wie de cy zja
– je śli nie, to trze ba cze kać na jej wy da -
nie, je śli tak to na le ży do py tać czy ra -
chu nek kon ta zo stał po praw nie zwe ry fi -
ko wa ny i kie dy mo że na stą pić prze lew.
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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

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

l  l  l
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l – O ja ka faj na pu szy sta
ku lecz ka! To ko tek czy kot ka?

– Po uszach nie umie pa ni po -
znać?

– Po uszach? Nie umiem.
– To kró lik.

l – Mam dla cie bie do brą
i złą wia do mość. Od któ rej za -
cząć?

– Od złej.
– Prze je cha łem two je go ko ta.
– O, nie! A do bra wia do mość?
– Żar to wa łem.
– Na praw dę?
– Tak. Nie ma żad nej do brej

wia do mo ści.

l Kłó ci się mąż z żo ną. Kłót -
nia w sta dium za awan so wa -
nym. Żo na ma pre ten sje
o wszyst ko, krzy czy... W pew -
nym mo men cie mąż jej prze -
ry wa i mó wi spo koj nym gło -
sem:

– Ty to po win naś być żo ną
Świę te go Mi ko ła ja.

– Jak to?
– Mo że by czę ściej z pre zen ta -

mi w świat wy jeż dżał...

l Ja siu mó wi do ma my:
– Ma mo, dzi siaj ra no, kie dy

je cha łem au to bu sem, ta ta ka zał
mi wstać i ustą pić miej sca ko -
bie cie.

– To bar dzo ład nie.
– Ale ma mo, ja sie dzia łem

na ta ty ko la nach.

l Hra bi na wra ca z przy ję cia
do dwo ru, wcho dzi do swo je -
go po ko ju i mó wi:

– Ja nie, ścią gnij mój ko żu -
szek. – Jan ścią gnął ko żu szek.

– Te raz ścią gnij mo ją blu zecz -
kę. – Jan ścią gnął blu zecz kę
Hra bi ny.

– A te raz spód ni cę – i Jan
ścią gnął spód ni cę.

– Jesz cze poń czosz ki – przy -
po mi na Hra bi na i Jan ścią gnął
poń czosz ki

– No a te raz wy pad z mo je go
po ko ju i że bym cię wię cej w mo -
ich ciu chach nie wi dzia ła!!!

l Stu dent za cze pia pro fe -
so ra na ko ry ta rzu uni wer sy te -
tu.

– Pan wy ba czy, pa nie pro fe so -
rze, czy mo gę za dać jed no py ta -
nie?

– Ależ na tu ral nie, mło dy czło -
wie ku, po to tu je ste śmy!

– Pa nie pro fe so rze, czy pan
śpi z bro dą pod koł drą, czy
na koł drze?

– Hymmm, ni gdy się nad tym
nie za sta na wia łem.

– No trud no, dzię ku ję, prze -
pra szam.

Po ty go dniu stu dent znów na -
ty ka się na pro fe so ra.

Pro fe sor wy cień czo ny, twarz
zie mi sta, ciem ne krę gi
pod ocza mi.

Uj rzaw szy stu den ta ryk nął:
– A bo daj pa na po krę ci ło, łaj -

da ku! Od ty go dnia spać nie mo -
gę. I tak źle, i tak nie wy god nie.

l Oj ciec przy jeż dża do sy -
na na stu dia od wie dzić go
w aka de mi ku i zro bić mu za -
ra zem nie spo dzian kę.

Znaj du je więc je go po kój, pu -
ka i py ta:

– Czy tu miesz ka Ja nek No -
wak?

A głos ze środ ka po ko ju mu
od po wia da:

– Ta aa, to mój współ lo ka tor.
Weź go po łóż pod drzwia mi!

Sa mot ny, zde spe ro wa ny
żab pan ża ba dzwo ni do wróż -
ki i py ta się, jak bę dzie ma lo -
wać się je go naj bliż sza przy -
szłość.

– Spo tka pan pięk ną, mło dą,
atrak cyj ną dziew czy nę, któ ra bę -

dzie chcia ła wie dzieć o pa nu
wszyst ko.

– To wspa nia le! Spo tkam ją
na ju trzej szej za ba wie? – kum ka
za chwy co ny.

– Nie – od po wia da głos w słu -
chaw ce – Na za ję ciach z bio lo gii.

– Co jest naj trud niej sze
w za wo dzie le ka rza oku li sty?

– Prze ko nać pa cjent kę, że by
się ro ze bra ła.

l Mie tek, dziel ni co wy z Dą -
bro wy Gór ni czej, po sta no wił
coś zmie nić w miesz ka niu
i wy ta pe to wać so bie du ży po -
kój w swo im M3. Jak po sta no -
wił, tak zro bił. Po re mon cie
przy szedł do nie go Sta szek,
są siad z gó ry:

– Mie cio, aleś faj nie so bie
urzą dził po ko ik, na praw dę mi
się po do ba, też so bie tak zro bię!
Po wiedz mi tyl ko, ile ku pi łeś ro -
lek ta pe ty?

– Dwa na ście Stasz ku.
– To też we zmę dwa na ście.
Sta szek po szedł do Ca sto ra -

my, ku pił dwa na ście ro lek ta pe -
ty o gład kiej tek stu rze, w ko lo rze
mu śli no we go tur ku su, wró cił
do miesz ka nia i roz po czął ta pe -
to wa nie. Po ja kimś cza sie, gdy
już skoń czył, po szedł do Miet ka:

– No, Mie ciu, po wiem ci, że
skoń czy łem, ład nie to wy glą da,
ale coś mi się nie zga dza. Ma my
ta ki sam me traż, po wie dzia łeś,
że ku pi łeś dwa na ście ro lek, ja
zro bi łem to sa mo, ty le że mi zo -
sta ło jesz cze pięć.

– No, mi też.

l Pi ja ny fa cet wra ca do do -
mu. Żo na za czy na awan tu rę
i wy mow nie po ka zu je pal cem
na ze ga rek. Na co fa cet:

– Wiel kie ha lo! Ze ga rek! Jak
mój oj ciec wra cał do do mu, to
mat ka na ka len darz po ka zy wa ła!

l Spo ty ka ją się ko le dzy:
– Sta siu, co tam w pra cy?
– A nic... W ze szłym ty go dniu

nasz szef utknął w win dzie.
– I co zro bi li ście?
– Nic. Cią gle się za sta na wia -

my...

l Pierw sza ko bie ta na Księ -
ży cu:

– Ho uston, ma my pro blem!
– Co się sta ło?
– Nic, nie waż ne.
– No co?
– Nic...
– Po wiesz w koń cu?
– Do myśl się...

l Sa mo lot pa sa żer ski spa -
da na zie mię. Do ko li zji zo sta -
ło pa rę mi nut.

Ko bie ta wsta je z fo te la i mó -
wi:

– Je śli mam umrzeć, to chcę
się wte dy czuć ko bie ta!

Roz bie ra się do na ga i py ta:
– Jest w tym sa mo lo cie ktoś

na ty le mę ski, że spra wi, bym
po czu ła się jak ko bie ta?

Z fo te la obok wsta je fa cet,
ścią ga ko szu lę i mó wi:

– Masz. Wy pra suj!

l Idzie za jąc przez wieś
i pa li pa pie ro sy. Za cze pia go
kro wa i z wy rzu tem mó wi:

– Ta ki ma ły, a pa li!
Na to za jąc:
– Ta ka du ża, a sta ni ka nie no -

si!

l Ma ły mol po raz pierw szy
wy pu ścił się w sa mot ny lot
po po ko ju.

Wy le ciał z sza fy, zro bił rund kę
i wró cił na płasz czyk. Sta ry mol
za py tał:

– I jak po szło?
– Chy ba ok. Wszy scy kla ska -

li…

l Sie dzą za ją czek, wilk
i żółw. Na sto le stoi bu tel ka
wód ki. Zwie rzę ta stwier dzi ły,
że to za ma ło i trze ba ku pić
wię cej. Wilk z za ją cem od ra -
zu wska za li na żół wia: 

– No do bra, pój dę, ale nie mo -
że cie w tym cza sie wy pić ani kro -
pel ki. 

Mi ja ty dzień, żół wia nie ma,
więc wilk mó wi: 

– Pi je my. 
– Obie ca li śmy żół wio wi, że nie

bę dzie my pić bez nie go – mó wi
za ją czek. 

Tak mi nął 2 i 3 ty dzień.
W koń cu za ją czek bie rze bu tel kę
do rę ki z za mia rem otwar cia,
a tu żółw wy glą da zza krza ka
i mó wi: 

– Bo nie pój dę!
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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
Czy w „struk tu rze ŁA DU”
da się oca lić
„ko niunk tu rę PY CHY?”

*  *  *

NIE MOC
„Po ko tem się ście le”
CHO CHOŁ
stroi się „NA WE SE LE”
ZŁO DZIEJ
„krad nie co po pad nie”
do bro dziej
też by wa „NA DNIE!”

*  *  *

NIE DA SIĘ
PO WIE RZYĆ WIL KO WI
STA DA OWIE CZEK
bo wiem
„WIL CZA RZE CZY WI STOŚĆ”
za wsze bę dzie SKRZE CZEĆ!

*  *  *

Mo że my
„za wra cać WO DĘ KI JEM”
kie dy „ZDRO WO PO PI JEM”...
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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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