
Każ da oso ba, któ ra pra -
cu je w Ho lan dii i jej do -
chód nie jest zbyt wy so ki
mo że sta rać się o róż ne -
go ro dza ju świad cze nia
z ho len der skie go Urzę du
Skar bo we go. Z za ło że nia
są to do fi nan so wa nia
dla osób, któ rych do -
chód jest sto sun ko wo ni -
ski. O świad cze nia te
tak że mo gą sta rać się
ob co kra jow cy, mię dzy in -
ny mi Po la cy pra cu ją cy
w Ho lan dii. 

Naj bar dziej po pu lar ne są trzy
świad cze nia:

– do da tek do ubez pie cze nia
(Zorg to eslag),

– do da tek do miesz ka nia (Hu -
ur to eslag),

– do da tek do za sił ku ro dzin -
ne go (Kind ge bon den Bud get),

Świad cze nia te wy pła ca ne są
za każ dy rok osob no. To zna czy,
że by na przy kład otrzy mać do da -
tek do ubez pie cze nia
za rok 2015 na le ży o nie go
wnio sko wać wła śnie za ten rok.
W tym ce lu w Be la sting dienst
na le ży zło żyć sto sow ny wnio sek. 

Czy jest o co się sta rać? Po ni -
żej przed sta wia my krót ki opis
każ de go do dat ku oraz kwo ty,
któ re moż na dzię ki nim uzy -
skać. 

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Strona   9

Strona    11

W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych

Reklama

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n

Strona    12

Dwie polskie uczelnie
w rankingu Financial Times

Zwierzęta nie powinny być
same w sylwestrową noc

Można wnioskować już 
o dodatki za rok 2015!

FOT. FREEIMAGES.COM / STARLIGHT 

Batem i rusznicą
wygonić stary rok 



CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Naj bar dziej po pu lar nym z wy -
żej wy mie nio nych jest do da tek
do ubez pie cze nia (Zorg to eslag).
A to za spra wą te go, że pra wie
każ dy ma go nie go pra wo! Że by
móc go otrzy mać na le ży:

– mieć co najm niej 18 lat,
– pra co wać/miesz kać w Ho -

lan dii,
– opła cać skład ki na ubez pie -

cze nie zdro wot ne (za po śred nic -
twem pra co daw cy lub sa mo -
dziel nie),

– mieć re la tyw nie ni ski do -
chód.

Pra wo do te go do dat ku ma ją
oso by, któ re ma ją wy ku pio ne
po li sy ubez pie cze nio we w Ho -
lan dii (na czas ich pra cy lub po -
by tu). Czę sto zda rza się, że pra -
co daw cy z wła snej ini cja ty wy po -
bie ra ją z wy płat swo ich pra cow -
ni ków kwo ty kil ku na stu czy kil -
ku dzie się ciu eu ro ty go dnio wo

i z tych środ ków po kry wa ją kosz -
ty ubez pie cze nia. Ozna cza to, że
w tym przy pad ku tak że jest się
ubez pie czo nym i moż na sta rać
się o ten do da tek do kład nie tak
jak oso by, któ re sa mo dziel nie
wy ku pu ją so bie po li sy ubez pie -
cze nio we w Ho lan dii. 

Ostat nim wa run kiem, któ ry
na le ży speł nić jest kry te rium do -
cho do we. Że by mieć pra wo
do te go do dat ku na le ży nie prze -
kro czyć do cho du na po zio -
mie 26310 eu ro. W przy pad ku
par (mał żeństw i part ne rów) pu -
łap do cho du wzra sta do po zio -
mu 32650 eu ro. Tak więc, każ -
da oso ba, któ ra ma do chód niż -
szy niż przed sta wio ny po wy żej
mo że spo koj nie skła dać wnio -
sek o to świad cze nie! 

W ro ku 2015 kwo ta Zorg to -
eslag ule gła pod wyż sze niu
(w po rów na niu do ro ku 2014)
do 78 eu ro/mie siąc dla jed nej
oso by. Rocz nie z ty tu łu te go do -
dat ku oso ba mo że otrzy -
mać 936 eu ro. W przy pad ku
osób, któ re są mał żeń stwem lub
part ne ra mi fi skal ny mi (roz li cza -
ją się wspól nie w Ho lan dii), kwo -
ta ta się po dwa ja i wy no si
ona 1788 eu ro rok (od po wied -
nio 149 eu ro/mie siąc).

Dru gim słyn nym do dat kiem
jest Hu ur to eslag, czy li do fi nan -
so wa nie do miesz ka nia. 

CIĄG DALSZY NA STR. 4
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CIĄG DALSZY ZE STR. 2

O to świad cze nie mo że sta rać
się każ da oso ba, któ ra: 

– miesz ka w Ho lan dii,
– wy naj mu je miesz ka nie (wy -

na ję ty sam po kój nie ste ty nie
wli cza się),

– jest za mel do wa -
na w w/w miesz ka niu,

– ma re la tyw nie ni ski do chód,
– pła ci czynsz mie sięcz ny

w kwo cie niż szej niż 710 eu ro
(w tym wli czo ne kosz ty ser wi so -
we miesz ka nia/do mu).

Że by sta rać się o to do fi nan so -
wa nie na le ży wy naj mo wać ca łe
miesz ka nie – osob ne po miesz -
cze nia nie ste ty dys kwa li fi ku ją
przed otrzy ma niem te go świad -
cze nia. Co wię cej miesz ka nie
mu si mieć osob ne wej ście,
kuch nię oraz osob ną ła zien kę
(w przy pad ku miesz kań -bliź nia -
ków, itp.). Oso ba, któ ra chce po -
bie rać Hu ur to eslag, mu si mieć
mel du nek wła śnie pod ad re sem
te go miesz ka nia. Ko lej nym kry -
te rium jest do chód – rocz ny do -
chód da nej oso by sta ra ją cej się
o Hu ur to eslag nie mo że prze kro -
czyć 21950 eu ro/rok. Oso by,
któ re za ro bią wię cej niż po da -

na kwo ta, nie ste ty nie otrzy ma ją
te go do dat ku. Urząd przy zna jąc
pra wo do do dat ku do miesz ka -
nia tak że bie rze pod uwa gę kwo -
tę czyn szu (i opłat) ja kie da -
na oso ba pła ci – pra wo do Hu ur -
to eslag uzy ska się, gdy czynsz
bę dzie mniej szy niż 710 eu -
ro/mie siąc. War to wspo mnieć,
że w przy pad ku osób po wy żej 65

ro ku ży cia (w wie ku eme ry tal -
nym) oraz osób mło dych (do 23
ro ku ży cia) wy mo gi są nie co od -
mien ne. Je śli da na oso ba speł -
nia wszyst kie po wyż sze wa run ki,
mo że otrzy mać na wet 268 eu ro
mie sięcz ne te go świad cze nia, co
da je 3216 eu ro do dat ko wych
pie nię dzy na rok! 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

FOT. FREEIMAGES. COM / HELE-M
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

Oso by ma ją ce współ lo ka -
to ra, chcą ce tak że po bie rać
Hu ur to eslag, mo gą otrzy mać
do 118 eu ro/mie siąc (czy -
li 1416 eu ro/rok) pod wa run -
kiem, że wspól ny do chód go -
spo dar stwa do mo we go (czy li
do chód wnio sku ją ce go wraz
ze współ lo ka to rem) nie prze -
kro czy 29800 eu ro brut -
to/rok.

Oso by, po sia da ją ce dzie ci
do 18 ro ku ży cia, mo gą po nad to
sta rać się o dwa ko lej ne do dat ki
– Kind ge bon den Bud get (do da -
tek do za sił ku ro dzin ne go) oraz
o Kin de ro pvang to eslag (do da tek
tzw. przed szkol ny). Że by otrzy -
mać do da tek do za sił ku ro dzin -
ne go na le ży:

– po bie rać za si łek ro dzin ny
(kin der bij slag),

– po sia dać re la tyw nie ni skie
do cho dy.

Do da tek ten, jak sa ma na -
zwa wska zu je, przy słu gu je
oso bom, któ re po bie ra ją za si -
łek ro dzin ny. Bez nie go nie
moż na sta rać się o sam do da -
tek. Co wię cej tu taj tak że ist -
nie je kry te rium do cho do we
– że by móc po bie rać Kind ge -

bon den Bud get na le ży mieć
do cho dy nie prze kra cza ją -
ce 79500 eu ro. Tak, to nie jest
po mył ka dru kar ska! 

Od 2015 ro ku zni ka ulga dla
sa mot ne go ro dzi ca oraz ulga po -
dat ko wa w związ ku z po nie sio -
ny mi kosz ta mi utrzy ma nia dzie -
ci. W za mian za to od 2015 ro ku
do da tek do za sił ku ro dzin ne go
jest więk szy! 

Do da tek przy ta kich do cho -
dach bę dzie na le żał się dla osób
bę dą cych sa mot ny mi ro dzi ca mi,
bez part ne ra – wy so kość do dat -
ku dla osób sa mot nych przed -
sta wia ta be la 1 (Tab. 1). 

W przy pad ku osób, któ re
ma ją part ne ra, kwo ta do cho du
ule ga ob ni że niu do 34800 eu -
ro brut to na rok. Tak więc, gdy
obo je z ro dzi ców nie prze kro -
czą wy żej wy mie nio ne go pro gu
do cho do we go w ro ku 2015,
mo gą otrzy mać to świad cze -
nie. Jak kształ tu ją się kwo ty
wy pła ca ne go do dat ku przez
Urząd na rok 2015 (mak sy -
mal ne) przed sta wia ta be la 2
(Tab. 2).

Do da tek do za sił ku ro dzin ne -
go za le ży, po za su mą uzy ska -
nych do cho dów, tak że od wie ku
dziec ka. Im dziec ko jest star sze,

tym więk sze świad cze nie jest
wy pła ca ne przez Be la sting -
dienst.

Tak więc wraz z No wym Ro -
kiem jest ko lej na moż li wość uzy -
ska nia za strzy ku go tów ki, tak
więc nie zwle kaj cie i złóż cie
wnio ski o do dat ki, któ re Wam
przy słu gu ją za rok 2015! Im
szyb ciej wnio ski zo sta ną zło żo -
ne, tym szyb ciej na stą pi wy pła ta
świad czeń. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

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.

Można wnioskować już 
o dodatki za rok 2015!
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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 MA GA ZY -
NU ze zna jo mo ścią ję zy ka an -
giel skie go. 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
osób na sta no wi sko: PRA COW -
NIK MA GA ZY NU ze zna jo mo -
ścią ję zy ka an giel skie go! Miej -
sce pra cy: Al me re. Roz po czę -
cie pra cy: od za raz! Ofer ta
na min. 6 mie się cy z moż li wo -
ścią prze dłu że nia. Obo wiąz ki:
Pra ca po le ga głów nie na zbie -
ra niu i przyj mo wa niu za mó -
wień na ar ty ku ły spo żyw cze
i che micz ne, ska no wa nie pro -
duk tów za po mo cą ska ne ra,
ukła da nie pro duk tów na pół -
kach. Pra ca rów nież w chłod -
nym po miesz cze niu. Po szu ku -
je my osób bez do świad cze nia,
chęt nych do na uki i go to wych
do wy jaz du na mi ni mum 6
mie się cy z moż li wo ścią prze -
dłu że nia -osób chcą cych do ro -
bić do kie szon ko we go. Ofe ru je -
my: Staw ki wie ko we eu ro brut -
to/h: 19 lat – eu ro; 4,86, 20 lat
– eu ro; 5,69, 21 lat – eu -
ro; 6,71, 22 la ta – eu -
ro; 7,87, 23 la ta i wię cej – eu -
ro; 9,26. Wy so kość staw ki
wzra sta wraz ze sta żem pra cy.
Za kwa te ro wa nie – za pew nia
pra co daw ca, płat ne we dług
sta wek wie ko wych: 19 lat: eu -
ro; 30/ty dzień, 20 lat: eu -
ro; 50/ty dzień, 21 lat: eu -
ro; 63/ty dzień, 22 lat: eu -
ro; 70/ty dzień, 23 la ta i wię cej:
eu ro; 75ty dzień. Ubez pie cze nie
za pew nia pra co daw ca – płat -
ne 19,50 eur / ty dzień. Wy ma -
ga nia: – Go to wość do wy jaz du
na min. 6 mie się cy! – Min. ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go – spraw dza -

na roz mo wą te le fo nicz ną!
– Ela stycz ność co do pra cy
w róż nych go dzi nach (na róż ne
zmia ny). Kon -
takt: 322580564.ho lan -
dia@eu ro work.net.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 PRA COW NIK PRO DUK -
CJI (wa rzy wa -owo ce) z ko mu -
ni ka tyw ną zna jo mo ścią ję zy ka
an giel skie go! 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 osób na sta no wi sko: PRA -
COW NIK PRO DUK CJI (wa rzy wa -
-owo ce) z ko mu ni ka tyw ną zna -
jo mo ścią ję zy ka an giel skie go!
Miej sce pra cy: Zwa ag dijk, Rid -
der kerk Roz po czę cie pra cy: OD
ZA RAZ. Ofer ta na min. 3 mie -
sią ce z moż li wo ścią prze dłu że -
nia (do ce lo wo pra ca do 3,5 ro -
ku). Obo wiąz ki: Pra ca na pro -
duk cji. Pro duk cja wa rzyw lub
owo ców. W za leż no ści od dzia -
łu pra ca przy my ciu, cię ciu wa -
rzyw, pa ko wa niu w fo lio we wor -
ki lub tac ki, ukła da niu i prze no -
sze niu skrzy nek, zbie ra niu za -
mó wień - pra cow nik mo że być
prze no szo ny na róż ne dzia ły.
Pra ca w za kła dzie pro duk cyj -
nym na ha li, tem pe ra tu ra
ok 4stop nie. Ofe ru je my: Staw ki
wie ko we eu ro brut to/h: 19 lat
– eu ro; 6,00, 20 lat – eu -
ro; 6,00, 21 lat – eu ro; 6,59, 22
la ta – eu ro; 7,72, 23 la ta i wię -
cej: 9,09. Wy so kość staw ki

wzra sta wraz ze sta żem pra cy.
Za kwa te ro wa nie – za pew nia
pra co daw ca, płat ne – 86,45
eu ro/ty dzień. Pra cow ni ków
obo wią zu je ulga po dat ko wa.
Ubez pie cze nie – za pew nia pra -
co daw ca – płat ne 18,90 eur /
ty dzień, Wy ma ga nia: – Go to -
wość do wy jaz du na dłuż szy
okres cza su! – Min. ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go – spraw dza na roz -
mo wą te le fo nicz ną! – Zna jo -
mość ob słu gi kom pu te ra, Kon -
takt: 322580564. ho lan -
dia@eu ro work.net.pl

PRACA



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: BUS
Li cen cjo no wa ny prze wóz osób
Pol ska -Ho lan dia -Pol ska. Fir ma
MI LE TRANS świad czy usłu gi
w mię dzy na ro do wych prze wo -
zach osób i to wa rów
od 1997ro ku. Po sia da my
wszyst kie wy ma ga ne upraw -
nie nia. Za ufaj do świad cze niu.
KON TAKT: +48 609822180
(PO WIEDZ NA JA KIEJ STRO NIE
NAS ZNA LA ZŁEŚ/ŁAŚ I ZA PY -
TAJ O ZNIŻ KĘ), gg: 8510110,
www.MI LE TRANS.pl. JEŹ DZI MY
CO DZIEN NIE!!! (je śli nie ma my
miej sca, po sta ra my się je zna -
leźć za Cie bie - za pisz nasz nu -
mer na przy szłość). OB SŁU GI -
WA NE OB SZA RY W POL SCE: -
Ślą skie (pod ad res) -Opol skie
(pod ad res) -Dol no ślą skie
(do usta le nia) -Wiel ko pol skie
(Wie ru szów, Kęp no, Sy ców
i oko li ce do usta le nia) -Łódz kie
(Wie ru szów, Wie luń, Pa jęcz no,
Ra dom sko i oko li ce do usta le -
nia) -Lu bu skie (do usta le nia) -
Ma ło pol skie (Kra ków, Oświę -
cim, An dry chów, Kę ty, Wa do wi -
ce, Ol kusz i oko li ce) -Świę to -
krzy skie (Ję drze jów, Kiel ce)
(gru py zor ga ni zo wa ne – do wol -
ne miej sce w Pol sce). OB SŁU -
GI WA NE TE RE NY W NIEM -
CZECH: -tyl ko miej sco wo ści
przy tra sie (nie krą ży my pół tra -
sy na zbie ra niu pa sa że rów
po Niem czech). OB SŁU GI WA NE
TE RE NY W HO LAN DII: -ca ła Ho -
lan dia. OB SŁU GI WA NE TE RE NY
W BEL GI: -oko li ce od An twer pii
w stro nę Ho lan dii i Nie miec.
(nie prze wo zi my osób pi ja nych)
(cał ko wi ty za kaz pa le nia w bu -
sie - do ty czy rów nież kie row -
ców).

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 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 Zdro wie i uro da; Po trze -
bu jesz zmia ny? No wo cze snej
fry zu ry czy mod ne go ko lo ru?
Przyjdz do na sze go stu dia,
a na pew no nie po ża łu jesz,
speł ni my wszyst kie two je wy -
ma ga nia. Usłu gi wy ko ny wa ne
na wy so kim po zio mie. Fry zjer -
stwo jest na szą pa sją, do każ -
dej sty li za cji pod cho dzi my
z mak sy mal nym za an ga żo wa -
niem. PRZYJDZ I SPRAWDZ!
SPA CE HA IR STU DIO pręż nie
sie roz wi ja, te raz moż na rów -
nież u nas sko rzy stać z dzia łu
ko sme tycz ne go! MA NI CU RE
HY BRY DO WY 25 eu ro! Ser -
decz nie za pra sza my! Schie -
weg 82-E tel. 626 – 135 -802.

l Trans port – ofe ru ję: Bu -
sy do Pol ski z Wi Fi i DVD już
od 50 EU RO! Prze wóz osób Pol -
ska – Niem cy – Ho lan dia. Prze -
jazd już od 50 EUR* (200 ZŁ*)
Co dzien ne wy jaz dy w obie stro -
ny!!! Bu sy z Wi Fi na ca łej tra sie
oraz z DVD *** Fir ma LU XA DA
ofe ru je Pań stwu: – li cen cjo no -
wa ny prze wóz osób – jeź dzi my
na tra sie Pol ska – Niem cy
– Ho lan dia – co dzien ne wy jaz -
dy – od biór z miej sca za miesz -
ka nia i do wóz pod wska za ny
ad res – wy so ki kom fort oraz
bez pie czeń stwo – atrak cyj ne
ce ny i licz ne pro mo cje – bu sy
wy po sa żo ne w kli ma ty za cję,
Wi Fi, oraz 7 mo ni to rów LCD!
– wy jaz dy z wo je wódz twa: Ślą -
skie go, Opol skie go, Dol no ślą -
skie go, Ma ło pol skie go, Lu bu -
skie go. *** Na sza flo ta skła da
się z no wych bu sów po sia da ją -
cych kli ma ty za cję 3-stre fo wą
oraz do dat ko we ogrze wa nie
na tył. Bu sy LU XA DA wy po sa żo -
ne są w za głów ki mul ti me dial -
ne, czy li 7 mo ni to rów LCD, po -
zwa la ją cych oglą dać fil my pod -
czas prze jaz du!!! Każ dy pa sa żer
ma do dys po zy cji słu chaw ki,
dzię ki cze mu oso by oglą da ją ce
film nie prze szka dza ją pa sa że -
rom śpią cym pod czas jaz dy.
*** Koszt prze jaz du od 50
EUR* (200 ZŁ*) *Ce na uza leż -
nio na od tra sy. Kon takt:
www.LU XA DA.pl, Tel.:
+48 888 999 143, e -ma il: lu xa -
da@lu xa da.pl
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Aka de mia Le ona Koź miń -
skie go i Szko ła Głów na Han -
dlo wa to dwie pol skie uczel -
nie, któ re zna la zły się w je de -
na stym ran kin gu Fi nan cial
Ti mes naj lep szych uczel ni
biz ne so wych w Eu ro pie.
Na pierw szym miej scu ran -
kin gu upla so wa ła się Lon don
Bu si ness Scho ol. 

Ran king po wsta je na pod sta -
wie obec no ści każ dej z uczel ni
w czte rech pod ran kin gach pu bli -
ko wa nych przez „FT” w cią gu ro -
ku, m.in. stu diów ma gi ster skich

z za rzą dza nia i Exe cu ti ve MBA
oraz po mia ru ja ko ści ka dry dy -
dak tycz nej i śred nich wa żo nych
za rob ków ab sol wen tów.

Pierw sze miej sce za ję ła Lon -
don Bu si ness Scho ol, dru gie
przy pa dło HEC Pa ris, a trze cie
– hisz pań skiej IE Bu si ness Scho -
ol. Naj wy żej no to wa na pol ska
uczel nia – Aka de mia Le ona Koź -
miń skie go – za ję ła w ze sta wie -
niu 41 miej sce, spa da jąc z po zy -
cji 37. w sto sun ku do 2013 ro -
ku. „Na wy so ką, 41 po zy cję ALK
prze kła da się z pew no ścią kom -
plet po sia da nych akre dy ta cji
mię dzy na ro do wych AASCB,

EQU IS i AM BA” – in for mu je
w prze sła nym PAP ko mu ni ka cie
rzecz nik ALK Ewa Bar lik.

Dru gą pol ską uczel nią, któ ra
zna la zła się w ze sta wie niu, jest
Szko ła Głów na Han dlo wa. Upla -
so wa ła się na 77. po zy cji ex
aequo z pra ską Wyż szą Szko łą
Eko no micz ną. Jed nak w ubie -
głym ro ku wca le nie by ło jej
w ze sta wie niu.

Wśród 80 naj lep szych uczel ni,
ja kie tra fi ły do ran kin gu, naj wię -
cej – bo aż 21 – re pre zen tu je
Wiel ką Bry ta nię, a 19 – Fran cję.
Eu ro pa Wschod nia re pre zen to -
wa na jest głów nie przez pań -

stwo we uni wer sy te ty, z któ rych
naj wy żej upla so wał się Uni wer -
sy tet w Pe ters bur gu (61); Uni -
wer sy tet Eko no micz ny w Pra dze,
SGH i wę gier ski Co rvi nus za ję ły
miej sca od 77 do 79. Wśród
nich ALK jest uczel nią naj młod -
szą i je dy ną pry wat ną.

Peł ny ran king uczel ni biz ne so -
wych „Fi nan cial Ti mes” do stęp -
ny jest pod ad re sem: http://ran -
kings.ft.com/bu si ness scho ol -
ran kings/eu ro pe an -bu si ness -
-scho ol -ran kings -2014 

(PAP)
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Prze cięt na dłu gość ży cia
męż czyzn w Pol sce wy no si 73
la ta i wy dłu ża się szyb ciej niż
w tzw. unij nej pięt na st ce
– in for mu je prof. Bog dan
Woj ty niak. Po la cy ma ją jed -
nak wie le do nad ro bie nia
w po rów na niu do za chod nich
Eu ro pej czy ków. 

Nie po ko ją co spa dło na to -
miast tem po wy dłu ża nia się ży -
cia Po lek; jest ono wol niej sze niż
u ko biet w Eu ro pie Za chod niej.

Z naj now szych da nych wy ni -
ka, że w la tach 2001-2013 dłu -
gość ży cia męż czyzn w na szym
kra ju wzro sła z 66 do 73 lat, czy -
li o 7 lat. „To du żo, ale trze ba pa -
mię tać, że męż czyź ni w na szym
kra ju na dal ży ją o 6,1 lat kró cej
niż w Eu ro pie Za chod niej” – pod -
kre śla w roz mo wie z PAP prof.
Bog dan Woj ty niak z Na ro do we -
go In sty tu tu Zdro wia Pu blicz ne -
go – Pań stwo we go Za kła du Hi -
gie ny w War sza wie.

We dług spe cja li sty, po cie sza -
ją ce jest, że od 2008 r.. prze cięt -
na dłu gość ży cia Po la ków wzra -
sta w szyb szym tem pie. „Je śli się
ono utrzy ma, za 15 lat męż czyź -
ni w na szym kra ju ma ją szan sę
żyć tak sa mo dłu go, jak ci w Eu -
ro pie Za chod niej” – oce nia.

Prze cięt na dłu gość ży cia Po la -
ków wzra sta ła naj bar dziej
po 1991 r., gdy co ro ku wy dłu ża -
ła się o 0,39 ro ku. Wte dy naj bar -
dziej nad ra bia li śmy za le gło ści.
Jed nak w la tach 2002-2008
tem po tych zmian się spo wol ni ło
pra wie trzy krot nie (do 0,14 ro ku

ży cia). Do pie ro w ostat nim
trzech la tach zno wu się zwięk -
szy ło do te go sa me go po zio mu,
ja ki był w la tach 90. XX w.

Prof. Woj ty niak pod kre śla, że
tem po wy dłu ża nia się ży cia
więk sze jest u Po la ków niż Po -
lek. U ko biet w ostat nich la tach

co ro ku wzra sta ło ono o za le d -
wie 0,10 ro ku ży cia i jest wol niej -
sze niż w Eu ro pie Za chod niej.
Ko bie ty w Pol sce ży ją o 3 la ta
kró cej w po rów na niu do pań
z unij nej pięt nast ki i je śli nic się
nie zmie ni, to w prze ci wień stwie
do męż czyzn ta róż ni ca bę dzie

się po głę biać, a nie zmniej szać.
Na dal du ża jest róż ni ca

w prze cięt nej dłu gość ży cia ko -
biet i męż czyzn w na szym kra ju.
Po lki ży ją śred nio 81 lat, czy li aż
o 8 lat dłu żej ani że li Po la cy, ale
jesz cze kil ka lat te mu róż ni ca ta
by ła o 0,5 ro ku więk sza i wy no si -

ła 8,5 lat.
Prof. Woj ty niak twier dzi, że

w naj więk szym stop niu spa dła
umie ral ność męż czyzn w wie ku
pro duk cyj nym, mię dzy 45. i 65.
ro kiem ży cia. To dzię ki te mu za -
czął się po pra wiać stan zdro wia
Po la ków w po rów na niu do za -
chod nich Eu ro pej czy ków.

We dług prof. Woj ty nia ka, wy -
dłu ża nie się prze cięt nej dłu go ści
ży cia za wdzię cza my głów nie
spad ko wi zgo nów z po wo du cho -
rób ukła du krą że nia. Do ty czy to
za rów no ko biet, jak i męż czyzn,
szcze gól nie tych w wie ku pro -
duk cyj nym. „Pod tym wzglę dem
nic się nie zmie ni, rów nież
w przy szło ści wzrost prze cięt nej
dłu go ści ży cia w Pol sce w naj -
więk szym stop niu bę dzie za le żał
od spad ku umie ral no ści z po wo -
du cho rób ukła du krą że nia”
– twier dzi spe cja li sta.

Dłu gość ży cia w znacz nym
stop niu za le ży od po zio mu wy -
kształ ce nia. „W na szym kra ju
męż czyź ni z dy plo mem uczel ni
ży ją aż 14 lat dłu żej niż ci, któ rzy
ukoń czy li je dy nie szko łę pod sta -
wo wą” – in for mu je prof. Woj ty -
niak.

Z wy li czeń prof. Do ro ty Cian -
cia ry z za kła du epi de mio lo gii
i zdro wia pu blicz ne go Cen trum
Me dycz ne go Kształ ce nia Po dy -
plo mo we go w War sza wie wy ni -
ka, że 30-let ni męż czy zna z wy -
kształ ce niem nie wyż szym niż
za wo do we bę dzie żył o 12 lat
kró cej niż je go ró wie śni cy le gi ty -
mu ją cy się dy plo mem uczel ni.
W ich przy pad ku prze cięt ne dal -
sze trwa nie ży cia wy nie sie od po -

wied nio 37,3 i 49,3 lat.
W Pol sce jest 18,5 mln męż -

czyzn, z cze go pra wie aż po ło wa
ma co naj wy żej za wo do we wy -
kształ ce nie.

Dłu gość ży cia w znacz nym
stop niu za le ży rów nież od miej -
sca za miesz ka nia. Naj mniej ko -
rzyst ne są ma łe mia sta po ni -
żej 5 tys. miesz kań ców. Naj dłu -
żej ży je się w du żych mia stach,
ta kich jak War sza wa, Wro cław
oraz Gdańsk.

Wy jąt kiem jest Łódź i woj.
łódz kie, gdzie od lat ży je się naj -
kró cej w na szym kra ju. W tym
re gio nie ży je się prze cięt nie
o 3,6 lat kró cej (w przy pad ku
męż czyzn) i o 2,5 lat kró cej, je śli
cho dzi o ko bie ty, w po rów na niu
do wo je wództw, gdzie Po la cy ży -
ją się naj dłu żej. Są to woj. ma ło -
pol skie, pod kar pac kie i pod la -
skie.

Na świe cie na dal naj dłu żej ży -
ją Ja poń czy cy: ko bie ty – 87 lat,
a męż czyź ni – 80 lat. Za raz
po nich są miesz kan ki Hisz pa nii,
Szwaj ca rii, Sin ga pu ru i Włoch,
któ re ży ją 85 lat. We Fran cji, Au -
stra lii, Ko rei Po łu dnio wej, Luk -
sem bur gu i Por tu ga lii ko bie ty ży -
ją prze cięt nie 84 la ta.

Je śli cho dzi o męż czyzn, to
naj dłu żej ży ją miesz kań cy Is -
lan dii – 81 lat. W Szwaj ca rii,
Au stra lii, Izra elu, Sin ga pu rze,
No wej Ze lan dii, Wło szech, Ja -
po nii i Szwe cji prze cięt na ocze -
ki wa na dłu gość ży cia wy no -
si 80 lat.

ZBI GNIEW WOJ TA SIŃ SKI (PAP)
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Dwie polskie uczelnie
w rankingu Financial Times

FOT. FRE EIMA GES. COM / GOZ DEO

Eksperci: życie Polaków wydłuża się
szybciej niż w Europie Zachodniej

FOT. FRE EIMA GES. COM / PIER RE AMER LYNCK



W tra dy cji lu do wej Pod kar -
pa cia w wie czór po prze dza -
ją cy No wy Rok nie or ga ni zo -
wa no – jak dziś – hucz nych
za baw. Na wsiach po ja wia ły
się na to miast ta jem ni cze po -
sta ci – prze bie rań cy, zwa ne
dra ba mi lub be ku sa mi. Ich
wi zy ta mia ła za pew nić uro -
dzaj i do bro byt. 

We dług zna ne go rze szow skie -
go et no gra fa An drze ja Karcz ma -
rzew skie go od wie dzi ny dra bów
mia ły sym bo li zo wać wi zy tę
zmar łych przod ków. Wie rzo no
bo wiem, że opie ku ją się one zza
świa tów do mem. Na to miast
strój, w któ rym dra by od wie dza -
ły do mo stwa, pod kre ślał spraw -
czą i ma gicz ną moc ży czeń. 

„Ko żuch to sym bol do bro by tu,
bo gac twa. Na to miast sło ma to
sie dli sko dusz. Z tym wie rze -

niem zwią za ny był tak że za kaz
wy rzu ca nia za wią za ne go po wró -
sła, by nie wię zić w nim dusz”
– pod kre ślił Karcz ma rzew ski.

W in nych re jo nach za miast
dra bów w zwie rzę cych ma -
skach, wi zy ty skła da ły gru py,
w skład któ rej wcho dzi ła Cy gan -
ka trzy ma ją ca sło mia ną lal kę,
Cy gan, pa ra mło dych, Żyd,
dziad, po li cjant. Gru py te tań -
cząc i skła da jąc ży cze nia, stwa -
rza ły ra do sny, we so ły na strój, co

by ło po myśl ną wróż bą na nad -
cho dzą cy rok.

Ro bi ły tak że zło śli we pso ty,
gdy uzna ły, że go spo da rze by li
nie go ścin ni i nie przy ję li ich god -
nie. Cy gan ka wrzu ca ła np. sło -
mia ną ku kłę do garn ka z go tu ją -
cą się po tra wą. Cza sa mi prze -
bie rań cy kra dli też je dze nie z ko -
mo ry.

„Ta ka kra dzież by ła jed nak
bar dziej ob rzę do wa. W tym cza -
sie na stę po wa ło roz luź nie nie

norm spo łecz nych. To, co nor my
spo łecz ne za ka zy wa ły na co
dzień, w tym dniu by ło do zwo lo -
ne” – wy ja śnił et no graf.

Kra dzież je dze nia mia ła tak że
za po biec prze rwa niu łań cu cha
ży czeń, któ ry po wstał dzię ki od -
wie dza niu wszyst kich do mostw,
na wet naj bied niej szych. Za dar
sło wa i ży cze nia prze bie rań cy
otrzy my wa li roz ma ite po da run -
ki. Naj czę ściej czę sto wa no przy -
by szów cia stem, wę dli na mi lub
spe cjal nie wy pie ka nym chle -
bem. Je że li jed nak ską py lub
nie chęt ny im go spo darz nie ob -
da ro wał ich, prze bie rań cy po da -
rek bra li so bie sa mi.

Ży cze nia skła da ne go spo da -
rzom w ich do mach by ły ma gicz -
nym za kli na niem uro dza ju i bo -

gac twa. Ma wia no: „gdzie drab
przy bę dzie, tam szczę ście bę -
dzie”. Po nie waż ży cze nia te mia -
ły za pew nić ob fi tość plo nów, bo -
gac two, dla te go też wy ol brzy -
mia no w nich roz mia ry pło dów
rol nych, wa rzyw i owo ców.

Jed ną z naj po pu lar niej szych
form skła da nia ży czeń w wie czór
syl we stro wy był wier szyk, któ ry
za cho wał się do dziś: „na szczę -
ście, na zdro wie, na ten No wy
Rok, że by wam się ro dzi ła ka pu -
sta i groch, ziem nia ki i pro so, że -
by ście nie cho dzi li bo so”. Póź niej
do da wa no „ziem nia ki jak pnia -
ki, a bób jak cho da ki”. 
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Wi ce mi ni ster rol nic twa Zo fia
Szal czyk za pew ni ła w pią tek,
że upra wy ko lej nych ro ślin
GMO do pusz cza nych przez
Ko mi sję Eu ro pej ską bę dą
w Pol sce blo ko wa ne tak jak
do tej po ry, czy li za po mo cą
roz po rzą dzeń Ra dy Mi ni -
strów. 

Na po sie dze niu se nac kiej ko -
mi sji rol nic twa i roz wo ju wsi wi -
ce mi ni ster przy po mnia ła, że do -
zwo lo ne przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską dwa ro dza je ma te ria łu siew -
ne go: ziem nia ka Am flo ra i ku ku -
ry dzy MON 810 są w Pol sce za -
ka za ne na mo cy usta wy o na -
sien nic twie i wy da ne go na jej
pod sta wie roz po rzą dze nia Ra dy
Mi ni strów. „Gdy po ja wia ją się
ko lej ne od mia ny w ra mach tych
dwóch grup ro ślin, to roz po rzą -
dze nie mi ni stra jest no we li zo wa -
ne” – pod kre śli ła. Do da ła, że
od mo men tu wej ścia w ży cie
roz po rzą dze nia, czy li 28 stycz -
nia 2013 r., wpro wa dzo no za kaz

sto so wa nia ok. 240 od mian ku -
ku ry dzy MON 810 i ziem nia ka
Am flo ra.

We dług Jo an ny Miś z or ga ni -
za cji Gre en pe ace wkrót ce do -
pusz czo ne do upra wy w Unii Eu -
ro pej skiej mo gą być ko lej ne od -
mia ny ro ślin ge ne tycz nie mo dy -
fi ko wa nych, nie tyl ko ku ku ry dzy
MON i ziem nia ka Am flo ra. Wi ce -
mi ni ster py ta na, czy pol ski rząd
przy go to wu je się do wpro wa dze -
nia ko lej nych za ka zów, po wie -
dzia ła, że re sort za sto su je
spraw dzo ną pro ce du rę zmia ny
roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
w spra wie za ka zu sto so wa nia
tak że od mian no wych ro ślin,
któ re KE do pu ści w wy ni ku ko lej -
nych de cy zji.

Krzysz tof Sma czyń ski z De -
par ta men tu Ho dow li i Ochro ny
Ro ślin Mi ni ster stwa Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi po in for mo wał, że
od 2013 r. co rocz nie od by wa się
ok. 9 tys. kon tro li upraw do ty czą -
cych sto so wa nia na sion ro ślin
ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nych.
Po wie dział, że za rów no w 2013

r., jak i 2014 r. nie zna le zio no
upraw za ło żo nych z na sion ro ślin
GMO. Do dał, że kon tro le upraw
uzu peł nia mo ni to ring ma te ria łu
siew ne go w ob ro cie, któ ry obej -
mu je co ro ku ok. 20-25 proc.
par tii na sion na ryn ku. „Nic nie
wska zu je, że by przed się bior cy
wpro wa dza li za ka za ny ma te riał
siew ny” – do dał.

Przed sta wi cie le mi ni sterstw
wzię li udział w po sie dze niu se -
nac kiej ko mi sji, któ ra zaj mo wa -
ła się no we li za cją usta wy
o GMO. Se na tor Zdzi sław Pu pa
(PiS) zło żył wnio sek o od rzu ce -
nie usta wy w ca ło ści; ko mi sja
wnio sek ten od rzu ci ła. Se na tor
oce nił, że nie po ko ją ce są za pi sy
usta wy m.in. do ty czą ce „za mie -
rzo ne go uwal nia nia do śro do wi -
ska” na sion GMO.

Wi ce mi ni ster śro do wi ska
Piotr Otaw ski wy ja śniał, że no -
we li za cja usta wy nie zmie nia
w żad nym miej scu do tych cza so -
wych re guł upra wy GMO w Pol -
sce. Za zna czył, że no we la roz -
dzie la m.in. okre śle nia „za mie -

rzo ne uwol nie nie do śro do wi -
ska” i „wpro wa dze nie do ob ro -
tu”, by za pi sy pol skie go pra wa
od po wia da ły za pi som dy rek ty -
wy. Wy ja śniał, że „za mie rzo ne
uwol nie nie do śro do wi ska” do ty -
czy np. ba dań na uko wych, a nie
upra wy. Za zna czył, że ba da nia
wa run ki i za kres ba dań są ja sno
okre ślo ne i pro wa dzo ne przy mi -
ni mal nym za gro że niu dla śro do -
wi ska.

No we li za cja usta wy o GMO
przy go to wa na przez re sort śro -
do wi ska re gu lu je ho dow lę w la -
bo ra to riach or ga ni zmów mo dy -
fi ko wa nych ge ne tycz nie. Do ty -
czy za mknię te go uży cia (np.
w ośrod kach ba daw czych zaj -
mu ją cych się in ży nie rią ge ne -
tycz ną) zmo dy fi ko wa nych ge -
ne tycz nie or ga ni zmów – GMO
i mi kro or ga ni zmów – GMM.
W no we li okre śla się, ja kie
dzia ła nia mu szą być pod ję te
na wy pa dek awa rii, by za po -
biec wy do sta niu się tych or ga -
ni zmów na ze wnątrz, po za la -
bo ra to rium.

Re gu la cja za kła da, że obec -
ny sys tem wy da wa nia zgód
na za mknię te uży cie GMO za -
stą pio ny zo sta nie sys te mem,
w któ rym wy da wa ne bę dą „ze -
zwo le nia na pro wa dze nie za -
kła du in ży nie rii ge ne tycz nej
oraz zgo dy na za mknię te uży -
cie mi kro or ga ni zmów i or ga ni -
zmów ge ne tycz nie zmo dy fi ko -
wa nych” – ze zwo leń bę dzie
udzie la ło Mi ni ster stwo Śro do -
wi ska. Wa run kiem wy da nia

zgo dy bę dzie speł nie nie wy mo -
gów bez pie czeń stwa, do ty czą -
cych m.in. kwa li fi ka cji osób
pra cu ją cych z GMO, czy spo so -
bu po stę po wa nia z od pa da mi.

Sejm uchwa lił no we li za cję
pod ko niec li sto pa da. Se nac ka
ko mi sja w pią tek za pro po no wa -
ła trzy po praw ki o cha rak te rze
le gi sla cyj nym. 

(PAP)
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Syl we stro wą noc, ostat nią
w ro ku, tra dy cyj nie że gna się
hucz nie na ba lach i pry wat -
kach. Po tocz nie mó wi się, że
„ja ki syl we ster, ta ki ca ły
rok”. Z tą wy jąt ko wą no cą
zwią za nych jest wie le zwy -
cza jów i prze są dów. Je den
z nich mó wi, że na le ży po zbyć
się sta rych pro ble mów, aby
nie wcho dzić z ni mi w no wy
rok. 

Je śli chce my się uwol nić
od przy krych wspo mnień, w syl -
we stro wą noc war to spi sać
zmar twie nia na czer wo nym pa -
pie rze, że by póź niej móc je spa -
lić. Mo że to być rów nież ko smyk
wło sów, bi le cik al bo list mi ło sny.
No wo rocz ny pło mień uni ce stwi
raz na za wsze pa miąt ki po nie -
mi łych wspo mnie niach. 

Wszel kie dłu gi i po życz ki naj -
le piej ure gu lo wać jesz cze
przed syl we strem, że by nie
wcho dzić w no wy rok z dłu ga mi
i w naj bliż szej przy szło ści nie
stać się ofia ra mi nie słow nych
dłuż ni ków. Że by nie cier pieć
na brak pie nię dzy, 31 grud nia
do port fe la war to wło żyć łu ski
z wi gi lij ne go kar pia.

Pe wien prze sąd mó wi też, że
war to w dzień prze ło mu wło żyć
na sie bie no wą bie li znę, ko niecz -
nie z met ką, a te go dnia szcze -
gól nie za dbać o pięk ny wy gląd.
Wró ży to po wo dze nie u płci prze -
ciw nej w na stęp nych mie sią -
cach.  

W ten dzień zde cy do wa nie
nie wol no sprzą tać, bo „wy mia -
ta się” szczę ście z do mu. Go -
spo dy nie daw niej dba ły, aby
spi żar nia nie stra szy ła pust ka -
mi; to od ga nia ło bie dę w na -
stęp nym ro ku. 

Po myśl ność przy no si na krę -
ce nie ze ga rów tuż po pół no cy.
Kie dy ze gar wy bi je pół noc, wów -
czas naj star sza oso ba w ro dzi nie
po win na sze ro ko otwo rzyć okno
lub drzwi; w ten spo sób za pro si
do środ ka No wy Rok i życz li we
do mo wi du chy, a to co sta re
szyb ko opu ści czte ry ścia ny.

Roz wie dzio ne ko bie ty i pan ny,
któ re chcą do wie dzieć się, ja kie
bę dzie imię ich przy szłe go wy -
bran ka, po pół no cy po win ny pil -
nie na słu chi wać pro wa dzo nych
do oko ła roz mów. Pierw sze mę -
skie imię, któ re usły szą, bę dzie
praw do po dob nie imie niem przy -
szłe go mę ża.

Ko lej ny spo sób na po zna nie
przy szło ści to wróż ba z bą bel ka -
mi w kie lisz ku z szam pa nem.
Du że bą bel ki, cha otycz nie po ru -
sza ją ce się w kie lisz ku, za po wia -
da ją rok prze mian, wy pad ków
i ro man sów. Ele ganc kie, drob ne

i uno szą ce się rów ny mi łań cusz -
ka mi do gó ry, zwia stu ją zdro wie
oraz po god ne dni w ży ciu ro dzin -
nym. Je śli łań cusz ki krzy żu ją się,
nie na le ży sza stać pie niędz mi
i przede wszyst kim za dbać
o zdro wie.

Po nie waż w syl we stro wą noc
rów nież gwiaz dy za po wia da ją
przy szłość, war to zwró cić uwa gę,
co do strze że my na noc nym nie -
bie. Ja sne i pięk ne gwiaz dy,
a ran kiem nad ho ry zon tem pro -
mien ne słoń ce na bez chmur -
nym nie bie, wró żą bar dzo po -
myśl ny rok.

No wy Rok oraz za ba wa syl we -
stro wa roz po czy na ją okres kar -
na wa łu – i czas hucz nych za baw
ta necz nych.
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No wo rocz ne ba le i hu lan ki nie ma ją
w Pol sce zbyt dłu giej tra dy cji. Jesz -
cze w XIX wie ku na le ża ły do rzad ko -
ści. Na si pra dzia do wie zwy kli by li
wi tać No wy Rok w do mo wym za ci -
szu. W syl we stro wy wie czór ro dzi na,
przy ja cie le i są sie dzi zbie ra li się, by
skła dać so bie ży cze nia. Gdy wy bi ła
pół noc, wy ga nia li sta ry rok trza ska -
jąc z bi cza i strze la jąc z rusz ni cy.
Ba le urzą dza no głów nie w mia -
stach i to w naj bo gat szych do mach.
Znacz nie star sze są na to miast są
zwy cza je lu do we, np. cu da ki, dra by
i dzia dy no wo rocz ne. 

Przy po mi na ją one nie co wi gi lię Bo że -
go Na ro dze nia, ale w przed dzień No we -
go Ro ku nie za cho wy wa no po stu i ra -
czo no się róż ny mi mię sny mi przy sma -
ka mi. Wie le ob rzę dów wią za ło się z je -
dze niem. W wiej skich do mach pie czo -
no ca łe sto sy ma łych chleb ków i bu łe -
czek, zwa nych boch niacz ka mi lub
szczo dra ka mi. Ob dzie la no ni mi do -
mow ni ków – na zdro wie i po myśl ność
oraz by dło w obo rze – że by się do brze
cho wa ło. Był to rów nież dar, zwy cza jo wy
go ści niec, prze zna cza ny dla są sia dów
i ko lęd ni ków, któ rych spo dzie wa no się
na za jutrz, a więc w dniu No we go Ro ku. 

NO WE LAT KA NA SZCZĘ ŚCIE

Naj cie kaw sze pie czy wo no wo rocz -
ne  przy go to wy wa li miesz kań cy   Kur -
piowsz czy zny, Pod la sia oraz czę ści War -
mii i Ma zur. W wi gi lię No we go Ro ku pie -
czo no tam tzw. no we lat ka. By ły to krę -
gi z cia sta, do któ rych przy le pia no fi gur -
ki zwie rząt, a w sa mym  środ ku umiesz -
cza no fi gur kę ludz ką, wy obra ża ją cą go -
spo da rza, go spo dy nię z nie mow lę ciem
na rę ku, pa ste rza lub my śli we go. „No we
lat ka” wie sza no w do mu, aby za pew nia -
ły szczę ście i po myśl ność w no wym ro -
ku.

Na Po mo rzu póź nym wie czo rem lub
w dzień No we go Ro ku ob wią zy wa no
sło mą drzew ka owo co we i wty ka no
w nie krzy ży ki z cia sta – na uro dzaj.

W do mach szla chec kich o pół no cy
wzno szo no no wo rocz ny to ast, ale nie
– jak dzi siaj – szam pa nem, tyl ko po pu -
lar nym wów czas wę grzy nem, czy li wę -
gier skim to ka jem. 

MA GICZ NY WIE CZÓR 
ŻY CZEŃ I WRÓŻB

Jak pi sał Zyg munt Glo ger w „En cy -
klo pe dii Sta ro pol skiej”, wie czór syl we -

stro wy, po dob nie jak an drzej ko wy, był
świę tem ma gii. Pan ny na wy da niu
wró ży ły so bie mi łość i mał żeń stwo,
wy le wa jąc wosk do wo dy. In ną wróż bą
by ło rzu ca nie bu ta za sie bie. Je śli
spadł no skiem do drzwi zna czy ło to,
że pan na wyj dzie za mąż w naj bliż -
szym ro ku. 

W dzień No we go Ro ku i w naj bliż sze
na stę pu ją ce po nim dni skła da no so bie
ży cze nia. Da wa no też po da run ki no wo -
rocz ne, zwa ne „ko lę da mi”. Zwy czaj ob -
da ro wy wa nia bli skich na No wy Rok wy -
gasł w Pol sce na po cząt ku XIX w.

W dzień No we go Ro ku wró żo no, ja ka

bę dzie po go da i uro dzaj. Gdy dzień 1
stycz nia był mroź ny i ja sny uwa ża no, że
jest to wróż ba po myśl na, za po wia da ją -
ca przy szłe ob fi te plo ny. Wróż by te czę -
sto uj mo wa ne by ły w przy sło wia, np.
„Jak No wy Rok ja sny i chłod ny, ca ły ro -
czek po god ny i płod ny”, „Gdy w stycz niu
cie pło na dwo rze, pust ki bę dą w ko mo -
rze”.

Ist niał nie gdyś prze sąd, że pierw szą
oso bą wcho dzą cą do do mu w No wy
Rok po wi nien być męż czy zna. Je śli ja ko
pierw sza prze stę po wa ła próg nie wia sta,
wró ży ło to kłót nie, kło po ty i swa ry przez
ca ły rok.

CU DA KI, DRA BY
I DZIA DY NO WO ROCZ NE

W No wy Rok, tak jak w ca łym okre sie
świą tecz nym, cho dzi li po do mach gra -
jąc i śpie wa jąc cu dacz nie po prze bie ra ni
ko lęd ni cy. 

Na zie mi Są dec kiej i Rze szow skiej
w dniu No we go Ro ku (i tyl ko w tym
dniu) przy cho dzi ły z ży cze nia mi „dra by”
– czy li star si chłop cy i mło dzi męż czyź ni
w sło mia nych stro jach. Pod kra da li je -
dze nie i pła ta li róż ne fi gle, np. za ty ka li
ko mi ny sta ry mi szma ta mi lub wy pusz -
cza li by dło z obo ry. Wszyst ko ucho dzi ło
im bez kar nie, po nie waż wie rzo no, że
„gdzie drab w do mu, szczę ście w do mu
bę dzie, kro wa się ocie li, dziew ka
za mąż wyj dzie”.

Po dob ne zwy cza je, jak pi sze Bar ba ra
Ogro dow ska w „Pol skich ob rzę dach
i zwy cza jach do rocz nych”, za cho wa ły
się do dziś w po łu dnio wej Pol sce,
zwłasz cza w oko li cach Żyw ca, Ko nia ko -
wa i Gor lic. W No wy Rok od sa me go ra -
na (a cza sa mi już w noc syl we stro wą)
cho dzą tam „dzia dy no wo rocz ne”, barw -
ni prze bie rań cy – czer wo ne i czar ne dia -
bły, śmierć, dziad i ba ba, sznur karz zwa -
ny mo czi du lą, ko mi niarz, dok tor, Żyd.
Wszy scy bie ga ją po wsi, za cze pia ją
prze chod niów i pró bu ją wcią gnąć ich
do wspól nej za ba wy.

Wiel kie ba le syl we stro we roz po -
wszech ni ły się w Pol sce do pie ro
po dru giej woj nie świa to wej. Hucz -
ne za ba wy, fon tan ny szam pa na, pe -
tar dy i sztucz ne ognie sta ły się dziś
nie od łącz ny mi ele men ta mi syl we -
stro we go sza leń stwa. Choć wy glą -
da to ina czej niż przed la ty, tak sa -
mo jak na si przod ko wie z nie po ko -
jem, ale też ra do ścią i na dzie ją
prze kra cza my gra ni cę sta re go i no -
we go ro ku. 
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„Zwie rzę ta do mo we – psy,
ko ty i pta ki, nie po win ny zo -
sta wać sa me w do mu w noc
syl we stro wą” – pod kre śla dr
An drzej Kru sze wicz z war -
szaw skie go ZOO. Ha łas wy -
bu cha ją cych fa jer wer ków
mo że spo wo do wać u nich
atak pa ni ki, a na wet za trzy -
ma nie ak cji ser ca. Słuch
psów, ko tów i do mo wych pta -
ków, ta kich jak pa puż ki lub
ka nar ki jest bo wiem o wie le
wraż liw szy niż słuch czło wie -
ka. 

PA NI KA MO ŻE ZA BIĆ
„W re ak cji na no wo rocz ne wy -

bu chy, psy i ko ty wpa da ją czę sto
w pa ni kę, po nie waż to, co my
od bie ra my ja ko +nor mal ny+ od -
głos pe tar dy, dla nich jest po tęż -
nym, nie ocze ki wa nym   wy bu -
chem” – mó wi.

„Prze ra żo ne zwie rzę ta wy ją,
pisz czą, bie ga ją, obi ja ją się
o ścia ny, siu sia ją. Mo gą coś
w miesz ka niu uszko dzić, zde mo -
lo wać. Kot mo że scho wać się
za ja kiś me bel i po tem jest pro -
blem ze zna le zie niem go. Pta ki
w re ak cji na mi go czą ce świa tło

i na gły ha łas, trze po czą skrzy dła -
mi, obi ja ją się o klat kę” – opi su -
je. 

Jak za zna cza, pa ni ka zwie rzę -
cia w syl we stro wą noc by wa nie -
kie dy tak sil na, że koń czy się za -
trzy ma niem ak cji ser ca i śmier -
cią.

Kru sze wicz zde cy do wa nie od -
ra dza też wy pro wa dza nie psów
na dłuż szy spa cer w syl we stro wy
wie czór. „Le piej po spa ce ro wać
z psem kil ka go dzin wcze śniej
niż na ra żać go na sil ny stres wy -
wo ła ny wy bu cha mi. Wy stra szo -
ne zwie rzę mo że ze rwać się ze
smy czy, uciec, za gu bić się i już
ni gdy nie wró cić do wła ści cie la”
– zwra ca uwa gę.

USPO KA JA JĄ CE LE KI PRZED
PÓŁ NO CĄ

Aby choć tro chę uła twić zwie -
rzę tom prze trwa nie syl we stro -
wych stre sów, Kru sze wicz ra dzi
np. po dać   psom i ko tom le ki
uspo ka ja ją ce, co naj mniej
na go dzi nę przed pół no cą. We te -
ry na rze za le ca ją zwłasz cza re la -
ni mal i se da lin, któ re sprze da -
wa ne są w lecz ni cach dla zwie -
rząt. Le ki te po wo du ją sen ność
zwie rzę cia i osła bia ją je go re ak -
cje na bodź ce z ze wnątrz.

„Pta kom war to zo sta wić
przy klat ce za pa lo ną lamp kę.
Być mo że dzię ki niej nie bę dą
na oślep tłu kły się po klat ce. Ko -
ty, któ re sła biej niż psy re agu ją
na le ki uspo ka ja ją ce, na le ży
w mia rę moż li wo ści od izo lo wać
od ha ła su, na przy kład prze no -
sząc je na tę noc wraz z po sła -
niem do ła zien ki” – ra dzi Kru sze -
wicz.

WIN NI SĄ WŁA ŚCI CIE LE

We dług An drzej Kło siń skie go,
psy cho lo ga, spe cja li sty w za kre -
sie te ra pii za cho wa nia zwie rząt,
pa nicz na re ak cja psów na syl we -
stro we wy strza ły jest w du żej
mie rze wi ną ich wła ści cie li.

„Z nie zro zu mia łych przy czyn
w wie lu ho dow lach szcze nia ki
izo lo wa ne są od wszel kich po -
ten cjal nie stre su ją cych czyn ni -
ków, w tym od ha ła su. Póź niej,
gdy pies do ro śnie, boi się nie -
mal wszyst kie go” – mó wi psy -
cho log.

Je go zda niem, aby wy cho wać
od waż ne go, a przy tym ła god ne -
go psa, na le ży mię dzy 8. a 18.
ty go dniem je go ży cia „apli ko wać
mu ma łe stre sy”, na przy kład
na nie go po krzy czeć – mi ło, ale
bar dzo gło śno. 

„Moż na po trza skać mu
od cza su do cza su drzwia mi, po -
ro bić zdję cia z uży ciem lam py
bły sko wej. Tak trak to wa ny
szcze niak nie bę dzie się bał ani
syl we stra, ani na przy kład bu rzy”
– za zna cza spe cja li sta.

A co zro bić, je śli pies nie jest
już szcze nia kiem, a na od głos
każ de go wy strza łu trzę sie się jak
ga la re ta? „Je go tak że mo że my
stop nio wo przy zwy cza jać
do stre sów. Trwać to jed nak mo -
że na wet kil ka mie się cy, a efek -
ty nie są pew ne” – mó wi. 

Jak do da je, na le ży jed nak pa -
mię tać o tym, by prze stra szo ne -
go psa nie uspo ka jać. „Gdy za -
cznie my psa przy tu lać i gła skać
stwier dzi, że dzie je się coś, cze -
go na praw dę trze ba się bać”
– su ge ru je. 

„Osta tecz nym roz wią za niem
jest wi zy ta u we te ry na rza, któ ry
prze pi sze od po wied nie środ ki
uspo ka ja ją ce. Nic złe go na to -
miast się nie sta nie, je śli na syl -
we stro wą noc za fun du je my psu
peł ną mi skę je go ulu bio ne go je -
dze nia. Je dze nie uspo ka ja nie tyl -
ko lu dzi” – pod kre śla spe cja li sta. 

HEN/ JP/
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6 stycz nia Ko ściół ka to lic ki
ob cho dzi uro czy stość Ob ja -
wie nia Pań skie go czy li świę -
to Trzech Kró li: Kac pra, Mel -
chio ra i Bal ta za ra. Koń czy
ono trwa ją ce od wi gi lii ob -
cho dy świę ta Bo że go Na ro -
dze nia. Uro czy stość Trzech
Kró li ob cho dzo na jest tak że
ja ko dzień mi syj ny. 

Świę to Trzech Kró li po zo sta ło
– zgod nie z no wą for mu łą przy -
ka zań ko ściel nych, za twier dzo -
nych w 2003 ro ku przez Wa ty -
kań ską Kon gre ga cję Na uki
i Wia ry – jed nym z nie wie lu
świąt na ka za nych, któ re są ob -
cho dzo ne w dzień po wsze dni.
Ka to li cy ma ją w tym dniu obo -
wią zek uczest nic twa we mszy
tak jak w nie dzie lę, a ci, któ rzy
te go nie uczy nią, po peł nia ją
grzech.

We dług Ewan ge lii św. Ma te -
usza, za pa no wa nia kró la He -
ro da w Ju dei, do Be tle jem
– miej sca na ro dzin Je zu sa
– przy by li ze Wscho du mę dr cy
(trzej kró lo wie), gdyż pro ro cy
prze po wie dzie li, że uro dził się
król ży dow ski. Od na leź li Je zu -
sa w sta jen ce, od da li mu po -
kłon i zło ży li da ry: Kac per ofia -
ro wał ka dzi dło – sym bol bo -
sko ści, Mel chior – zło to, sym -
bol wła dzy kró lew skiej, a Bal -
ta zar – mir rę, za po wiedź mę -
czeń skiej śmier ci.

Mę dr ców lub ma gów ze
Wscho du w śre dnio wie czu za -
czę to na zy wać trze ma kró la mi
i ta na zwa prze trwa ła do cza sów
obec nych. Ich imio na po ja wi ły
się zresz tą do pie ro w VIII wie ku.
Zaś od XII w. Kac pra, Mel chio ra
i Bal ta za ra uzna no za przed sta -
wi cie li Eu ro py, Azji i Afry ki. Re li -
kwie mę dr ców prze cho wy wa ne
są do dziś w Ko lo nii (Niem cy).

Nie moż na z ca łą pew no ścią

usta lić, z ja kich kra jów przy by li
trzej kró lo wie. Wscho dem na zy -
wa no wów czas ca ły ob szar po ło -
żo ny za Jor da nem, a więc Ara -
bię, Me zo po ta mię i Per sję.
Więk szość au to rów ka to lic kich
łą czy ich z Per sją. Nie jest też
pew na licz ba mę dr ców. Ma lo wi -
dła w ka ta kum bach rzym skich
przed sta wia ją ich dwóch, czte -
rech i sze ściu; u Sy ryj czy ków i Or -
mian wy stę pu je ich aż 12; prze -

wa ża jed nak trzech, co wią że się
też z po da ną w Ewan ge lii licz bą
da rów, ja kie zło ży li Je zu so wi.

Na Trzech Kró li po świę ca się
od prze ło mu XV i XVI wie ku zło to
i ka dzi dło; po świę ce nie kre dy
wpro wa dzo no w XVIII wie ku.
W XVII wie ku król Jan Ka zi mierz
skła dał te go dnia na oł ta rzu ja ko
ofia rę wszyst kie mo ne ty bi te
w po przed nim ro ku. Świę co nym
zło tem do ty ka no szyi, by uchro -

nić ją od cho ro by. Ka dzi dłem
oka dza no do my, tak że obo ry
z cho ry mi zwie rzę ta mi. 

Li te ry: K+M+B, któ re – zgod -
nie z tra dy cją – pi sze się te go
dnia po świę co ną kre dą
na drzwiach do mów, nie od no -
szą się, wbrew obie go wej opi nii,
do imion le gen dar nych trzech
kró li: Kac pra, Mel chio ra i Bal ta -
za ra, lecz po cho dzą od pierw -
szych li ter  – C+M+B – ła ciń skie -

go zda nia: „Chri stus Man sio nem
Be ne di cat” – „Niech Chry stus
bło go sła wi ten dom” lub „Chri -
stus Mul to rum Be ne fac tor”
(„Chry stus Do bro czyń cą Wie lu”).
W świę to Trzech Kró li roz po -
wszech nio ny był zwy czaj ob da ro -
wy wa nia dzie ci po da run ka mi.
Stąd świę to to na zy wa no szczo -
drym dniem.      

Zgod nie z tra dy cją, księ ża
w tym dniu za czy na li ob chód ko -
lę do wy. Zwy czaj ten był zna ny
jesz cze w śre dnio wie czu – księ -
ża, wi zy tu jąc pa ra fian, prze py ty -
wa li z re li gii, na wra ca li grzesz ni -
ków na dro gę cno ty, zbie ra li dat -
ki na Ko ściół. Te go dnia świę co -
no tak że pier ścion ki, me da li ki,
zło te mo ne ty, któ re póź niej wrę -
cza no dzie ciom opusz cza ją cym
dom.

Kul ty wo wa ny do dziś jest tak -
że świec ki zwy czaj prze po wia da -
nia po go dy w roz po czy na ją cym
się ro ku na pod sta wie au ry pa -
nu ją cej w cią gu 12 dni dzie lą -
cych Bo że Na ro dze nie od Trzech
Kró li. Owe 12 dni sym bo li zu -
je 12 mie się cy no we go ro ku.

Od Trzech Kró li roz po czy na się
kar na wał, któ re go za koń cze -
niem są ostat ki – wto rek (w tym
ro ku 20 lu te go) przed śro dą po -
piel co wą, roz po czy na ją cą wiel ki
post. 

SKZ

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Zwierzęta nie powinny być same w sylwestrową noc

FOT. FRE EIMA GES. COM / GA LENK PRES

Świę to Trzech Kró li koń czy ob cho dy Bo że go Na ro dze nia

FOT. FRE EIMA GES. COM / RI GO BER TO RO BLE DO
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Nad mier ne spo ży cie so li gro -
zi nie tyl ko nad ci śnie nie tęt -
ni czym krwi, za wa łem ser ca
i uda rem mó zgu, zwięk sza
rów nież ry zy ko oty ło ści
– ostrze ga dy rek tor In sty tu tu
Żyw no ści i Ży wie nia w War -
sza wie prof. Mi ro sław Ja -
rosz. 

Ame ry kań skie To wa rzy stwo
Kar dio lo gicz ne (AHA) od lat
ostrze ga, że nad ci śnie nie wy wo -
łu je za wa ły ser ca, uda ry mó zgu
i prze wle kłą nie wy dol ność ne -
rek. Ta ka sa ma jest opi nia Eu ro -
pej skie go To wa rzy stwa Kar dio lo -
gicz ne go (ESC) oraz Pol skie go
To wa rzy stwa Kar dio lo gicz ne go.

Prze ko nu ją o tym rów nież die -
te ty cy. „Do wo dy na uko we nie po -
zo sta wia ją żad nych złu dzeń, że
sól, czy li chlo rek so du, na le ży
do naj waż niej szych czyn ni ków ry -
zy ka wy wo łu ją cych nad ci śnie nie
tęt ni cze, uda ry mó zgu, za wa ły ser -
ca, a tak że ra ka żo łąd ka” – pod -
kre śla prof. Mi ro sław Ja rosz.

Z naj now szych ba dań wy ni ka,
że nad mier ne spo ży cie so li przy -
czy nia się do nad wa gi i oty ło ści.
„Więk sze jej spo ży cia wzma ga
pra gnie nie, a to z ko lei po wo du -
je, że pi je my wię cej na po jów,
czę sto tych, któ re są sło dzo ne”
– do da je spe cja li sta.

Du że ilo ści na po jów sło dzo -
nych wy pi ja ją dzie ci i mło dzież.
Czę sto ob ja da ją się one sło ny mi
prze ką ska mi, głów nie chip sa mi,
co wzma ga ich pra gnie nie, a po -
tem się ga ją po sło dzo ne na po je.
„Chlo rek so du sprzy ja rów nież
od kła da niu się tkan ki tłusz czo -
wej i na si la w or ga ni zmie sta ny
za pal ne” – zwra ca uwa gę prof.
Ja rosz.

„Moż na więc, a na wet trze ba
bić na alarm, ostrze ga jąc kon su -
men tów, że sól to wca le nie
sprzy mie rze niec, lecz ci chy
i pod stęp ny za bój ca – do da je
spe cja li sta.

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia (WHO) za le ca, aby dzien ne
spo ży cie so li nie prze kra cza -
ło 5 g (2000 mg so du), co od po -

wia da jed nej pła skiej ły żecz ce
do her ba ty. We dług In sty tu tu
Żyw no ści i Ży wie nia, sta ty stycz -
ny Po lak spo ży wa każ de go dnia
pra wie 11 g so li, a więc po nad 2
ra zy wię cej niż prze wi du ją za le -
ce nia WHO.

Cho dzi o cał ko wi te spo ży cie
so li, a nie tyl ko o tę, któ rą sa mi
do da je my do po traw (w po sta ci
so le nia lub do sa la nia). Trze ba
pa mię tać, że sól w dość du żych
ilo ściach za war ta jest w go to -
wych pro duk tach spo żyw czych.
Z da nych WHO wy ni ka, że po -
szcze gól nych kra jach prze two -
rzo ne pro duk ty spo żyw cze są
źró dłem 40-80 proc. so li co -
dzien nej die ty.

War to zwró cić więk szą uwa gę
na za war tość so li w róż nych pro -
duk tach spo żyw czych. Na przy -
kład, w 100 g se ra ty pu fe ta jest
aż 2,75 g so li, a w 100 g śle dzia
ma ry no wa ne go 2,73 g. Du żo so -
li za wie ra ją też wę dli ny. Szyn ka
wiej ska ma 2,57 g so li w 100 g.
Na wet 100 g ke czu pu za wie -
ra 2,4 g so li. Pie czy wo śred nio

za wie ra oko ło 1 g so li w 100 g.
We dług ra por tu spe cja li stów

Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go z 2012 r., w prze cięt -
nej pol skiej die cie pra wie 90
proc. dzien ne go spo ży cia so li do -
star cza ją ta kie pro duk ty jak pie -
czy wo (20 proc.), prze two ry mię -
sne pro du ko wa ne prze my sło wo

(11 proc.), po tra wy przy go to wy -
wa ne w do mu, głów nie zu py (19
proc.), ziem nia ki (20 proc.), ka -
sze i ma ka ro ny (13 proc.), a tak -
że po tra wy mię sne (8 proc.).

Pro du cen ci nie za wsze po da ją
za war tość so li na opa ko wa niu
pro duk tu. Zda rza się, że za miast
te go po da ją za war tość so du.

War to więc wie dzieć, że 1 g so du
(Na) od po wia da 2,5 g so li (NaCl).
Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi,
od 13 grud nia 2016 r., po da wa -
nie za war to ści so li w pro duk tach
bę dzie jed nak obo wiąz ko we. 

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ekspert: nadmierne spożycie
soli zwiększa ryzyko otyłości

FOT. FRE EIMA GES. COM /
DA RIUSZ DEM BIN SKI



Sza now na Re dak cjo,
Pra cu ję w jed nej fir mie pół to rej ro ku,

pierw sze dwie umo wy by ły po 3 mie sią ce
przez uit zend bu re au, ko lej ne dwie by ły po pół
ro ku. Ostat nia koń czy ła się 4 wrze śnia te go
ro ku. 20 sierp nia otrzy ma łam list, że mam
prze dłu żo ną umo wę do 30 wrze śnia te go ro -
ku i z tym dniem się koń czy. Mo je py ta nie
brzmi: czy jest to zgod ne z pra wem prze dłu że -
nie ta kiej umo wy? Czy po win nam do stać sta -
ły kon trakt od 5 wrze śnia te go ro ku? Pro szę
o pil ną 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:

W spra wie umów naj le piej kon tak to -
wać się bez po śred nio z in spek cją pra cy
w Ho lan dii – nu mer te le fo -
nu 0800 2700 000. 

Wi tam,
Mam py ta nie: roz li czam się z po dat ku

z Ho lan dii przez biu ro po dat ko we.

27.03.2014 ro ku na pi sa li, że zło ży li de -
kla ra cje w urzę dzie w mo im imie -
niu. 28.05.2014 ro ku na pi sa li, że urząd
ho len der ski wy dał de cy zję o zwrot po -
dat ku. 08.07.2014 ro ku przy sła li mi, że
urząd po twier dza nu mer kon ta i do tej
po ry ci sza, żad nych do ku men tów, nic.
Jak dzwo nię, to mi mó wią, że to tak jest
w Ho lan dii, wy pła ty zwro tów są lo so we.
Bar dzo pro szę o po moc, bo już mi
po pro stu rę ce opa da ją. Zwra ca łam się
do nich, że by sa mi za dzwo ni li, spy ta li się

cze mu to tak dłu go trwa, to prze sta li mi
od pi sy wać na ma ile. W te le fo nie cią gle
sły szę, że mo je go opie ku na nie ma i że
pa ni się nie orien tu je w mo jej spra -
wie  – ta ka o to uczci wa fir ma, szyb ka
i sku tecz na;-(

Z gó ry bar dzo dzię ku ję  za od po wiedz
i po zdra wiam

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

Od po wiedź: 

W Pa ni pra wie ko niecz ne jest wy ko -
na nie te le fo nu do urzę du i spy ta nie
o sta tus prze le wu. Bez te go trud no coś
orzec.

Wi tam,
Mam ta kie py ta nie: miesz kam z ro dzi -

ną od 13 lat w Ho lan dii. Nie wy glą da już
tu za cie ka wie, ale mam sta ły kon trakt,
a szef od 2 lat nie chce mi dać pod wyż -
ki, bo twier dzi, że za ra biam do brze i ze
nie ma pie nię dzy na pod wyż ki, bo wszy -
scy by chcie li. Po sta no wi li śmy z żo ną, że
zje dzie my do Pol ski. Oni już na sta łe, ja
na urlop. Miesz kam te raz u ko le gi, bo
chce jak naj wię cej za ro bić. Miesz ka jąc

tu na wła snym miesz ka niu i utrzy my wać
żo nę i 2 ma łych dzie ci to się nie da. Po -
sta no wi li śmy zje chać. Po in for mo wa łem
wcze śniej mo je biu ro, że chce my wró cić
do Pol ski na sta łe, bo tu się nie da żyć
za tą wy pła tę pła cąc za wszyst ko jak Ho -
len drzy. Te raz mam pro blem, bo szef
mnie nie chce zwol nić, a jak sam się
zwol nię to nie mo gę iść na bez ro bot ne
i nie mo gę li czyć wte dy na ża den trans -
fer z Ho lan dii do Pol ski z UWV. Mo je py -
ta nie: da się to ja koś ina czej za ła twić
i czy to jest ja koś moż li we? Przy po mnę,
że pra cu ję tu 13 lat i coś mi się chy ba
na le ży. Ko le ga prze pra co wał 3 la ta i do -
stał 2 la ta z UWV bez ro bot ne go, a sie dzi
już rok w Pol sce i nie miał do tej po ry
żad nej kon tro li.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Za si łek dla bez ro bot nych jest dla
tych, któ rzy nie ma ją pra cy, a nie dla
tych któ rzy chcą z niej zre zy gno wać. Je -
dy na opcja to na mó wić sze fa, że by Pa -
na zwol nił, by le nie dys cy pli nar nie.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

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

l  l  l

Reklama
Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.
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l Trzech stu den tów opo -
wia da so bie o wra że niach
z Syl we stra. 

– Ja chło pa ki by łem na Ma jor -
ce – mó wi pierw szy – ja ki wy -
pas! Pla ża, drin ki, dziew czy ny
w bi ki ni... 

– A ja by łem w Al pach – mó -
wi dru gi – śnieg po pas, nar ty,
a ja kie pa nien ki... mmmm…

– No sta ry, a ty gdzie by łeś?
– py ta ją mil czą ce go do tąd trze -
cie go ża ka. 

– Chło pa ki ja by łem w tym sa -
mym po ko ju, co wy, ale ja nie
pa li łem te go świń stwa...

l W mi le nij ne go Syl we stra
re por ter za cze pia gen tle ma -
na na uli cy Lon dy nu:

– Ja ki pan ma pla ny na no we
ty siąc le cie?

– Dość skrom ne, przez je go
więk szość bę dę nie ży wy.

l Spo ty ka ją się dwie blon -
dyn ki i jed na mó wi: 

– Ty, słu chaj wiesz że w tym
ro ku Syl we ster wy pa da w pią -
tek?

A na to dru ga: 
– Kur cze, że by tyl ko nie trzy -

na ste go!

l Gość wra ca po week en -
dzie i wi dzi, że obok sie dzi by
je go fir my stoi ogrom ny kort
te ni so wy, mnó stwo wi dzów,
na par kin gu sa me ele ganc kie
li mu zy ny, Rol l sy i Ben tleye,

a na kor cie naj słyn niej sze te -
ni sist ki. Sta nął jak wry ty,
po chwi li wbie ga do biu ra
i wrzesz czy do wspól ni ka:

– Co jest gra ne?!
A ten, ja kiś nie wy raź ny, mó wi:
– Wiesz, zła pa łem zło tą ryb -

kę...
– Po życz mi ją!
– OK, ale uwa żaj, tro chę jest

przy głu cha...
Gość bie gnie z ryb ką do do mu

i mó wi:
– Chcę mieć gó rę zło ta!
I za chwi lę ma gó rę bło ta.
Bie gnie wku rzo ny z pre ten sja -

mi do wspól ni ka. A ten na to:
-A co ty my ślisz? Że mo im ży -

cze niem był „wiel ki te nis”?

l Oj ciec py ta sy na:
– Co ro bi li ście dziś na ma te -

ma ty ce?
– Szu ka li śmy wspól ne go mia -

now ni ka.
– Coś po dob ne go! Kie dy ja by -

łem w szko le, też szu ka li śmy
wspól ne go mia now ni ka! Że też
nikt go do tej po ry nie zna lazł...

l Ko bie ta bu dzi się ra no
po Syl we strze, pa trzy w lu -
stro i sztur cha w bok wy mę -
czo ne go im pre zą mę ża: 

– Wiesz ko cha nie... ja ka ja już
je stem sta ra! Twarz mam ca łą
po marsz czo ną, biust ob wi sły,
oczy si ne i pod krą żo ne, fał dy
na brzu chu, gru be no gi i tłu ste
ra mio na... Ko cha nie! Pro szę cię,
po wiedz mi coś mi łe go, że bym
się le piej po czu ła w no wym ro -
ku. 

– Eee... no... za to wzrok masz
jak naj bar dziej w po rząd ku!

l – Skła dam pa pie ry o roz -
wód! – za po wia da żo na.

– Pod pi su ję się pod tym oby -
dwo ma ro ga mi – od po wia da
mąż.

l Mło dy wiel błąd py ta oj ca
– wiel błą da:

– Ta to, dla cze go ma my ta kie
brzyd kie ko pyt ka, a ko ni ki ma ją
ta kie ład ne?

– Wi dzisz, my cho dzi my w ka -
ra wa nie i dla te go ma my ta kie
a nie in ne ko pyt ka, że by nie za -
ko pać się po ko la na w pia chu.

– Ta to, a dla cze go ma my ta ką

brzyd ką, sku dlo ną sierść, a ko ni -
ki ma ją ta ką ślicz ną, błysz czą -
cą?

– Wi dzisz, my cho dzi my w ka ra -
wa nie, a na pu sty ni w no cy jest -10
stop ni, w dzień +40 stop ni, i ta ka
sierść chro ni nas przed ta ki mi sko -
ka mi tem pe ra tur.

– Ta to, a dla cze go ma my te
dwa gar by na grzbie cie, a ko ni ki
ma ją ta ki gład ki?

– Wi dzisz, my cho dzi my w ka -
ra wa nie i w tych gar bach ma ga -
zy nu je my tłuszcz i wo dę, że by
nie zgi nąć na pu sty ni z gło du
i pra gnie nia.

Na to wszyst ko mło dy wiel -
błąd:

– Ta to, a po co nam to wszyst -
ko, kie dy miesz ka my w ZOO?!

l – Syn ku, kie dy po pra wisz
dwój kę z ma te ma ty ki?

– Nie wiem, ma mu siu, na -
uczy ciel nie wy pusz cza dzien ni -
ka z rąk.

Przy cho dzi smok na le śną
po la nę ze zwie rzę ta mi i py ta:

– Na zwi sko?
– Niedź wiedź.
Smok:
– Wpi su ję cię na mo ją li stę.

Ju tro sta wisz się tu na po la nie
i cie zjem.

– Na zwi sko?
– Wilk.
– Wpi su ję cię na li stę. Ju tro

sta wisz się tu na po la nie i cie
zjem.

– Na zwi sko?
– Za jąc.
– Wpi su ję cię na li stę. Ju tro

sta wisz się tu na po la nie i cię
zjem.

Za jąc:
– A moż na nie przy cho dzić?
Smok:
– Moż na, wy kre ślam.

l Dzwo ni te le fon wcze snym
ra nem. No wy Rok. Obu dzo ny
fa cet od bie ra i sły szy py ta nie: 

– Kli ni ka? 
– Po mył ka, to pry wat ne

miesz ka nie 
Za krót ką chwi lę zno wu dzwo -

ni te le fon i głos w słu chaw ce po -
wta rza: 

– Kli ni ka? 
– Nie! To pry wat ne miesz ka -

nie!!! 

– Ziu tek, no co ty kum pla nie
po zna jesz? Ja się py tam czy wy -
pi je my kli ni ka nad ra nem?!

l Przy cho dzi pa ra do knajp ki
i zo sta wia płasz cze w szat ni.

Szat niarz py ta:
– Na je den nu me rek?
– Nie, na ka wę – od po wia da

fa cet.

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

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

– Wi dzę.
– To NIE jest szysz ka…

l A po Syl we strze…
Sie dzi dwóch pi jacz ków w knaj -

pie. Pi ją ostro. Oko ło pół no cy: 
– Wiesz, sta ry mu szę iść

do do mu 
– A da le ko masz stąd 
– Niee.... Na Ma tej ki, tu za raz

obok.
– Tak? Ja też miesz kam

na Ma tej ki. Dwa na ście. 
– Co ty? To je ste śmy są sia da -

mi. Ja pod dwój ką na par te rze. 
– Za raz... To ja miesz kam

pod dwój ką! 
– Chwi la... Ja cuś? 
– Ta ta?!

l Kel ner ka przy no si za mó -
wio ne pącz ki. Sie dzą cy
przy sto li ku dzię ku je:

– Ca łu ję rącz ki za te dwa
pącz ki.

Po chwi li kel ner ka przy no si ciast -
ka i sły szy od uprzej me go klien ta:

– Za te cia stecz ka ca łu ję
w ustecz ka.

Sły sząc to, ja kiś gość pod po -
wia da:

– Za mów jesz cze zu pę...
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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!

NA OPAK
By wa ją STRÓ ŻE
któ rzy po zo ru ją..
naj pierw
rze ko mo stró żu ją
póź niej NA PRAW DĘ
SZA BRU JĄ.

FRASZ KI
NI JA KOŚĆ
MAL WER SAŃ CI...
PO ZO RU JĄ
DO ŚROD KO WU JĄ
I OGNI SKU JĄ
... SZPI TA LE
SZKO ŁY
BIE DA -SZY BY
SCHRO NI SKA –
TA PRZY SZŁOŚĆ
NIC NIE WSKÓ RA
PSEU DO -RE FOR MA
W NI CZYM NIE ZY SKA
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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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