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Ukazujemy się

w sieci gazet
bezpłatnych

W NUMERZE

Przekręty z fakturami
w Orlenie?

Belastingdienst kontynuuje wydawanie

decyzji końcowych za rok 2013

Strona 6 Od stycznia 2015 roku holenderski Urząd Skarbowy
kontynuuje wydawanie decyObrączkowa moda
zji do dodatków takich jak
zorgtoeslag, kindgebondenbudget czy kinderopvangtoeslag za rok 2013. Decyzje te
są już długo oczekiwane, ponieważ wiele osób zawnioskowało dopiero w roku 2014 o te świadczenia
i do dziś ich nie otrzymało,
Strona 7 ponieważ Urząd Skarbowy
nie był w stanie wydać tylu
de
cyzji naraz.
Nie unikniemy

katastrofy
emerytalnej
Strona 8
Reklama

Jak wiemy, od momentu zawnioskowania o świadczenie
z Belastingdienst, mija zwykle
około 13 tygodni, aż otrzyma się
decyzję. Niemniej jednak jest to
decyzja tak zwana wstępna (Voorschot beschikking). Na jej pod-

stawie (i przedstawionych we
wniosku dochodów, bo przecież
każdy dodatek jest uzależniony
od poziomu dochodów) wypłacane jest świadczenie w formie
jednorazowej (w roku następnym za rok poprzedni) lub systematycznie co miesiąc (za rok
bieżący). W przypadku osób, które wnioskują stosunkowo późno
o dodatki (np. w roku następnym, czyli jak wiele osób w przypadku dodatków za rok 2013),
istnieje wielkie prawdopodobieństwo, iż otrzymają pieniądze
o wiele później – wraz z decyzją
końcową. Na jej wydanie Urząd
ma o wiele więcej czasu, stąd
oczekiwanie na pieniądze jest
przedłużone.
Urząd na ten moment zastrzega sobie czas do 31.05.2015 roku na wystawienie wszystkich
decyzji za rok 2013,
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES. COM / J. HENNING BUCHHOLZ
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Praca i życia w Holandii

WTOREK, 27 stycznia 2015

Belastingdienst kontynuuje wydawanie

decyzji końcowych za rok 2013
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

a wraz z nią na wypłaty zaległych dodatków do ubezpieczeń
i innych świadczeń. Oznacza to, iż
każda osoba, która do tej pory nie
otrzymała swoich pieniędzy
i Urząd Skarbowy Belastingdienst
nie wystawił dla niej decyzji w tej
sprawie, może poczekać jeszcze
maksymalnie pięć miesięcy.
Warto nadmienić, że do bardzo
podobnej sytuacji doszło przy wypłacie dodatków do ubezpieczeń
za rok 2012, kiedy to podatnicy
składali wnioski w roku następującym – 2013. Urząd także wtedy
przeciągał terminy wydawania
decyzji, co spowodowało, że dopiero pół roku temu zaczęły pojawiać się wypłaty tego dodatku,

FOT. FREEIMAGES. COM /
DANI SIMMONDS
Reklama

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.

a do dziś jeszcze wiele osób ich
nie dostało, ponieważ procedura
wypłat wciąż jest w toku i tak naprawdę nikt nie wie, kiedy się zakończy.
Jedyne co w tej sytuacji należy
zrobić, to cierpliwie czekać
na swoje zaległe pieniądze
Reklama

za rok 2013 oraz jak najszybciej
złożyć wniosek o ten dodatek
za rok 2015, tak aby otrzymywać
go na bieżąco. Jeśli złożycie go
do 31.03.2015 roku – wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo,
że otrzymacie decyzję w 13 tygodni, a wraz z nią swoje pieniądze,

które zostaną wypłacone zaliczkowo przez Urząd Skarbowy.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL

Reklama
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Nasza Holandia
Reklama

PRACA
l SPAWACZ TIG (HL-045).

Nasz klient zajmuje się projektowaniem i produkcją komponentów dla wielu branż przemysłu: chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, energetycznej, systemów obronnych
i branży spożywczej. Produkują
wymienniki ciepła (płaszczowe,
rurowe), chłodnice, zbiorniki
(w tym próżniowe, ciśnieniowe).
WYMAGANIA: Doświadczenie
oraz posiadanie certyfikatu
TIG 6g (HL-045), Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, Dyspozycyjność, Mile widziany certyfikat VCA, Mile widziane prawo jazdy kat. B. OFERUJEMY:
Atrakcyjną stawkę, Organizacja
zakwaterowania oraz dojazdu
do miejsca pracy, Obsługę kadrowo – administracyjną, Pracę na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane prosimy
o wysłanie cv oraz skan certyfikatów na adres: planning@sbaflex.nl
l Avon-Zostań Konsultantką w Holandii. Serdecznie za-

praszam do współpracy w branży kosmetycznej na terenie Holandii. Avon jest bardzo znaną
i cenioną przez Polki firmą. Pracujemy na polskich katalogach,
Reklama

wszystkie produkty są w polskich cenach. Avon oferuje: Upusty od 15% do 40%, --Wpisowe 0 zł!!, -Nagrody i upusty
w ofertach promocyjnych, -Dostęp do produktów przedpremierowych, -Przywileje, konkursy, super nagrody, -Prezenty
i atrakcyjne oferty w ramach
specjalnego programu dla nowej konsultantki. Poza tym ode
mnie: -pakiet startowy (w tym
katalogi i próbki), -pewny kurier
z kosmetykami Polska –Holandia, -opieka i pomoc. Angelika
tel: 0617 800 383, email:avonholandia@vp.pl.
l PRACOWNIK BIUROWY
W TILBURGU. Kancelaria Po-

datkowa Anna Kłosowska poszukuje: PRACOWNIKA BIUROWEGO W TILBURGU. Od kandydatów oczekujemy: biegłej znajomości jednego z języków obcych: holenderskiego lub angielskiego, wykształcenie wyższe mile widziane ekonomiczne, wysokiej kultury osobistej,
sumienności i dokładności, dobrej organizacji czasu i pracy,
umiejętności pracy w zespole
i pod presją czasu, dyspozycyjności, prawo jazdy kategorii B.
W zamian oferujemy: pracę
w dynamicznie rozwijającej się

firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku już od 1999 r. i zatrudniającej kilkadziesiąt osób, pracę w młodym i dynamicznym
zespole, motywacyjny system
wynagrodzeń (stała pensja +
premia), mieszkanie służbowe
w Tilburgu, samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy,
stała umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą. CV – proszę przesłać na maila: cv@klosowska.com.

l Pracownik produkcyjny
w Helmond. Witam poszukuje

osoby chetne do pracy w miejscowosci Helmond jest to praca
produkcyjna skierowana zarowno dla kobiet jak I mezczyzn
z wlasnym zakwaterowaniem
oraz transportem do pracy!!! zainteresowanych prosze o wyslanie swoich danych takich jak; Imie/Nazwisko, -Data Urodzenia, -Adres zamieszkania, -Numer Sofi, -NUMER KONTAKTOWY W postaci e-mail na adres
q100sz123@gmail.com w celu
pózniejszego skontaktowania
sie z panstwem.

WTOREK, 27 stycznia 2015
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OGŁOSZENIA DROBNE
l Usługi – inne: Pranie
mebli tapicerowanych, kanap,
sof i innych. Profesjonalne
ekstrakcyjne dwu etapowe
pranie – mebli tapicerowanych (sofy, kanapy, pufy i inne), – dywanów, – wykładzin
dywanowych, – czyszczenie
i konserwację mebli skórzanych. WY WABIANIE PLAM
PRZY UŻYCIU PROFESJONALNYCH ODPLAMIACZY. PLAMY
Z – KAWY – HERBATY – WINA
– SOKÓW – TUSZU – TONERÓW DRUKARKI – ZNAKÓW
WODNYCH – GUMY DO ŻUCIA
– WYMIOCIN – URYNY ITD.
Detailing wnętrza samochodu
– pranie podsufitki – boczków
drzwi – wykładziny podłogowej – foteli – czyszczenie tapicerki skórzanej – czyszczenie
tworzyw sztucznych. Do wykonywania moich prac wykorzystuję chemię czołowych producentów w dziedzinie prania
tekstyliów, czyszczenia oraz
konserwacji skór i tworzyw
sztucznych. Usługi wykonuję
w domu klienta. Rotterdam 0626 079 560.
l Transport – oferuję: Fir-

ma Jupiter Transport oferuje
Państwu przeprowadzki, przewóz rzeczy z Polski do Holandii, z Holandii do Polski jak
i na terenie całej Europy! Obszar naszej działalności obejmuje takie miasta jak Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Haga,
Haarlem, Groningen, Emmen,
Ijssel, Apeldoorn oraz inne
miejscowości, miasteczka
i wsie położone na terenie Holandii. Odbieramy ładunek
z każdej miejscowości w Polsce i za granicą. www.jupiter-transport.pl, www.transport-chlodniczy.com.pl,
Tel.
+48 696-126-142. Tel.,
+48 506-525-960.
l Transport – oferuję: Busy do Polski z WiFi i DVD już
od 50 EURO!!! Przewóz osób
Polska – Niemcy – Holandia.
Busy z WiFi na całej trasie
oraz z DVD. Przejazd już od 50
EUR* (200 ZŁ*). Codzienne
wyjazdy w obie strony!!! ***
Firma LUXADA oferuje Państwu: – licencjonowany przewóz osób – jeździmy na trasie
Polska – Niemcy – Holandia,
– codzienne wyjazdy – odbiór
z miejsca zamieszkania i dowóz pod wskazany adres
– wysoki komfort oraz bezpieczeństwo – atrakcyjne ceny
i liczne promocje – busy wyposażone w klimatyzację, WiFi,
oraz 7 monitorów LCD! – wyjazdy z województwa: Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego, Lubuskiego. *** Nasza flota składa się
z nowych busów posiadających klimatyzację 3-strefową
oraz dodatkowe ogrzewanie
na tył. Busy LUXADA wyposa-

żone są w zagłówki multimedialne, czyli 7 monitorów LCD,
pozwalających oglądać filmy
podczas przejazdu!!! Każdy
pasażer ma do dyspozycji słuchawki, dzięki czemu osoby
oglądające film nie przeszkadzają pasażerom śpiącym
podczas jazdy. *** Koszt
przejazdu od 50 EUR* (200
ZŁ*)
*Cena
uzależniona od trasy. Kontakt: www.LUXADA.pl
Tel.:
+48 888 999 143. e-mail: luxada@luxada.pl.
l Usługi – komputery:

Drobne naprawy Laptopów!!! Drobne naprawy -Usuwanie
wirusów -Naprawa systemu
(moge wgrać win7+sterowniki). Cena 10 euro, Rotterdam,
Tel. 619689066 proszę
o sms, nie zawsze mogę odebrać.
l Zdrowie i uroda: FRYZJER STYLISTA. Twoje włosy
go potrzebują, dlatego zadzwoń i umów się na wizytę
w Twoim domu. Profesjonalny
fryzjer zadba o Twoje dobre
samopoczucie i komfort. 0
685 618 000.
l Nauka: Kursy nauki j. holenderskiego Molen Taaltraining. Organizujemy kursy nauki j. holenderskiego, dla poczatkujacych i zaawansowanych. Wymowa cwiczona z holenderskim nauczycielem,
gramatyka i pisownia tlumaczona w j. polskim. Male grupy, platne raz w miesiacu, faktury za nauke ktore mozna odliczyc od podatku. Certyfikat
– wystawiany przez Docentow,
ktorzy maja uprawnienia aby
taki dokument wystawic. Lokalizaja: Heerhugowaard. Prowadzimy zapisy na nowe kursy: luty 2015. Chcesz wiedziec
wiecej – skontaktuj sie z nami. 0627486867.
l Usługi – remonty: Polski architekt ze specjalnością
projektowania wnętrz oraz
biegłą znajomością j. angielskiego, poszukuje zleceń
na projekty wnętrz lub jako
koordynator polskich ekip remontowo-budowlanych. Zapraszam na moja stronę
www.beforeafter.eu.
l Mieszkanie/pokój wynajmę: Tani Podwojny Pokoj

dla 1 osoby. Maly podwojny
Pokoj dla 1 osoby na Hanwell
(pojedyncze lozko), odnowiona Kuchnia 7 mcy temu, 2 lazienki, ogrod, Internet, parking przed domem. bardzo
dobra lokacja: naprzeciwko
centrum handlowe (w tym polski Sklep spozywczy) naprzeciwko przystanki autobusowe
(7 min do Ealing broadway I Northfields) Czynsz
£115 za tydzien + 2 tyg depo-

zytu, wszystkie rachunki wliczone tel 07738304582.
l Transport – oferuję:

EUROLANSER – LICENCJONOWANY PRZEWÓZ OSÓB.
TEL. +48600357059, rezerwacja@eurolanser.com. Jeździmy codziennie! Oferujemy:
PRZEJAZDY NA MIEJSCE
Z ADRESU POD WSKAZANY
ADRES, WYJAZDY Z POLSKI
DO HOLANDII I NIEMIEC CODZIENNIE, POWROTY Z HOLANDII I NIEMIEC DO POLSKI
CODZIENNIE, INTERNET WiFi
PRZEZ CAŁĄ DROGĘ GRATIS,
PRZYSTĘPNA CENA ORAZ
ZNIŻKI DLA GRUP I STAŁYCH
KLIENTÓW, PRZEWÓZ PACZEK (paczki zabieramy tylko
przy okazji, jeśli jesteśmy
w okolicy). Obsługujemy województwa: MAŁOPOLSKIE,
ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE. Nasze
busy wyposażone w dodatki
podnoszace komfort w czasie podróży: * Darmowy dostęp do Internetu Wi-Fi; * Podwójną klimatyzację i ogrzewanie, osobna dla przestrzeni pasażerskiej; * Komfortowe, rozkładane fotele, wyposażone w podłokietniki; *
Gniazdka elektryczne 12V
oraz zwykłe domowe gniazda 220 V, umożliwiające pracę na komputerze lub ładowanie telefonu podczas podróży; * Dla Państwa bezpieczeństwa nasze auta są monitorowane przez kamery
CCTV i system GPS; * Pełny
pakiet ubezpieczeń ważny
w całej Europie; * W naszych
autach obowiązuje całkowity
zakaz palenia i spożywania alkoholu. Więcej
na www.eurolanser.com.

wiedzy. Wszyscy, którzy pracują w przedsiębiorstwie ukończyli szkoły budowlane i maja
wieloletnie doświadczenie
w branży. Oznacza to, że możemy pomóc wszystkim,
od malowania lub tapetowania do stolarki i hydrauliki. Dostajesz kompletne rozwiązanie dostosowane do twoich
potrzeb. Wyślij e-mail: palacz.dominik@gmail.com. Dominik
Tel.
No.:
+31 617 828 556 Lokalizacja: Echt Limburg.
l Zdrowie i uroda; Potrzebujesz zmiany? Nowoczesnej
fryzury czy modnego koloru?
Przyjdz do naszego studia,
a na pewno nie pożałujesz,
spełnimy wszystkie twoje wymagania. Usługi wykonywane
na wysokim poziomie. Fryzjerstwo jest naszą pasją, do każdej stylizacji podchodzimy
z maksymalnym zaangażowaniem. PRZYJDZ I SPRAWDZ!
SPACE HAIR STUDIO prężnie
sie rozwija, teraz można również u nas skorzystać z działu
kosmetycznego! MANICURE
HYBRYDOWY 25 euro! Serdecznie zapraszamy! Schieweg 82-E tel. 626 – 135 -802.
l Transport – oferuję:

Przewozy Międzynarodowe
Polska-Holandia-Polska. ZIELONA GÓRA, WROCŁAW, OPOLE, CZĘSTOCHOWA, KATOWICE. WIFI, DVD, KLIMATYZACJA,
DUŻA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA. Województwa: lubuskie,
dolnośląskie, opolskie, śląskie,(wszystkie miasta w tych

Reklama

l Usługi – remonty:

Budowlanka jest małą firmą budowlana o szerokim
zakresie działania. Możemy
pomóc we wszystkim
– od małych, prostych zadań do pełnej renowacji
mieszkań i domów. Po remoncie możemy podjąć
wszystkie prace od początku do końca. Obejmuje to
takie elementy jak: tapetowanie, malowanie (wszystkie powierzchnie), w tym
wymiana płytek, dachówek
i innych materiałów w kuchni i łazience. Mamy doświadczonych rzemieślników, którzy wykonują
wszystkie zadania z dużą
dokładnością. Gwarantujemy wysokiej jakości usługi
w bardzo konkurencyjnych
cenach. Od początku postawiliśmy na jakość i wraz
z wykwalifikowanymi pracownikami nasza firma
wzrosła do obecnych rozmiarów. Nasza działalność
wymaga również szerokiej

województwach). KONTAKT PL
+48 666 977 871, PL
+48 666 977 834.
l Meble – kupię/sprzedam: Jeśli potrzebujesz mebli

do salonu, sypialni, jadalni,
do przedpokoju, a może dla
dziecka to trafiłeś pod dobry
adres. Nasza firma oferuje
szeroki wybór mebli od Polskich producentów, które
w ciągu dwóch tygodni dostarczymy prosto do Ciebie do domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Chciałbyś coś
zmienić w oferowanych przez
nas zestawach, nie ma problemu. Na zakupione meble
udzielamy 2-letniej gwarancji.
Wystawiamy również faktury
vat. Masz jakieś pytania? Możesz do nas zadzwonić, lub napisać. Meubelvooriedereen
Marek Tomasik, info@meubelvooriedereen.nl,
+31 683162004. Obsługujemy całą Holandię, Belgię, Luxemburg oraz część Niemiec.
l Usługi – inne: Usługi
krawieckie ROTTERDAM. Szeroki zakres usług krawieckich.
Przerabianie odzieży- skracanie spodni, sukienek, spodnic,
bluzek, wszywanie zamków,
podszywanie zaslon, firan i obrusów.
Zapraszam 0644034097.
l Transport – oferuję:

Przewóz osób POLSKA-HOLANDIA-POLSKA auta osobowe BEZ przesiadek. tel.
+48 533 993 059, tel.

+31 687 433 074. Obsługujemy niewielką część z obszaru
województw: wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego. Jeśli szukasz szybkiego i jednocześnie
bezpiecznego przejazdu to dobrze trafiłeś, BUSTER to gwarancja realnie krótszej podróży zawsze w dobrej cenie!
l Inne: Yorkshire teriier
BIEWER prawdziwe z rodowodem +SUPER WYPRAWKA.
Sprzedam prześliczne PRAWDZIWE Biewerki4 pieski i 1 sunię. pieski: Garet, Monte, Miki
i Max, sunia: Minnie (myszka
Mini). Szczeniaczki są odrobaczone i zaszczepione z międzynarodową książeczką zdrowia. Są zaczipowane, z pełnym RODOWODEM niemiecko-holenderskim. Wychowane w domu z dzieckiem i kotem:) GRATIS SUPER WYPRAWKA DLA SZCZENIACZKA
NA START -torebka, ekskluzywna z Holandii paryskiego
projektanta -karma –miseczki
-kocyk z mikrofibry specjalny
dla szczeniaczków z zapachem domu (z nadrukiem
kostki)
-obroża
ozdobna –smakołyki. Zapraszam
do odbioru w Leiden lub możliwy dowóz do przyszłego właściciela. Hodowla OD MAKLARENA. Zarejestrowana w Stowarzyszeniu
Hodowców
DOG&CAT Nr. rej. 2/4/2014.
Dorota Korbel, ul. Zachodnia 13, 97-220 Rzeczyca, regon 100460862, kontakt
pompeo@wp.pl lub nr. tel. PL
+48 661218268.
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Przekręty z fakturami w Orlenie?
Czy płocki koncern PKN Orlen był zamieszany w aferę
paliwową? W trakcie rozmowy Andrzeja Parafianowicza
z Dariuszem Zawadą i Sławomirem Nowakiem padły słowa, zgodnie z którymi PKN
wystawiał „lewe” faktury.
Koncern zaprzecza tym doniesieniom. Do tych informacji dotarła „Gazeta Polska”,
która ujawniła kolejne taśmy
prawdy.
Upublicznione nagranie, to
rozmowa byłego wiceministra finansów z Dariuszem Zawadą
i Sławomirem Nowakiem. To
właśnie Parafianowicz nadzorował walkę mundurowych ze złodziejami paliwowymi, którzy
okradali Polskę z podatku VAT.
Jego zdaniem, w aferę paliwową
zamieszany był gigant z Płocka.
– Trzeba wytępić lewe faktury
produkowane przez Orlen. Oni to
robią już masowo – słyszymy

podczas rozmowy. – Przecież
przestępstwa paliwowe wymyślił
Orlen. Inni twórczo je rozwinęli.
Lewa „waha”, która znika
w krzakach, jest produkowana przez Orlen – mówił Andrzej
Parafinowicz.
Jak tłumaczy były wiceminister finansów, benzyna produkowana przez Orlen była sprzedawana przez koncern i kwitowana jako towar eksportowy.
– W taki sposób waha miała wyjechać za granicę bez VAT-u – dopowiadał Parafinowicz.
– Tylko że nie wyjeżdżała.
Oszczędzali też na cle – dodał.
Jak uściśla Parafinowicz, przekręty Orlenu nie były czynione
przez sam koncern, ale przy pomocy współpracujących z nią
firm.
Płocki koncern odniósł się
do tych zarzutów. – PKN Orlen
oświadcza, że nigdy nie był zamieszany w jakikolwiek proceder, polegający na „wystawianiu lewych faktur” – czytamy
w oficjalnym oświadczeniu.

– Pojawiające się cytaty pochodzą z nielegalnie nagranych
rozmów, które wyjęte z kontekstu mogą wprowadzać w błąd
opinię publiczną. Dotyczy to
w szczególności wątku, odnoszącego się do PKN Orlen i zjawiska nielegalnego obrotu paliwami, w którym to procederze
Koncern jest stroną pokrzywdzoną, a nie winowajcą – tłumaczy spółka.
Zdaniem przedstawicieli Orlenu, cała sytuacja jest ewidentnym wprowadzaniem czytelników w błąd. – Tekst zamieszczony w Gazecie Polskiej
narusza dobre imię PKN Orlen
i w związku z tym analizowane
jest podjęcie kroków prawnych
przeciwko redakcji i wydawcy
Gazety Polskiej, a także innym
mediom, które będą powielać
informacje nieprawdziwe i naruszające dobra osobiste spółki – podają przedstawiciele
koncernu.
MICHAŁ SIEDLECKI
ŹRÓDŁO: PETRONEWS EXTRA

Koniec skoków
w Zakopanem?
Wszystko wskazuje na to, że zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich przejdą
do historii Zakopanego podobnie, jak niegdyś stok narciarski
na Gubałówce.
Powodem całego zamieszania
jest działka znajdująca się wewnątrz ogrodzonego terenu skoczni. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
teren przeznaczony jest pod usługi
komercyjne z możliwością zabudowy. Właściciel gruntu chce tam wybudować pawilon usługowo – handlowy.
Niestety budowa takiego obiektu, a nawet samo ogrodzenie działki uniemożliwi organizację zawodów. Dotyczy to jednak przyszłorocznych zawodów, gdyż w tym roku udało się dojść do porozumienia.
– Wydzierżawiliśmy tą działkę
odpłatnie na trzy dni. W poprzednich latach stawialiśmy tam namiot służący jako zaplecze. W tym
roku plac pozostanie pusty. Co będzie dalej, zobaczymy – mówi An-

drzej Kozak, prezes Tatrzańskiego
Związku Narciarskiego.
Wielka Krokiew, na której organizowane są zawody Pucharu Świat
przyciąga rzesze fanów skoków narciarskich. Fantastyczna atmosfera
jaka panuje na skoczni stawiana jest za wzór na całym świecie. Jeżeli z powodu sporów skocznia zostanie zamknięta w świat pójdzie informacja psująca wizerunek miasta. W taki obrót sprawy nie wierzy
prezes TZN Andrzej Kozak. – Miasto
nie ma wizji, jak w przyszłości teren
skoczni ma wyglądać. Jak tak dalej
pójdzie, to na progu wybudujemy regionalną restaurację, a na dole
apartamentowiec.
Myślę, że żyjemy w normalnym
kraju. To tak jakby na środku stadionu narodowego
wybudowano willę, czy
może jakiś szałas.
Co będzie dalej z zakopiańskim Pucharem Świata w skokach narciarskich? Pozostaje nam czekać i być dobrej myśli.
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Życie bez domu
Różne są powody tego, że ludzie trafiają na ulicę: problemy rodzinne, finansowe,
zdrowotne. Jednych surowo
potraktowało życie, inni znaleźli się tam z własnego wyboru – wszyscy potrzebują
pomocy. Zwłaszcza zimą nie
można pozostawać bezczynnym, gdyż obojętność może
zakończyć się tragedią.
Zgodnie z Ustawą o pomocy
społecznej, osobą bezdomną
jest „osoba niezamieszkującą
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji
ludności i dowodach osobi-

stych”, ale jak podkreślają badacze, bezdomność jest przede
wszystkim zjawiskiem społecznym, który trudno rozpatrywać
w kategoriach prawnych.
Bezdomność jest problemem
szerokim i niezwykle skomplikowanym. Dotyczy głównie wielkich miast, gdzie łatwiej jest
przetrwać. Niewątpliwie wyklucza ono jednostki z funkcjonowania w życiu społecznym.
W opinii publicznej istnieje przekonanie, że bezdomność jest
w pewnym sensie świadomym
wyborem lub co najmniej jest zawiniona. Skutkuje to brakiem tolerancji, obojętnością i znieczulicą społeczną, a nawet traktowaniem pomocy udzielanej bezdomnym jako niesprawiedliwej
czy zmarnowanej. Mijając bezdomnego wielu nie zastanawia

się nad jego losem, ale patrzy
z pogardą – ocenia, nie znając
sytuacji danej osoby, która zmuszona jest żyć na ulicy. W społeczeństwie powszechny jest stereotyp brudnego i śmierdzącego
bezdomnego, który jest życiowym nieudacznikiem i pijakiem.
Statystyki wykazują jednak, że
bezdomnymi często zostają ludzie inteligentni i dobrze wykształceni, którzy posiadali rodzinę, dom pracę, a którzy w jednej chwili z różnych powodów
utracili wszystko.
Bezdomni, spychani na margines społeczny, doświadczają samotności, braku akceptacji i odrzucenia. Wykluczenie ze społeczeństwa z powodu bezdomności niesie za sobą szereg patologii (alkoholizm, przestępczość),
sprawia, że ludzie tracą ‹ ‹ ‹

MARCIN SZKODZIŃSKI
ŹRÓDŁO: GORAL INFO EXTRA
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Obrączkowa moda
Obrączka ślubna to pamiątka noszona na palcu przez
całe życie. By ona przetrwała, powinna być wykonana z dobrego kruszcu. Jakie
więc wybrać obrączki, by służyły nam przez wiele lat, mimo zmieniającej się ciągle
mody?
Ciągle najpopularniejsze są
obrączki ze złota, choć wiele par
zamawia obrączki ze złota białego lub żółtego. Średnia cena standardowych, bez wzorów
to ok. 1000 zł.
Warto przypomnieć, że złoto
ma oznaczenie Au – od Aurum,
co z łacińskiego oznacza „poranny brzask”. To właśnie ten
„brzask” jest wyznacznikiem
wartości owych obrączek.
Jeśli chcemy obrączki ze złota
o chropowatej powierzchni, musimy wydać ok. 1500 zł. Jeśli zamówimy gładkie, bez wzorów,
z białego złota to koszt takowych
wynosi już w granicach
ok. 2200 zł. Jeśli para nie może
zdecydować się, jaki kolor złota
wybrać (biały czy żółty), może
pójść na kompromis i nabyć obrączki dwukolorowe, przeplatające się wzdłuż okręgu. To już
koszt ok. 6600 zł. Profesjonalni

‹ ‹ ‹ zaufanie i wiarę w siebie. Z czasem następuje zobojętnienie i pogodzenie się z sytuacją. Psychologowie zgodnie zauważają, że bezdomnym brakuje motywacji, by zmienić swoją
sytuacją życiową. Ludzie mieszkający na ulicy postrzegają życie
w kategorii „tu i teraz”, a każdy
dzień stanowi niejako wyzwanie.
Często cały ich życiowy dorobek
mieści się w plastykowej torebce. Wędrują ulicami miast szukając schronienia i jedzenia, rozgrzewając się alkoholem, uciekają w używki.

jubilerzy potrafią wykonać też
obrączki dwukolorowe, które wyglądają jak sklejone z dwóch,
czyli białego i żółtego złota.
Można do tego wygrawerować
imię drugiej osoby lub datę ślubu (dla zapominalskich). To
koszt ok. 2500 zł. Alternatywne
pary mogą zafundować sobie
obrączki wielokolorowe, w barwach tęczy (wzdłuż pierścienia)
oraz przeplatane niczym sznur.
Oczywiście to już koszt znacznie
większy, bo ok. 9000 zł.
Kolorowe..? Nie, to nie żart.

Coraz więcej osób takie zamawia. Są one przeplatane żółtym i białym złotem, ale również tytanem czy platyną. Dodatkowo mogą zawierać cyrkonie, szafiry, brylanty, a nawet
diamenty. Obrączki z samego
tytanu zamawiają osoby, które
mają na złoto uczulenie lub
po prostu nie lubią najbardziej
szlachetnego metalu. Jeśli tytan wydaje się komuś zbyt pospolity, można zamówić obrączki z samej platyny, jednak
koszt takich (o normalnych rozmiarach) to już kwota przekraczająca 12 000 zł.
Pamiętać należy, że obrączka
to nie tylko symbol dozgonnej
miłości, wiary i nadziei, ale także
przedmiot użytku codziennego.
dla bezdomnych. Choć nie ma
śniegu, temperatura często spada poniżej zera – zwłaszcza nocą. Nie trudno wtedy o wyziębienia i odmrożenia, a w konsekwencji nawet o śmierć. Policja
apeluje o zgłaszanie informacji
o przebywających na zewnątrz
podczas mrozów bezdomnych.
„Żadne zgłoszenie nie jest ignorowane” – informuje rzecznik
prasowy ostrowskiej komendy
Elżbieta
Kaliszewska.
– „Na miejsce wysyłany jest patrol. Policjanci odwożą te osoby
do domów, do noclegowni,

Powinna więc być wygodna. Dlatego wiele osób zamawia sobie
obrączki soczewkowe, czyli takie, które są zaokrąglone w stronę palce przy krawędziach.
O obrączkach można mówić
dużo, ale czym są i jak je nosić?
Warto zaznaczyć, że nosimy ją
na serdecznym palcu prawej dłoni, tak jak obywatele Austrii, Niemiec, Norwegii, Danii, Grecji,
Hiszpanii, Indii, Chile, Wenezueli
i Bułgarii. Na lewej dłoni obrączkę ślubną nosi się m.in. we Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Włoszech, Słowenii, Węgrzech, Turcji, Brazylii, Egipcie,
Meksyku, USA i Kanadzie. Co
ciekawe, w USA obrączki początkowo nosiły tylko żony, jednak
od początku XX wieku noszą je
także mężczyźni.
Obrączki są popularne w krajach o religii katolickiej, prawosławnej, anglikańskiej, jak i żydowskiej. Pierwsze ślady obrączek pojawiają się już 3000 lat
temu w Egipcie. Wierzono wówczas, że obrączki są połączeniem serc. Do Europy trafiły
na przełomie XV i XVI w. Popularne stały się w dobie renesansu
i do tej pory nam służą.
OPRAC. (TOLDO)
ŹRÓDŁO: KROTOSZYN
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– WIELKOPOLSKA GAZETA LOKALNA

do izby wytrzeźwień bądź
do szpitala, gdy wymagają pomocy medycznej.”
Policja i MOPS pomaga

„Już od kilku tygodni ostrowscy policjanci dokonają systematycznych kontroli miejsc,
gdzie można spotkać osoby, dla
których minusowe temperatury
stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia” – dowiadujemy się od rzecznika KPP
w Ostrowi Maz. – „Policjanci
kontrolują m.in. pustostany,

skwery i inne tego typu miejsca.
Warto podkreślić ważną rolę
dzielnicowych, którzy odwiedzają
osoby starsze, schorowane, samotnie zamieszkujące.” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązuje odpowiednie organy do przeprowadzenia wizytacji i przedstawienia sprawozdania odnośnie problemu bezdomności na danym terenie. Ogólnokrajowe liczenie osób, które żyją
na ulicy, w odbędzie się w nocy
z 21 na 22 stycznia w całym kraju. W akcję angażują się wszystkie służby publiczne i instytucje

Ostrowska bezdomność

W naszym mieście bezdomność nie osiąga dużej skali, jednak można spotkać na ulicach
Ostrowi osoby bez domu. Co roku liczy się około 10 osób, które
żyjąc w mieście bez dachu
nad głową. Zatrzymują się najczęściej w opuszczonych domach czy budynkach gospodarczych. Jedzenie zdobywają od ludzi dobrych woli, znajdują, bądź
kupują za pieniądze uzyskane ze
sprzedaży
znalezionych
na śmietnikach butelek i puszek.
O problemie bezdomnych robi
się szczególnie głośno zimą, która jest najtrudniejszym okresem
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pomocy społecznej. „Ważne jest,
że mieszkańcy miasta reagują
i nie pozostają obojętni. Otrzymujemy zgłoszenia, dzięki którym
jesteśmy w stanie udzielić pomocy na czas” – podkreśla rzecznik
KPP Elżbieta Kaliszewska.
Osoby bezdomne pomocy
mogą szukać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. „Udzielamy pomocy każdemu, kto jej potrzebuje i chce. Nie pozostawiamy nikogo na ulicy” – zapewnia
Barbara Kędziora, kierownik
MOPS-u w Ostrowi Mazowieckiej. – „Obecnie dwie osoby
przebywają w noclegowni
w Ostrołęce, dwie w Caritasie
– noclegowni koło Zambrowa
oraz jedna w Monarze w Warszawie. Dwie osoby podpisały
oświadczenia, że odmawiają
umieszczenia w noclegowni.”
Koszty pobytu bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Ostrów Mazowiecka, pokrywa MOPS. Nikomu nie zostaje
odmówiona pomoc, jeśli tylko
chce współpracować. Jak informuje kierownik ośrodka, żaden
bezdomny nie jest kierowany
do noclegowni „na siłę”, wszystko odbywa się za zgodą zainteresowanych.
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji
w Ostrowi Mazowieckiej Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za kontakt z policją, która
uczestniczy w akcjach udzielania pomocy bezdomnym. Ponadto ośrodek stara się podejmować działania, mające na celu poprawę warunków życia
osób, które znalazły się na ulicy.
Bezdomni mogą liczyć na pomoc w poszukiwaniu pracy czy
w znalezieniu mieszkania. Zapewniane jest także specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne.
Nie bądź obojętny!

Jeśli zauważysz osoby bezdomne lub siedzące/leżące
na ławkach podczas minusowej
temperatury – zgłoś to! Brak reakcji może okazać się tragiczny
w skutkach. Zadzwoń pod nr
tel.: 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 997
– Policja, 998 – Straż Pożarna, 986 – Straż Miejska, 999
– Pogotowie Ratunkowe, 987
– bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
(MCH)
ŹRÓDŁO: EXTRA TV OSTRÓW MAZ.
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Nie unikniemy katastrofy emerytalnej
Liczba ludności w wieku emerytalnym
w Polsce wzrośnie w perspektywie najbliższych dekad z ok. 7 mln w 2013 r.
do blisko 10 mln w 2050 r. – wynika
z prognoz GUS. Jeżeli rząd niczego nie
zrobi, to nasz kraj stanie na krawędzi
bankructwa.
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Dane takie zawarto w informacji, którą
Główny Urząd Statystyczny przygotował dla
sejmowej komisji polityki senioralnej. Opracowanie nosi tytuł „Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia
się struktury ludności w świetle prognozy
na lata 2014-2050 .
Jak wskazuje GUS, w rezultacie sukcesywnego przesuwania wieku poprodukcyjnego,
liczba potencjalnych emerytów będzie się
zmniejszać; w stosunku do sytuacji
przed zmianą ustawowego wieku emerytalnego, osób w wieku poprodukcyjnym będzie
mniej: w 2020 r. – o 12 proc. (o ponad 1 mln
osób), w 2035 r. – o 18 proc. (1,85 mln)
a w 2050 r. aż o jedną piątą (o prawie 2,5
mln osób).
Jednak współczynnik obciążenia ludności
w wieku produkcyjnym osobami w wieku
emerytalnym będzie się zwiększał przez
wszystkie lata prognozy – z 28 osób w 2013
r. do 52 w 2050 r. (na sto pracujących osób).
Jak wskazuje GUS – przy utrzymaniu poprzednich zasad dotyczących ustawowego
wieku przejścia na emeryturę – na sto osób
w wieku produkcyjnym w 2050 r. przypadałoby 75 osób uprawnionych do emerytury! To
oznacza, że nie będzie miał kto na nie zarabiać.
Rozwiązania tej katastrofalnej sytuacji są
dwa.
Pierwsze – rząd kolejny raz podniesie
wiek emerytalny.
Drugie – zachęci Polaków do posiadania
większej ilości potomstwa, które będzie pracować na nasze utrzymanie.
W 2013 r. weszły w życie przepisy, przewidujące stopniowe zrównanie i wydłuże-
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nie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Wiek emerytalny
jest podnoszony co cztery miesiące o jeden miesiąc.
Obecnie, jak pokazują dane GUS, osoby
w wieku powyżej 65 lat mają już za sobą
okres aktywności zawodowej – dla 95 proc.
seniorów wyłącznym źródłem utrzymania
jest emerytura lub renta.
Według spisu powszechnego z 2011 r.
głównym źródłem utrzymania dla 86,4 proc.
seniorów była emerytura (pracownicza lub
rolnicza), zaś dla 7,9 proc. – renta. Wyłącz-

nie z pracy utrzymywało się niespełna 2
proc. osób starszych, przede wszystkim byli
to mężczyźni.
Na koniec 2013 r. liczba ludności Polski
wynosiła 38,5 mln, w tym ok. 5,7 mln stanowiły osoby w starszym wieku tj. powyżej 65
lat. W latach 1989-2013 liczba osób w starszym wieku wzrosła, a jej udział w ogólnej
populacji zwiększył się o 4,7 punktu procentowego – z 10 proc. w 1989 r. do 14,7 proc.
w 2013 r.
ŹRÓDŁO: WIELUNIAK EXTRA

Mniejsze podatki i wynagrodzenie burmistrza
Tańsze będzie życie w gminie
Zakliczyn, jak również mniejsze będą koszty prowadzenia
działalności gospodarczej.
Nowe władze samorządowe
zakliczyńskiej gminy uchwaliły obniżenie stawek podatków lokalnych.
W porównaniu z poprzednikiem mniej też będzie zarabiał
burmistrz Zakliczyna Dawid
Chrobak. W latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia gmina Zakliczyn słynęła z niskich
podatków. Był tutaj dobry klimat
m.in. dla przedsiębiorczości. Niestety po 2010 roku podniesiono
je jednak o około 30 procent
i w ten sposób podatki były dużo
wyższe w porównaniu do innych
gmin.
Przykładowo w gminie Zakliczyn w 2014 roku od gruntów
związanych z działalnością gospodarczą płaciło się podatek
w wysokości 75 groszy,

a w Czchowie obowiązuje stawka 62 gr., zaś w Pleśnej i Dębnie 70 gr. Od budynków związanych z działalnością gospodarczą w gminie Zakliczyn ustalona była opłata w wysokości 16, 50 zł (jedna z najwyższych w regionie), a w Czchowie 14, 60 zł, Dębnie 14, 50 zł,
Pleśnej 16 zł. Od budynków
mieszkalnych w gminie Zakliczyn płaci się obecnie 55 gr.,
a w Czchowie 45 gr., w Wojniczu 48 gr. Nowe władze samorządowe postanowiły obniżyć
podatki lokalne średnio o około 10 procent.
– Dzięki temu tańsze będzie
życie w gminie, a nie jest też tajemnicą, że niskie podatki lokalne sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i inwestycjom – twierdzi burmistrz Dawid Chrobak.
– Przedsiębiorcom musimy wychodzić naprzeciw i tworzyć dla
nich jak najlepsze warunki
do prowadzenia działalności gospodarczej, bo to w dłuższej per-

spektywie na pewno się opłaci.
Będą miejsca pracy, będzie
więcej firm, a w konsekwencji
także zapewne będą większe
wpływy do budżetu gminy właśnie z tytułu podatków.
Zgodnie z ostatnią uchwałą Rady Miejskiej w 2015 roku od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej będzie
się płacić 68 groszy od 1 metra
kwadratowego powierzchni (dotychczas było 75 gr.). Od budynków mieszkalnych obowiązywać
będzie stawka 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni
użytkowej (do tej pory 55 gr.).
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uiszczać trzeba
będzie opłatę 14, 85 zł od metra
powierzchni użytkowej, czyli o blisko 2 zł mniej.
Obniżone są również pozostałe
podatki od budynków związanych z różnymi świadczeniami.
Bez zmian pozostał podatek rolny, gdyż jego wysokość na 2015

roku uchwaliła Rada Miejska poprzedniej kadencji na sesji
w dn. 13 listopada 2014 r. Mniej
w stosunku do swojego poprzednika zarabiał będzie obecny bur-

mistrz Zakliczyna. Dawid Chrobak zwrócił się do radnych z wnioskiem, aby jego wynagrodzenie
było, co najwyżej na średnim poziomie przewidzianym przez sto-

sowne przepisy i zarabiał będzie
około 9, 6 tys. zł brutto. Pensja
dotychczasowego burmistrza wynosiła blisko 11 tys. zł).
ŹRÓDŁO: EXTRA GALICJA
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Studenci Politechniki
Białostockiej
konstruują nowego
łazika marsjańskiego

Politechnika Opolska dostała
dwa quady – pomogą
w kształceniu studentów

Studenci Politechniki Białostockiej konstruują kolejnego łazika marsjańskiego
– #next, który zgłosili na zawody w bazie marsjańskiej
na pustyni w stanie Utah
w Stanach Zjednoczonych.
Będzie to piąty łazik uczelni,
który weźmie udział w tych
zawodach.

Dwa quady przekazała Politechnice Opolskiej uruchomiona w ubiegłym roku
w Opolu fabryka firmy Polaris
Polska, produkująca pojazdy
terenowe. Mają one służyć
celom dydaktycznym – studentom podczas zajęć oraz
naukowcom, którzy mogą
pracować nad ich udoskonalaniem.

University Rover Challenge
w Utah to prestiżowe, międzynarodowe zawody łazików marsjańskich zbudowanych przez
studentów. Reprezentanci Politechniki Białostockiej (PB) już
trzy razy wygrali te zawody:
w 2014 i 2013 z łazikiem Hyperion, a w 2011 roku z łazikiem
Magma 2.
Na tegoroczne zawody zgłosiły
się cztery zespoły z Polski – informuje na swojej stronie internetowej towarzyszenie Mars Society Polska. Oprócz drużyny
z Politechniki Białostockiej, swoje łaziki zarejestrowały politechniki: Wrocławska, Rzeszowska
i Warszawska. Na stronie konkursu nie opublikowano jeszcze
pełnej listy zgłoszonych drużyn.
Jak powiedział PAP prodziekan ds. promocji wydziału mechanicznego (PB) dr inż. Kazimierz Dzierżek, w tym roku organizatorzy zawodów zmienili zasady zgłaszania łazików, oprócz
rejestracji, w drugim etapie trzeba przedstawić m.in. projekt łazika. Dodał, że dopiero to kwalifikuje łazika do zawodów.
Prace nad nowym łazikiem
studenci rozpoczęli trzy miesiące temu, konstruuje go 10-oso-

bowy zespół. Dzierżek mówił, że
to nowa drużyna, niektórzy studenci wezmą udział w zawodach
po raz pierwszy. Stąd też pomysł,
aby nazwa łazika nie była związana z poprzednimi.
#next będzie też różnił się
w samej konstrukcji – dodał
Dzierżek. Jak mówił, bazując
na wcześniejszych doświadczeniach starają się wyeliminować
błędy z poprzednich łazików.
Zmiana będzie m.in. w samej ramie robota. Ma być większa, bo
– zaznaczył Dzierżek – dzięki temu łatwiej pokona przeszkody,
z czym miał problemy Hyperion 2.
Obecnie testowane są poszczególne podzespoły łazika,
cały na być gotowy w kwietniu.
#next powstanie m.in. dzięki pieniądzom z resortu nauki z programu „Generacja przyszłości”.
Zawody University Rover
Challenge (URC) w tym roku zostaną rozegrane między 28
a 30 maja. W ekstremalnych
warunkach zespoły studenckie
z całego świata i skonstruowane przez nich łaziki marsjańskie rywalizują w czterech terenowych konkurencjach, symulujących misje marsjańskie.
Sterowany zdalnie łazik musi
np. pokonać wzniesienia terenu, przynieść pomoc rannemu
astronaucie, dokonać napraw
w zepsutym urządzeniu. Uczestnicy muszą też zaprezentować,
jak powstała przygotowana przez nich konstrukcja.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Jak powiedział PAP dyrektor
operacyjny Polaris Polska Bogusław Dawiec, przekazane Politechnice Opolskiej pojazdy to
element współpracy z opolską
uczelnią techniczną, jaką reprezentowana przez niego firma deklarowała już w momencie wejścia na opolski rynek.
„Planujemy
pozyskiwać
w Opolu nie tylko pracowników
produkcyjnych, ale też nawiązać
relacje ze środowiskiem naukowym, by w przyszłości pozyskiwać kadrę inżynieryjno-techniczną do pracy np. w centrum badawczo-rozwojowym, które będzie odpowiedzialne za homologację naszych produktów i ich
rozwój” – wskazał dyr. Dawiec.
Tłumaczył, że możliwość pracy na przekazanych Politechnice
Opolskiej pojazdach Polarisa pozwoli studentom i naukowcom
dobrze poznać ich konstrukcje
i przyjrzeć się ich budowie. „A to
z pewnością będzie również z korzyścią dla nas” – dodał.
Przekazane politechnice pojazdy to jeszcze nie maszyny wyprodukowane w Opolu, ale takie, które fabryka dostała z USA
i również ćwiczyła na nich
przed uruchomieniem zakładu.
Dawiec wyjaśnił, że dotąd
głównym celem otwartej oficjalnie we wrześniu ub. roku fabryki było uruchomienie produkcji i jej ustabilizowanie. Firma planuje jednak rozpocząć
także programy staży i praktyk.
Przyznał, że to, iż w Opolu istnieje uczelnia techniczna, było
jednym z atutów wyboru tego
właśnie miasta na lokalizację
fabryki Polarisa. „To bowiem
dla firmy oznacza, że jest
w mieście zaplecze w postaci
kadry, która ma wiedzę techniczną możliwą do wykorzystania” – podkreślił.
Rektor Politechniki Opolskie
prof. Marek Tukiendorf również
podkreślał w rozmowie z PAP dydaktyczną wartość przekazanych uczelni przez Polarisa pojazdów. „Nasi studenci i absolwenci, jeśli mają trafiać do tej firmy, to muszą znać jej produkty.

Dzięki temu, iż będą mieli
do nich dostęp na zajęciach, ich
przygotowanie będzie odpowiednie” – mówił profesor.
Tłumaczył, że studenci będą
przekazane quady rozbierać,
składać, badać i poznawać.
„Oprócz tego nasi pracownicy
naukowi mają już pewne pomysły związane z udoskonalaniem
tych pojazdów” – wyjaśniał zaznaczając, że z przekazania pojazdów skorzysta także kadra
naukowa uczelni.
Rektor dodał, że dla uczelni
ważny będzie również zapowiadany przez Polarisa program
staży i praktyk – także w USA
– w którym mają uczestniczyć
studenci uczelni. Podkreślał też,
że na przykładzie współpracy Politechniki Opolskiej z Polarisem
czy innym inwestorem z Opola
(produkującą czujniki do automatyki przemysłowej firmą ifm
ecolink) widać wyraźnie, iż nowi
inwestorzy na danym terenie to
nie tylko koło zamachowe dla
gospodarki i rynku pracy, ale
także czynnik wspomagający
rozwój uczelni – studentów czy
kadry naukowej z danego terenu.
Fabrykę firmy Polaris Polska,
produkującą pojazdy terenowe
– głównie quady – oficjalnie
otwarto w Opolu we wrześniu.
Produkcja ruszyła w niej jeszcze
przed tym otwarciem. Budowa
hali Polarisa przy ul. Wspólnej
w Opolu rozpoczęła się natomiast we wrześniu 2013 roku.
Zakład powstał na 12-hektarowej działce, na terenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestycja warta była ok. 100
mln zł. W zbudowanej hali o po-
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wierzchni 32 tys. metrów kw.
znalazły się m.in. spawalnia, lakiernia, a także linie produkcyjne i montażowe. Zakład ma
też 2,5-kilometrowy tor testowy.
Firma Polaris Polska należy
do amerykańskiej grupy Polaris
Industries, która powstała
w 1954 r. w Minnesocie. Jest no-

towana na amerykańskiej giełdzie. Koncern ma fabryki w USA,
Meksyku i Indiach. Polaris Polska w Opolu to pierwsza europejska fabryka amerykańskiej
firmy.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Co warto wiedzieć o karnawale
Okres trwający od 6 stycznia, czyli
Święta Trzech Króli, do Środy Popielcowej (lub poprzedzającego ją
tzw. kusego wtorku) to czas balów
i zabaw, to karnawał, w Polsce zwany także zapustami.
Jego tradycyjna nazwa pochodzi
od włoskiego słowa „carnevale”, co
oznaczać może pożegnanie z mięsem
(carne – mięso, vale – żegnać) lub królowanie mięsa (carne – mięso, valere
– być ważnym, królować). Nazwa wskazuje automatycznie na charakter tego
czasu oraz fakt, że nieuchronnie zbliża
się Wielki Post. Stąd staropolskie mięsopusty, czyli ostatni tydzień karnawału,
trwający od tłustego czwartku do kusego wtorku.
Początki karnawału sięgają starożytnego Rzymu. Tłumaczenia nazwy można doszukiwać się w pochodnej od łacińskiego znaczenia wóz w kształcie
okręgu. Taki wóz uczestniczył w świętach ku czci Izydy, a w późniejszych latach także Dionizosa w Rzymie. Był nieodłącznym elementem procesji świątecznych ku czci wyżej wymienionych
rzymskich bogów.
Nie tylko w dużych skupiskach miejskich można spotkać coś na wzór znanego nam karnawału.
Niektórzy badacze twierdzą, że ta
właśnie znana nam forma spędzania
czasu wywodzi się z okolic rolniczych.
Na poparcie tej tezy wskazuje zwyczaj
ludowych tańców przy ognisku, nasilonych w tym czasie. Chłopi błagali bóstwa o płodność swoich ziem i próbowali przebłagać ich wysokimi skokami,
które, wykonywane w rytm muzyki,
przybierały formę tańca i dlatego można przyrównać je do dzisiejszych zabaw
karnawałowych.
Staropolska tradycja obfituje w rozrywki, które dziś są tylko wspomnieniem, mimo że także wtedy był to jedyny w roku czas swawoli i hulanek. Pod-

czas zapustów dużą rolę odgrywały kobiety. Panny gorliwiej szukały
mężów, wyprawiano najwięcej
wesel. 2 lutego, czyli w Matki Boskiej Gromnicznej, młodzi dawali
sobie „słowo”, a ci już „po słowie”
spieszyli do ołtarza. Na wsiach nie
panował spokój. Wspólnie skubano pierze, co kończyło się zabawą
przy muzyce i sutym poczęstunkiem. W każdej chwili można było spodziewać się najazdu gości,
więc dwory obfitowały w zapasy
jadła i picia. Okazją do takich niespodziewanych odwiedzin były
kuligi. Rozbawione, często poprzebierane, rozśpiewane towarzystwo najeżdżało okoliczne domy, by wśród zabawy ogołocić spiżarnię sąsiadów, rozgrzać się
po mroźnej wyprawie i wytańczyć.
Sanie oświetlone były pochodniami i prowadzone przez wodzireja,
który prowadził także całą zabawę. Po miasteczkach i wsiach
w ostatnie dni karnawału chodziły
korowody przebierańców. Nie
wszyscy mieli maski, wystarczyło
poczernić twarz sadzą. W ten sposób bawiła się wieś. W dworach
organizowano „reduty”, czyli eleganckie bale kostiumowe. Kolorowe korowody wychodziły na ulice. Dziś przykładem miasta,
w którym ta tradycja nadal żyje,
jest Wenecja. Równie znanym
jest karnawał brazylijski w Rio de Janeiro.
Sam karnawał kojarzy się z szaleństwem noworocznym.
Wiele par nadrabia zaległości w balach i zabawach, niemożliwych do realizowania w Adwencie. Ta szampańska
zabawa ma na celu pożegnanie przyjemności na okres czterdziestodniowego Postu. To przejawia się także w proponowanych jadłospisach – na stołach
królują pączki i faworki. Dawniej jedzo-
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no tłuste kasze ze skwarkami, kapustę
z mięsem i słoniną, kiełbasę i boczek.
Nie można jednoznacznie określić
długości tego czasu zabaw i przyjęć.
Wiąże się to z ruchomością świąt
Wielkiej Nocy, a głównie ze Środą Popielcową. Niemniej zawsze jest to
czas, kiedy ludzie bawią się wspaniale i potrafią zapomnieć dzięki temu
o problemach dnia codziennego,
mniej kolorowych niż te wypełnione
zabawą.

Karnawał jest także nieodłącznym elementem dzieciństwa. Szkoły i przedszkola często organizują bale, o których głośno jest już od grudnia. Dzieci cieszą się,
mogąc brać udział w tak niecodziennym
wydarzeniu, a wiele konkursów i zabaw
w czasie trwania takiego balu jest dla
nich wspaniałym przeżyciem. Oczywiście
najczęstszą i najbardziej kolorową atrakcją są bale przebierańców. Młodzi mają
masę pomysłów, jak urozmaicić sobie
strój i zaskoczyć kolegów.

Istnieją wypożyczalnie strojów, jednak to rodzice potrafią wraz z maluchem stworzyć prawdziwie bajkową
kreację.
Jak widzimy, historia karnawału sięga dalekiej przeszłości, ale popularność
zachowuje do dnia dzisiejszego. Bawmy
się więc, póki ten czas trwa.

Ogromne ssaki odwiedzają Bałtyk
Tajemnicza kość, którą znaleziono podczas prac w Kanale Piastowskim w Świnoujściu, należała do humbaka
– ustalili na życzenie Urzędu
Morskiego w Szczecinie naukowcy. To może być dowód,
że te ogromne ssaki odwiedzają Bałtyk.
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Jak powiedziała PAP rzeczniczka urzędu Ewa Wieczorek,
około metrowa kość kręgowa,
znaleziona we wrześniu 2014 r.
podczas robót podwodnych
przy budowie umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego to
fragment kręgosłupa z odcinka
lędźwiowego, ważący ok. 15 kg,
który pochodzi od humbaka
(Megaptera novaeangliae).
Zagadką jest, jak tak wielki
osobnik mógł znaleźć się w Ka-

OPRAC. (ANIA)
ŹRÓDŁO: WIELKOPOLSKA GAZETA
LOKALNA KROTOSZYN

nale Piastowskim odległym
od otwartego morza o kilkanaście kilometrów. Ponieważ nie
znaleziono innych fragmentów
szkieletu humbaka, kręg mógł
zostać tam wepchnięty przez ruchy wód lub np. był przywieziony
przez jakiegoś marynarza, tłumaczy rzeczniczka.
Humbaki pojawiają się w Morzu Bałtyckim bardzo rzadko,
jednak np. w ubiegłym roku Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odnotowała obecność tych waleni
m.in. w rejonie Darłówka.
Samice tego ssaka osiągają
długość do ok. 17 m, a samce
nawet do ok. 19 m. Waga dorosłego osobnika dochodzi do 45 50 ton.
Jeszcze nie wiemy, co będzie
dalej ze znaleziskiem, czy zostanie
u nas, jako pamiątka, czy też przekażemy je jakiejś innej instytucji,
np. parkowi narodowemu czy muzeum – dodała Wieczorek.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Wilki wracają do lubuskich lasów
Osiem wilczych watah żyje
w Lubuskiem. Drapieżniki te
powoli wracają do lubuskich
lasów, po tym jak w XX wieku
zostały w nich niemal wytępione – poinformował PAP
Tomasz Kozłowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
„W 2014 r. liczebność wilków
w woj. lubuskim szacowana była
na osiem watah, przy średniej 4
– 6 szt. w jednej rodzinie. W Lubuskiem wilki występują głównie w trzech rejonach: na południowym zachodzie, w północnej części Borów Dolnośląskich
(2 watahy), w Puszczy Rzepińskiej (2 watahy) i Puszczy Noteckiej (4 watahy)” – powiedział
PAP Kozłowski.
Ziemia Lubuska to raj dla tych
wspaniałych drapieżników. Lesistość regionu na poziomie ok. 49
proc., małe zaludnienie i obfitość
zwierzyny grubej i płowej – to elementy zachęcające wilki do zakładania rodzin w Dolinie Środkowej Odry. Tak też się dzieje.

Z obserwacji przyrodników
wynika, że początek watahom
z Lubuskiego dały wilki, które
w poszukiwaniu terenów łowieckich przywędrowały z dwóch kierunków – zachodniego, czyli Niemiec oraz z północno-wschodniej Polski, a dokładnie Warmii
i Mazur. Potwierdzają to wyrywkowe badania próbek DNA pobieranych od potrąconych bądź
padłych osobników.
W ub. roku do RDOŚ w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 15 sygnałów
o obecności wilków w różnych
częściach województwa. Pięć
zgłoszeń dotyczyło śmiertelnych
potrąceń dorosłych osobników
przez samochody, a 10 domniemanych ataków wilka na zwierzęta gospodarskie.
Spośród ogólnej liczby zgłoszeń o atakach, w czterech przypadkach nie potwierdzono śladów obecności wilków, w trzech
– nie zostały zachowane wymogi zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed atakiem drapieżnika z zewnątrz, a pozostałe
zgłoszenia uznane zostały za zasadne.

Wilki najczęściej atakowały
daniele i owce, ale zgłoszenia
dotyczyły również kóz, bydła
i drobnych zwierząt.
W przypadku ubiegania się
o odszkodowania, bardzo istotną okolicznością ułatwiającą
identyfikację przyczyny zdarzenia jest jak najszybsze powiadomienie przedstawiciela RDOŚ
oraz zabezpieczenie możliwie
największej ilości śladów drapieżnika, który zaatakował zwierzęta gospodarskie – podkreślił
Kozłowski.
Szacuje się, że w Polsce żyje
ok. 750 – 800 wilków. W części
Polski położonej między Wisłą
a zachodnią granicą zarejestrowana została obecność 31 rodzin wilka. Przyjmuje się, że najmniejsze terytorium zajmowane
przez jedną watahę obejmuje
obszar 100 kilometrów kwadratowych.
Wśród części społeczeństwa
nadal niestety funkcjonują stereotypy wskazujące wilka jako
zabójcę zwierząt i drapieżnika
groźnego dla ludzi. Wilki to jednak płochliwe i z reguły unikają-

Zastrzyk słonej
wody dla Bałtyku
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ce kontaktu z człowiekiem zwierzęta.
„Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie i hodowlane, to należy pamiętać, że wilk wiedziony
instynktem skorzysta z każdej

okazji. Warto więc doglądać
zwierząt, grodzić pastwiska,
a na noc spędzać je do zagrody”
– powiedział PAP Kozłowski.
Kozłowski przypomniał, że
wilk jest prawnie chroniony

w Polsce, a jego zabijanie,
a nawet płoszenie jest zabronione.

Bałtyk otrzymał solidny zastrzyk słonej wody, którą
wiatr „wepchnął” z bardziej
słonego Morza Północnego.
Taki wpływ jest ratunkiem
dla przydennych ekosystemów, którym słona woda niesie niezbędny do życia tlen.
Ostatni taki wlew zdarzył się
w 2003 r.

pokonać Basen Arkoński, Kanał
Bornholmski, Głębię Bornholmską by wreszcie przez Próg Słupski wpłynąć do Kanału Słupskiego. Nim przepływa przy dnie
do największych głębi Bałtyku
Właściwego – Głębi Gdańskiej,
Gotlandzkiej i dalej na północ
i wschód.
Jak przypomniał, Bałtyk jest
morzem słonawym, a nie słonym. „Zasolenie powierzchniowych warstw Bałtyku jest pięć
razy mniejsze niż w Morzu Północnym. Dlatego te wlewy są dla
Bałtyku niezwykle istotne,
zwłaszcza dla głębi bałtyckich”
– opisał. W przydennych warstwach Bałtyku rozkładająca się
materia organicznej zużywa cały
dostępny tam tlen. Z tego powodu warstwy te powoli zaczynają
obumierać. Tworzą się – martwe
dla życia biologicznego – strefy
azoiczne, w których wydziela się
siarkowodór.
„Tymczasem słona woda niesie ze sobą tlen, pierwiastek niezbędny do wentylacji głębi bałtyckich. Wody Bałtyku potrzebują soli również po to, aby mógł
się w nich mnożyć dorsz. Ikra tej
ryby nie rozwija się w wodzie
słodkiej, ale słonej i chłodnej”
– wyjaśnił rozmówca PAP.
Niestety, wlewy zasilające Bałtyk w słoną wodę nie zdarzają
się zbyt często. „Ja w swojej karierze obserwuję trzeci taki
wlew. Ostatnie obserwowane były w latach 1993 i 2003. Daw-

niej – w pierwszej połowie XX wieku – zdarzały się one
co dwa-trzy lata. Może nie były
tak intensywne jak teraz, ale pojawiały się w sekwencjach:
po jednym silniejszym wlewie
następowały kolejne już nieco
słabsze” – opisał prof. Walczowski.
Przyczyną mniejszej liczby
wlewów są zmiany klimatyczne,
powodujące zmiany w cyrkulacji
atmosferycznej. W efekcie bardzo rzadko zdarzają się warunki,
w których woda z Morza Północnego może wlać się do Bałtyku.
Na razie naukowcy z Instytutu
Oceanologii PAN nie wiedzą dokładnie, ile słonej wody zasiliło
Bałtyk. Z niemieckich danych
wynika, że jest to 200 km sześc.
wody, według szwedzkich nawet 300 km sześc. „Jeśli takie
dane okażą się prawdziwe, byłby
to bardzo duży wlew” – podkreśla rozmówca PAP.
W lutym badacze wypływają
w kolejny rejs „Oceanią”, aby
zbadać prędkość rozchodzenia
się wlewu i objętość słonej wody.
„Chcemy też zbadać, jakie procesy towarzyszą rozprzestrzenianiu się tej wody. Sam proces wlewu przez Cieśniny Duńskie trwa
tylko kilka dni, ale już jego rozprzestrzenianie się to kwestia
miesięcy, a nawet lat” – zapewnia prof. Walczowski.

Naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, którzy
pod koniec 2014 roku odbywali
standardowy rejs statkiem badawczym R/V „Oceania” po Bałtyku, zaobserwowali znaczny
wzrost zasolenia jego wód przydennych w zachodniej części.
Wpływ dużej ilości słonej wody
do Basenu Arkońskiego potwierdzili również oceanografowie
niemieccy.
„Wszystko wskazuje na to, że
mamy do czynienia z intensywnym wlewem słonej wody z Morza
Północnego. Dokonuje się on poprzez Cieśniny Duńskie, kiedy wiatry wschodnie wypychają wodę
z Bałtyku, obniżając jego poziom.
Następnie musi nastąpić szybka
zmiana kierunku wiatru na zachodni, który wpycha wodę z Morza Północnego do Bałtyku” – powiedział PAP prof. Waldemar Walczowski z Instytutu Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk.
Zanim woda z Cieśnin Duńskich dotrze do Bałtyku, musi

PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
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Studencki wynalazek pozwoli
bezpiecznie zanurzyć się
we własnej fobii
Lęk przed pająkami, otwartą
przestrzenią, lataniem samolotami? W leczeniu tych
i wielu innych fobii pomoże
system Phobos, opracowany
na Politechnice Białostockiej. Trójwymiarowe okulary
pozwolą oswoić się ze swoją
fobią pod czujnym okiem terapeuty.

FOT. FREEIMAGES. COM / SAMANTHA LEEKE

„Obecnie najczęściej wykorzystywaną metodą leczenia fobii
jest metoda zwana systematyczną desensytyzacją. Polega
na tym, że pacjenta wystawia
się na działanie sytuacji lękowej,
która powoduje u niego strach.
Dużym problemem jest jednak

wytworzenie odpowiedniego środowiska lękowego. Trudno sobie
wyobrazić, aby psychoterapeuta
dysponował egzotycznymi pająkami w swoim gabinecie, miał
dostęp do dachu wysokiego budynku, bądź posiadał swój samolot, aby leczyć ludzi ze strachu przed lataniem” – zauważa
w rozmowie z PAP mgr inż. Maciej Kopczyński z Politechniki
Białostockiej.
Zazwyczaj tego typu terapię
prowadzi się w wyobraźni. Terapeuta mówi pacjentowi, co powinien sobie wyobrazić, nie ma on
jednak kontroli nad tym, co jego
pacjent sobie wyobrazi. „My wyszliśmy naprzeciw temu problemowi, proponując rozwiązanie

wykorzystujące wirtualną rzeczywistość” – powiedział Kopczyński.
Studenci z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej,
przygotowując się do międzynarodowego technologicznego
konkursu dla studentów Imagine Cup 2014 przygotowali nowatorski system Phobos, który
ma wspierać pracę terapeutów
w leczeniu fobii.
Jednym z dwóch elementów
systemu jest hełm, pozwalający
na wyświetlanie trójwymiarowej
rzeczywistości. „Nad takimi hełmami pracowano już 20-30 lat
temu, tylko że wtedy nie było odpowiednich technologii, które
umożliwiłby tworzenie realistycz-

nej grafiki. Teraz – w wirtualnej
rzeczywistości – jesteśmy otoczeni tym światem dookoła”
– opisuje Kopczyński.
Tego rodzaju hełmy powstały
głównie dla potrzeb rozrywki,
a wykorzystywano je przede
wszystkim w grach. Jednak możliwości jego zastosowań jest bardzo dużo. Można wykorzystać go
w edukacji, do symulacji zachowań w sytuacjach kryzysowych,
wizualizacji budynków. Polscy
studenci, pracując nad Phobosem, przygotowali odpowiedni
system graficzny, który pozwoli
wygenerować w tym wirtualnym
świecie dowolne „środowisko lękowe”, np. dach wysokiego budynku, ‹ ‹ ‹
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Bioetyk: dzieci mają
prawo odmówić
testowania leków
Testowanie nowych leków
na organizmach zwierzęcych
i ludzkich pozwala przedłużyć jakość i długość naszego
życia. „Testy kliniczne
z udziałem ludzi, także dzieci, są nadal absolutnie konieczne” – przekonuje bioetyk z UJ, dr Marcin Waligóra. Jednak podkreśla, że powinniśmy lepiej dbać o prawa
nieletnich, którzy biorą
udział w takich badaniach.
Stosowane w rozwiniętych
krajach Europy i świata procedury poprzedzające dopuszczenie

na rynek nowego leku są wieloetapowe i długotrwałe. Jak wyjaśnia dr Waligóra z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, zanim dany specyfik znajdzie się w aptekach,
musi przejść kilka faz testów.
Wszystko zaczyna się od badań
przedklinicznych – które prowadzi się najpierw przy użyciu modeli komputerowych i z wykorzystaniem zwierząt.
Dopiero kiedy ten etap zakończy się obiecująco, przechodzi
się do kolejnych testów, w trakcie których próbom poddaje się
ludzi. Wyróżnia się cztery fazy:
począwszy od pierwszej (rzadko
prowadzonej w Polsce) – do któ-

rej przyjmowani są na ogół zdrowi ochotnicy aż do czwartej,
ostatniej – która nadchodzi
w momencie, gdy dany lek znalazł się już na rynku.
Nadal wiele obaw społecznych budzi uczestnictwo dzieci
w badaniach klinicznych ze
względu na związane z tym ryzyko. „Trzeba mieć jednak świadomość, że tego rodzaju testy są
jedyną możliwością uzyskania
powszechnego dostępu do efektywnych i bezpiecznych leków
przez całą populację małych pacjentów” – mówi dr Waligóra.
Dziś wiele leków przepisuje
się dzieciom w wyłącznie
na podstawie danych pochodzą-

FOT. FREEIMAGES. COM / BRIAN HOSKINS

‹ ‹ ‹ wnętrze samolotu czy
ciasną windę.
„Wyświetlane środowisko będzie uzależnione od wymagań
psychoterapeuty i dostosowane
do potrzeb danego pacjenta. Jesteśmy w stanie stworzyć każdy
wyimaginowany świat. Grafika
komputerowa nie stawia
przed nami żadnych limitów
w odtwarzaniu danej sytuacji”
– podkreśla rozmówca PAP.
W zależności od potrzeb pacjenta przeprowadza się z reguły 15-20 sesji terapeutycznych.
Wystawienie na sytuację lękową, przy użyciu systemu opracowanego na Politechnice Biało-

stockiej, trwa zaledwie około
pięciu minut. Przez cały czas
bardzo istotny jest kontakt z terapeutą. Badania przeprowadzone w USA pokazały, że efektywność terapii prowadzonej w ten
sposób była znacznie większa,
a sama terapia trwała krócej.
Na razie studenci z Politechniki Białostockiej opracowali prototyp urządzenia, ale liczą, że ich
pomysł będzie dostępny dla
użytkowników
najpóźniej
w czwartym kwartale 2015 roku. Największą przeszkodą są
hełmy – na razie dostępne tylko
dla programistów. Ich premiera
w sklepach dla komercyjnych

cych z testów z udziałem dorosłych. Jak dodaje badacz z UJ,
prowadzenie dobrze regulowanych, starannie zaprojektowanych i kontrolowanych badań
pediatrycznych jest dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem niż
masowe przepisywanie dzieciom farmaceutyków, których
działanie w organizmie małych
pacjentów nie zostało systematycznie przebadane.
Eksperci zgadzają się, że badania kliniczne z udziałem nieletnich są koniecznością. Ale
problemem jest to, jak zapewnić
młodym uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie
badań. I w jakim stopniu oni sami powinni współdecydować,
czy chcą w nich uczestniczyć?
Polskie przepisy nie rozstrzygają obecnie w sposób jednoznaczny, czy każda osoba małoletnia poniżej 16. roku życia musi się zgodzić na udział w badaniach, czy wystarczy do tego zgoda jej rodziców.
„W kwestii prawa dzieci
do współdecydowania o własnym udziale w badaniu biomedycznym rekomendacje
międzynarodowe nie są spójne. W naszym zespole badawczym opracowaliśmy argumenty, które przemawiają
za tym, aby dać dzieciom większe możliwości odmowy udziału w tzw. badaniach nieterapeutycznych” – zaznacza dr
Waligóra. Kierowany przez niego zespół, w skład którego
wchodzą dr Jan Piasecki (UJ)
i mgr Vilus Dranseika (Uniwersytet Wileński), zajmuje się
m.in. metodami określania ryzyka w badaniach biomedycznych z udziałem ludzi.

FOT. FREEIMAGES. COM / DAVID DUNCAN

„W każdym przypadku – niezależnie od wieku dziecka – jeśli
mały pacjent daje trwałe oznaki
dyskomfortu i wyraźnego niezadowolenia, sprzeciwiając się
kontynuacji prób klinicznych, to
badacze powinni je przerwać”
– uważa dr Waligóra.
„Wspieramy te rekomendacje, które podkreślają, że jeśli
dziecko jest już w wieku szkolnym, to również ono – a nie tylko jego rodzice – powinno zgodzić się na swój udział w takich
badaniach. Argumentujemy
za ustaleniem jednolitego progu
wiekowego, od którego konieczne byłoby uzyskania tak rozumianego przyzwolenia dziecka.
Większość badań dotyczących
kompetencji dzieci wskazuje, że
już siedmiolatki mogą wypowiedzieć się na ten temat z pewnym
rozeznaniem” – podkreśla dr
Waligóra.

Ma on nadzieję, że propozycje bioetyków z UJ przyczynią
się do ulepszenia i ujednolicenia istniejących zaleceń dotyczących prowadzenia badań
w biomedycynie. „Naszym celem jest wypracowanie narzędzi, które znajdą realne zastosowanie” – zaznacza krakowski badacz.
Wraz z zespołem z UJ kontynuuje obecnie prace zapoczątkowane przez międzynarodowy
program pod egidą National Institutes of Health (USA). Plonem
ówczesnej kooperacji była między innymi praca „Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe” – pod redakcją Marcina Waligóry i Joanny Różyńskiej.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

klientów planowana jest właśnie
na ostatni kwartał 2015 roku.
Producent deklaruje, że nie będą one kosztowały więcej
niż 400 dolarów.
W 2014 roku Phobos zwyciężył w kategorii „Innowacje”
w konkursie Imagine Cup. Zdobył też złoty medal w kategorii
innowacji technologicznej podczas targów Brussels Innova 2014, swój puchar przyznała
mu też organizacja Europe France Inventeurs.
PAP – NAUKA W POLSCE,
EWELINA KRAJCZYŃSKA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Pytania do eksperta – listy Czytelników
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 Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania
do naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

Biuro pośrednictwa pracy może pobierać opłaty za ubezpieczenie, dojazd, hotel i inne – jeśli Państwo
na to się zgodziliście. Jeśli taka forma zatrudnienia Państwu nie odpowiada, możecie szukać innej firmy,
któ ra za pew nia lep sze wa run ki,
choć niestety o nie coraz trudniej.
l l l

l l l

Witam,
Bar dzo pro szę o po ra dę w nie ty po wej spra wie. Otóż je stem za trud nio na przez pew ne biu ro po śred nic twa pra cy na te re nie Ho lan dii. Chcę się do wie dzieć czy
zgod ne z prawem obo wią zu ją cym
w Ho lan dii (a miesz kam a ho te lu
pra cow ni czym) biu ro ma pra wo
po bie rać opła ty za do jazd, któ ry
wy no si 4 eu ro dzien nie od oso by,
czy mo że po bie rać opła ty za za miesz ka nie w ho te lu, czy zgod na z prawem jest pła ca za go dzi nę
dla Po la ków ok. 7 eu ro/godz. oraz
ok. 5 eu ro dla Buł ga rów i Ru mu -

nów. Czy biu ro po śred nic twa pra cy
mo że mieć swój re gu la min, któ ry
nie po kry wa się z prawem ho len der skim, po nieważ są przewi dzia ne ka ry za nie po scie le nie łóż ka
(50eu ro), za prze no co wa nie oso by
spo za ho te lu (1000 eu ro), za ba ła gan w miej scu za miesz ka nia.
Pozdrawiam i oczekuję wyczerpującej
odpowiedzi na moje pytanie.
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Co do płacy minimalnej to pisaliśmy o niej szerzej na naszym por talu internetowym, np. tu: http://goniec pol ski.nl/znow -zwiek sza -sie -placa-minimalna/ oraz http://goniec pol ski.nl/skad -wiesz -czy -otrzy mujesz-wlasciwa-place/ i ona bezwzględ nie obowią zu je wszyst kich
pracujących w Holandii. Ale są to
stawki brutto. Od tego odprowadzany jest podatek, składki społeczne.

Witam,
Wróciłam do Polski z Hiszpanii
około 1 tygodnia temu i pobieram
transfer, który mi przyznano na 3
miesiące, oczywiście będę się starała o przedłużenie na kolejne 3
miesiące. Mam pytanie, ponieważ
jest w ciąży i data porodu przewidywana jest na 8 grudnia a transfer
mam do 15 grudnia. Kto będzie wypła cał mi za si łek ma cie rzyń ski
i gdzie mam rozpocząć załatwianie
formalności?
Pozdrawiam
(dane osobowe do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Niestety nie zajmujemy się sprawami
z Hiszpanii. Proszę zasięgnąć informacji
w polskim urzędzie pracy w swoim mieście wojewódzkim.

l l l

Witam,
Jestem na chorobowym, miałem rękę
złamaną, dwa tygodnie w gipsie, od tygodnia bez. Pracodawca zmusza mnie
do pracy, chorobowe mam jeszcze przynajmniej trzy miesiące. I powiedział, że
mam jechać do Polski, gdy nie chcę pracować. A umowę mam do 14 grudnia,
wiec nie może mnie wywalić z pomieszczenia, gdzie mieszkam? Gdy nie płaci
chorobowego, to gdzie należy się zgłosić? Pracodawca nie pozwala mi wsiadać za kierownicę własnego samochodu, gdy jestem na chorobowym – czy ma
rację? Od lekarza nie dostałem żadnego
zaświadczenia czy mogę kierować czy
tez nie. Proszę o odpowiedź. Dziękuje.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Sprawę należałoby zgłosić do UWV,
ale musi mieć Pan świadomość, że pracodawca się o tym dowie i relacje mogą
się pogorszyć. Jeśli jednak lekarz zakładowy albo wyznaczony przez UWV
stwierdzi, że nie może Pan pracować
mogą Panu przyznać chorobowe,
a na zasiłku chorobowym może Pan
przebywać w Polsce.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Reklama
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l Poseł, jadąc samochodem, potrącił dwóch pieszych
na przejściu. Przychodzi
do znajomego prokuratora
i pyta:

– Co z tym zrobimy?
Prokurator po chwili odpowiada:
– Myślę, że ten, który głową
rozbił przednią szybę, może dostać 5 lat za uszkodzenie cudzego mienia, a ten drugi, co odleciał w krzaki, 8 lat za próbę
ucieczki z miejsca wypadku.
l

Nauczycielka pyta Zdzi-

sia:

– Odrobiłeś zadanie domowe?
– Nie, bo mamusia zachorowała i musiałem sam wszystko
w domu robić.
– Siadaj, jedynka! A ty, Krzysiu, zrobiłeś zadanie?
– Ja, proszę pani, musiałem
pomagać ojcu w polu!
– Siadaj, jedynka! A ty, Jasiu,
zrobiłeś zadanie?
– Jakie zadanie, proszę pani,
mój brat wyszedł z więzienia, taka balanga była, że szkoda gadać.
– Ty mnie tutaj bratem nie
strasz! Siadaj, czwóra.
l

Wraca żona do domu,
wchodzi z torbą zakupów
do pokoju, wykłada mężowi
piwo, zakąski...

– A ty, kochanie, czemu me-

DOWCIPY

czu nie oglądasz? A może goloneczkę ci zrobić?
– Mocno?
– Nie bardzo. Reflektor, zderzak i maska.
l

Była sobie para z 60-letnim stażem małżeńskim. Nie
byli bogaci, ale dawali sobie
radę, ostrożnie gospodarując
pieniędzmi. Mieli po 85 lat,
ale byli dobrego zdrowia,
głównie dzięki żonie, która
przez ostatnią dekadę kładła
wielki nacisk na zdrowe jedzenie i ćwiczenia. Z pewnością żyliby jeszcze długo, jednak podczas podróży rozbił
się ich samolot.

Tak więc trafili do nieba. Stanęli przed niebiańskimi wrotami, a św. Piotr wprowadził ich
do wewnątrz. Zabrał ich do pięknego dworku, umeblowanego
w złoto i jedwabie, z pięknie wyposażoną kuchnią i wodospadem w głównej łazience. Zobaczyli służącą, wieszającą ich ulubione ubrania w szafie.
Westchnęli oszołomieni, gdy
Piotr powiedział:
– Witamy w niebie. To będzie
teraz wasz dom.
Staruszek zapytał Piotra, ile to
wszystko będzie kosztować.
– Ależ, nic – odpowiedział
Piotr. – Pamiętajcie, to nagroda,
którą otrzymujecie w niebie
za wasze życie na ziemi.
Staruszek wyjrzał przez okno
i zobaczył wielkie pole golfowe,
wspanialsze niż jakiekolwiek
na ziemi.
– A jakie tam są opłaty?
– mruknął.
– To jest niebo – odpowiedział
św. Piotr. – Tu możesz grać codziennie za darmo.
Potem udali się do klubu i zobaczyli obficie zastawiony stół,
z każdą kuchnią, jaką sobie
można wymarzyć. Staruszek patrzył na owoce morza, steki, egzotyczne desery i przeróżne rodzaje napojów.
– Nawet nie pytaj – św. Piotr
uprzedził staruszka. – To jest niebo, to wszystko jest za darmo
dla was, cieszcie się.
Staruszek rozejrzał się wokół
i nerwowo spojrzał na żonę.
– Dobrze, a gdzie są nisko
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tłuszczowe, niskocholesterolowe
potrawy i bezkofeinowa kawa?
– zapytał.
– To jest najlepsza część – odpowiedział św. Piotr. – Możecie
jeść i pić ile chcecie i nigdy nie
będziecie grubi ani chorzy. To
jest niebo!
Staruszek wciąż nie dowierzał.
– Żadnej gimnastyki, aby to
zgubić? – zapytał.
– Nie, chyba że chcecie – odpowiedział Piotr.
– Nie ma badania poziomu
cukru ani ciśnienia krwi ani...
– Już nigdy. Wszystko, co tu
robicie, ma wam sprawiać radość.
Staruszek spojrzał na żonę
i powiedział:
– Ty i te twoje durne otrębowe
płatki! A mogliśmy tu być już
dziesięć lat temu!
l Ksiądz, idąc ulicą, spostrzegł śmiertelnie potrąconego psa. Wstąpił więc na najbliższy posterunek policji
i mówi:

– Panowie, tam za skrzyżowaniem leży przejechany pies, zróbcie coś z tym.
Policjanci chichocząc:
– Hi hi, a my myśleliśmy, że
od pogrzebów to wy jesteście.
Ksiądz na to:
– A owszem, właśnie przyszedłem zawiadomić najbliższą rodzinę.
l – Tato, dasz mi jakieś pie-

niądze?

– To zależy, na co są ci potrzebne.
– Chciałbym spotkać się
z pewną dziewczyną.
– Ok, rozumiem. Masz
tu 50 zł. Kim właściwie jest ta
dziewczyna?
– Ekspedientką w monopolowym.
Idzie facet brzegiem Wisły.
Widzi faceta klęczącego i pijącego wodę z rzeki. Spacerowicz
woła:
– Co pan robi? Niech pan nie
pije, otruje się pan! Przecież tu
pływają chemikalia, odpadki
itp.!
– Was? Ich verstehe nicht!
– Powoli, bo zimna.

DOWCIPY

l Generałowi urodził się
syn, więc postanowił wysłać
adiutanta do szpitala, aby dowiedział się czegoś więcej.

Po jego powrocie generał pyta:
– I jak wygląda?
– Jest bardzo ładny. Podobny
do pana generała.
– Podać więcej szczegółów!
– Melduję, że jest niski, łysy
i ciągle drze gębę.
l

Trzej żonaci mężczyźni
spotkali się w kościele.

Jeden mówi:
– Wiecie co? Gdy moja żona była w ciąży, czytała książkę
„Jaś i Małgosia” i mamy dwoje
dzieci.
Mówi drugi:
– A gdy moja żona była w ciąży, czytała „Trzech muszkieterów” i mamy troje dzieci.
Ostatni zerwał się do drzwi,
a jeden spytał:
– A gdzie ty tak pędzisz?
– Lecę do domu, bo moja żona czyta „101 Dalmatyńczyków”.

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego – utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie
przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie
aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy
Zespół Kameralny „Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem – jest m.in. kawalerem Brązowego Krzyża
Zasługi oraz został odznaczony Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

KNOWANIA
FATALNA W FORMIE
ODSIECZ W KNIEI
w gąszczu zamętu
ludzkich knowań
na sprawiedliwość

l Wraca mąż pijany w trupa

do domu, wchodzi do kuchni,
otwiera lodówkę i mówi:

– Podwwwssiesieziesz mniee
do ceeentrum? Nie? To kij ci
w oko!
Trzask! Zamyka drzwi. Po kilku minutach znowu.
– Podwwwssiesieziesz mniee
do ceeentrum? Nie? To spadaj!
TRZASK!
I tak pół nocy minęło. W końcu usnął. Rano się budzi skacowany. Patrzy: drzwi od lodówki
wyrwane. Po cichu wypchnął lodówkę na korytarz, żeby żona nie widziała i zaczął ją naprawiać. Żona w tym czasie wchodzi do kuchni. Przeciera oczy ze
zdumienia i mówi:
– O skubany, jakoś pojechał!

na gotowość
do odbudowy w nas nadziei
w umysłach będzie mieć pierwszeństwo
w efektach woli bywa klęską
FATALNA W TREŚCI GRA PÓŁSŁÓWEK
O LUDZKICH SPRAWACH
W CZAS BEZSENSU
staje się widmem klęsk wśród knowań
w dom wchodzi kryzys i przednówek
bezsilność stroi się w zaloty
niemożność święci tryumf złoty
... RÓŻNE BYWAJĄ MASKARADY
W OBLICZU FAŁSZU
KLĘSK I ZDRADY...
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Informacja telefoniczna
Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy
Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat

Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
0318-482728,
kom.
tel.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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