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Ukazujemy się

w sieci gazet
bezpłatnych

W NUMERZE

Strażak podpalał
domki na działkach

Polscy pracownicy sezonowi na celowniku
holenderskiej Służby ds. Informacji
i Postępowania Podatkowego

Strona 9 Jak poinformowała w śro-

dę 21 stycznia bieżącego
Młodzi programiści roku strona internetowa
zamknęli komputer Rządu Centralnego rijksow myszce
verheid. nl, holenderska
Służba ds. Informacji i Postępowania Podatkowego
FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdiens)
wszczęła śledztwo w spraStrona 10 wie uchylania się od płacenia podatków przez polLipa w Lipie
skich pracowników sezonowych. Dochodzenie prowadzone jest pod przywództwem biura prokuraStrona 11 tury Functioneel Parket.
Reklama

Prokuratura podejrzewa, że
firma doradcy podatkowego
z siedzibą w Lelystad, a z oddziałami również w Hadze i Tilburgu
celowo złożyła dużą ilość deklaracji podatkowych swoich klientów, które zawierały nieprawdziwe dane. Przeszukano dom doradcy podatkowego oraz trzy lokale biurowe w Lelystad, Tilburg
i Den Haag w wyniku czego zabezpieczono znalezione tam cyfrowe nośniki danych.
37-letni mężczyzna został
tymczasowo aresztowany, ponieważ jest on podejrzany o przywództwo w celowym składaniu
do Belastingdienst wielu nieprawidłowo wypełnionych zeznań
podatkowych za rok 2013
w imieniu swoich klientów. Według danych wielu z klientów zatrzymanego doradcy podatkowego to pracownicy sezonowi,
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES. COM / JOY FRESCHLY
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Polscy pracownicy sezonowi na celowniku
holenderskiej Służby ds. Informacji
i Postępowania Podatkowego
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

którzy w Holandii pracowali
tylko kilka miesięcy w roku, a zostali rozliczeni jakby pracowali
w Holandii cały rok. W związku
z tym osoby te nienależnie otrzymały wyższy zwrot podatku, bo
doradca zastosował ulgę, która
tym akurat podatnikom nie przysługiwała. Na wielu forach internetowych pracownicy sezonowi
polecali sobie biuro doradcy bo
wylicza najwyższe zwroty…
Pozostaje zagadką, jak prokuratura podejdzie do pracowników
sezonowych, których deklaracje
zostały złożone w ten sposób i czy
będą musieli oddać nienależnie
pobrany zwrot podatku?

FOT. FREEIMAGES. COM / CONSTANTIN DEACONESCU
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ŹRÓDŁO:
HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/NIEUWS/2015/01/21/DOORZOEKINGEN-IN-ONDERZOEK-NAAR-BELASTINGFRAUDE-DOOR-POOLSE-SEIZOENARBEIDERS.HTML
HTTP://WWW.LBEA.NL/GO.LIVE.PHP/PL-H9/AKTUALNOSCI/109/ROZLICZ-SIE-HO-

LENDERSKIM-FISKUSEM-ZGODNIE-Z-PRAWEM.HTML
HTTP://WWW.BD.NL/REGIO/TILBURG-EN-OMGEVING/TILBURG/INVALLEN-IN-TILBURG-LELYSTAD-EN-DEN-HAAG-WEGENS-BELASTINGFRAUDE-POOLSE-SEIZOENARBEIDERS-1.4725138HTTP://NOS.NL/ARTIKEL/2014579-FIOD-ONDERZOEKT-BELASTINGFRAUDE-SEIZOENSARBEIDERS.HTML
HTTP://WWW.TELEGRAAF.NL/BINNENLAND/23584137/__FIOD_ONDERZOEKT_FRAUDE_POLEN__.HTML
HTTP://WWW.NEWSLOCKER.COM/NL-NL/REGIO/FLEVOLAND/LELYSTAD-ADVIESBUREAU-VERDACHT-VAN-BELASTINGFRAUDE/
HTTP://WWW.STADINDEX.NL/LELYSTAD/1420248-ADVIESBUREAU-VERDACHT-VAN-BELASTINGFRAUDE
HTTP://WWW.ALMERESTART.NL/NIEUWS/LELYSTAD-ADVIESBUREAU-VERDACHT-VAN-BELASTINGFRAUDE/
HTTP://WWW.OMROEPFLEVOLAND.NL/NIEUWS/120393/LELYSTAD-ADVIESBUREAU-VERDACHT-VAN-BELASTINGFRAUDE

FOT. FREEIMAGES. COM / NIKARETEKU
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Polacy sezonowo pracujący
w Holandii pod lupą Belastingdienst
Zawdzięczają to polskiemu księgowemu, który ich prawdopodobnie źle rozliczył
Księgowy został tymczasowo aresztowany
Wywiad z Anną Kłosowską,
założycielką i właścicielką
Kancelarii Podatkowej.

GP. Czy w związku z tymczasowym aresztowaniem
księgowego jego klienci mogą mieć jakieś problemy?

GoniecPolski. nl: Czy słyszała Pani o aferze, którą żyje
cała
Holandia?
Chodzi
o aresztowanie księgowego
z Lelystad, przez którego nasi
rodacy mogą mieć teraz kłopoty.

AK.: Urząd podejrzewa, że zeznania podatkowe tych osób
za rok 2013 zostały celowo nieprawidłowo przygotowane, ponieważ ich księgowy nie zastosował się do nowych przepisów.
Rozliczał „po staremu”.

Anna Kłosowska.: Tak, sły-

GP.: Co to znaczy, że rozliczał „po staremu”?

szałam. Mówili o tym w holenderskiej telewizji, radiu, pisała
o tym holenderska gazeta De Telegraaf oraz inne czasopisma
w Holandii. Na stronach rządowych Rijksoverheid też można przeczytać wzmiankę o zatrzymaniu księgowego. Piszą
o tym na wielu portalach holenderskich i polskich. Jest o tym
głośno.
Reklama

AK.: Przepisy podatkowe

za 2013 rok zmieniły się niestety na niekorzyść podatników.
Kwota zwrotu zależy od ilości
przepracowanych miesięcy. Dlatego też pracownicy sezonowi,
którzy pracowali w Holandii
np. 3 miesiące w 2013 roku
otrzymają niską kwotę zwrotu

podatku, natomiast w latach poprzednich otrzymywali cały podatek jaki zapłacili do holenderskiego fiskusa.
Rijksoverheid podaje, że
księgowy został aresztowany,
ponieważ robiąc rozliczenie
za 2013 rok podawał informację, że podatnik przepracował
cały rok 2013. A nie zgodnie
z prawdą, że były to tylko np. 3
miesiące w roku. To w taki sposób klient otrzymywał zwrot
podatku za cały rok, czyli
„po staremu”.
GP.: Z tego wynika, że Belastingdienst mógł stracić sporo pieniędzy przez polskiego
księgowego. Czy jego klienci
będą musieli oddawać pieniądze do Urzędu?
AK.: Jeżeli to faktycznie prawda, to niestety tak. To wersja

optymistyczna. Bo równie dobrze Belastingdienst może ich
ukarać za celowe działanie
na szkodę fiskusa. Nie wiadomo
jak do tego podejdą. Czy całą winą obciążą księgowego? Czy też
będą ścigać każdego klienta,
którego aresztowany księgowy
rozliczył „po staremu”.
GP.: A czy zgłaszają się
do pani biur klienci, których
ten księgowy źle rozliczył?
AK.: Tak przychodzą. Są
przerażeni. Proszą, aby im pomóc. Przychodzą z czekami
do zapłaty nienależnie pobranego podatku za 2013 rok. Są
to naprawdę duże kwoty
do zwrotu! Ludzi płaczą, bo
przeważnie nie mają już tych
pieniędzy. Wydali je zaraz jak
przyszły, bo się nie spodziewali
takiego obrotu sprawy.

FOT. FREEIMAGES. COM / DMITRY GORELIKOV
GP.: I co Pani firma radzi
w takich przypadkach?

czek i datę do kiedy trzeba
zapłacić?

AK.: Jeżeli jeszcze nie ma wydanej decyzji i pieniądze są nie
wypłacone, to sprawdzamy rozliczenie i robimy korektę według
nowych zasad, aby podatnik dostał tyle zwrotu, ile mu się należy, a nie coś więcej.

AK.: W takich przypadkach
kontaktujemy się z Belastingdienst i ustalamy indywidualnie
co można zrobić. Czasami uda
się przesunąć termin zapłaty lub
rozłożyć na raty. Zawsze to jakieś wyjście.

GP.: A jak muszą oddać pieniądze do fiskusa, bo mają już

GP.: Czy klienci Kancelarii też byli rozliczani „po staremu”?‹ ‹ ‹

Praca i życie w Holandii
‹‹‹
AK.: W 2014 roku, kiedy składane
były
deklaracje
za rok 2013, niestety trochę
klientów odeszło do biur, gdzie
wyliczali im większe zwroty. Pamiętam, że był to bardzo nerwowy czas. Polacy biegali z biura
do biura i szukali, kto im wyliczy
więcej zwrotu. Spotykaliśmy się
z opiniami, że źle liczymy, wręcz
nas wyśmiewano. Dziś jestem
szczęśliwa, że zastosowaliśmy
nowe przepisy od samego początku. Spora grupa naszych
klientów była świadoma nowych
przepisów i bali się dostać więcej. Tłumaczyliśmy im, czym to
grozi, a dziś mogą spać spokojnie, bo nie będą musieli nic
zwracać.
GP.: Jaka to może być skala problemu? Czy dużo może
być takich poszkodowanych
klientów?
AK.: Trudno powiedzieć ilu
klientów miał zatrzymany księgowy, ale skoro Rijksoverheid pisze o „dużej liczbie” deklaracji,
to może być tych osób więcej niż
się spodziewamy. „Po staremu”
rozliczało dużo więcej „księgowych”, ale na razie zatrzymali
tylko jednego. Myślę, że to początek lawiny kontroli, jakie czekają wszystkich polskich księgowych. Jesteśmy pod lupą Belastingdienst jako klienci i firmy,
które rozliczają. Holenderski fiReklama
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skus przez takie działania mógł
stracić miliony euro, więc trudno
się dziwić, że szukają winnych. I chcą odzyskać pieniądze.
GP.: Czy holenderski fiskus
przeprowadził kiedyś w Pani
firmie kontrolę?
AK.: Oczywiście. I to nie jedną. Belastingdienst kontroluje
wszystko. Nie jest to miłe, ale
czasami trzeba to przejść. W zeszłym roku byliśmy kontrolowani
pod kątem przyjmowanych
spraw do Zorgtoeslag. Kontrola
trwała długo, ponieważ sprawdzali praktycznie każdego klienta. Na początku byliśmy traktowani bardzo służbowo, ale gdy
okazało się, że mamy więcej dokumentów niż wymagają, to dali nam spokój. Nie mieli żadnych
uwag.
Obecnie trwa kontrola z SVB,
sprawdzają liczbę dzieci na które wypłacają zasiłek. Kontrola
jest bardzo szeroko zakrojona.
Często dochodzi nawet do sytuacji w których holenderski
urzędnik przyjeżdża do Polski
z tłumaczem, żeby odwiedzić
polskie rodziny w ich domach
i dosłownie liczy dzieci, aby
upewnić się czy aby na pewno
nie wypłacają za dużo.
GP.: Co Pani może doradzić
naszym rodakom, aby rozliczenie podatku przebiegło
gładko i bez późniejszych
problemów?

FOT. FREEIMAGES. COM / CARLOS PAES
AK.: Każdy ma swój rozum
i musi wiedzieć, czego chce.
Z mojej 10-letniej praktyki wynika, że tanio i szybko nie zawsze
znaczy dobrze i profesjonalnie.
To może oznaczać kłopoty! Mogę poradzić Polakom, aby nie
rozliczali się u osób, których nie
znają lub nie zostały im polecone przez znajomych. Trzeba być
ostrożnym.
Ostatnio słyszałam, że na „domek” przyjeżdża Pani, która
za rozliczenie i zorgtoeslag po-

biera tylko 50 euro. Jak mówi, to
taka promocja i w pakiecie… Ludzie, którzy profesjonalnie rozliczają i prowadzą zorgtoeslagi
wiedzą, że z tym jest bardzo dużo pracy. Z doświadczenia wiem,
że po takiej „Pani” mamy co poprawiać. A klienci w rezultacie
płacą po raz drugi za te same
usługi. Można powiedzieć, że
w takich przypadkach stare powiedzenie potwierdza się – kto
tanio kupuje, ten dwa razy płaci.
Zanim wybierzesz komu powie-

rzysz swoje sprawy, zastanów
się!
GP.: Czy to prawda, że powstało Wasze kolejne biuro
w Holandii, tym razem w Lelystad?
AK.: Tak, to prawda. Mamy teraz biura w Lelystad, Apeldoorn,
Den Haag i Tilburgu. W Lelystad
biuro otworzyliśmy z początkiem
roku, aby wyjść naprzeciw klientom z północy Holandii. Mieli-

śmy liczne prośby naszych rodaków, aby powstały nasze biura
w Lelystad i Groningen. Biuro
w Groningen jest w planach firmy na przyszły rok.
Pragnę jeszcze tylko wspomnieć i podkreślić, że biuro
w Lelystad NIE jest biurem
aresztowanego księgowego, tylko należącej do mnie Kancelarii
Podatkowej. Z tym Panem nie
mamy nic wspólnego!!!
(RED.)
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Peja koncertuje
w Holandii!
Ile to już lat? Cytat z utworu
Slums Attack jak ulał pasuje
do poznańskiego rapera,
który polską scenę rapową
współtworzy od jej początku.
Jesienią 2014 ukazał się kolejny solowy krążek Peji, nagrany tym razem ze świetnymi producentami z White House. I właśnie materiał z tej
płyty, plus wiele klasyki usłyszymy podczas zbliżających
się koncertów, które zapowiadają się znakomicie. Trasa obejmuje w sumie 10 europejskich miast, z czego 2
odbędą się w Holandii,
w Venlo i Den Haag!
Kolejny solowy krążek Rycha Peji tym razem przy pełnym wsparciu producenckim
wrocławskiego duetu White
House (już wcześniej zarówno
Magiera jak i LA zasilali bitowo poprzednie krążki: „SŻG”
oraz „Na serio”). Tym razem
ekipa WHR w całości wyprodukowała album Peji – zatem
nie przy pad kowo
ma my
do czynienia z nazewnictwem
RPS/WHR już w samym tytule. Album „Ksiażę aka. SLUMILIONER” to 19 premierowych
utwo rów na gra nych mię dzy
styczniem a wrześniem 2014
r. w podpoznańskim La Bomba Studio. Goście na płycie to
róż no rod ność sty li w ra pie
(Bezczel, Śliwa, Dono) nie obyło się bez ciekawych połączeń
z wokalistami głównie w refrenach (Hellfield, Marek Dyjak,
Glaca, Kroolik Under wood).
Nie zabraknie artystów zagranicznych: Jeru the Damaja,
Jack the Ripper (NY), De2s
(Paris), Greckoe (Berlin) to artyści zrze sze ni wspól nie
w utwo rze Full Ti me Job
(oprócz nich wokalnie wspierają Rycha: RDW, Śliwa, Gandzior, Azyl i Toony).

Po stonowanym „Na serio”
Peja powrócił do drapieżnego
rapu, który prezentował m.in.
na „SŻG”. Album ze względu
na zaproszonych gości i zróżnicowane podkłady muzyczne
oraz same autorskie pomysły
głównego bohatera w pełni zasłuży na uznanie wielbicieli
szczerego, bezkompromisowego rapu.
Piątek 13 marca 2015
Venlo

Klub: Grenswerk
10 Peperstraat
Otwarcie klubu: 20.00
Bilety: 25 euro w przedsprzedaży / 30 euro w dniu koncertu
Bilety do nabycia: www.easyticket.nl
oraz w sklepach:
Supermarket
Warszawa
– Straelseweg 29, VENLO
-Sobota 14 marca 2015
Den Haag

Klub: Pip – 36 Binckhorstlaan, 2513BE
Otwarcie klubu: 20.00
Bilety: 25 euro w przedsprzedaży / 30 eurow dniu koncertu
Bilety do nabycia: www.easyticket.nl
Oraz w sklepach:
GROSZEK Supermarkt: Zuiderparklaan 28, 2574HK Den
Haag
Delikatesy DELI – Van Musschenbroekstraat 166, 2522
AW Den Haag
JULKA – Van Zeggelenlaan 77, Spoorwijk
KABANOS – Leidsewallen 32, 2712BW Zoetermeer
–
Info koncertowe: daniel.xsidemusic@gmail.com
TEKST/FOT. MATERIAŁY PRASOWE
ORGANIZATORA KONCERTU

Nasza Holandia
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OGŁOSZENIA DROBNE
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.
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
Reklama

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 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.

kanapy, pufy i inne), – dywanów, – wykładzin dywanowych,
– czyszczenie i konserwację
mebli skórzanych. WYWABIANIE 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 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: Firma 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: 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 Usługi – inne: Pranie mebli tapicerowanych, kanap, sof
i innych. Profesjonalne ekstrakcyjne dwu etapowe pranie
– mebli tapicerowanych (sofy,

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 – Niem-

cy – 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 wyposażone 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 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 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.
Reklama

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 zapra-

szamy! 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 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

8

WTOREK, 10 lutego 2015

Nasza Holandia

Reklama

PRACA
l Blacharz. Blacharz z bardzo dobrym doswiadczeniem
i z komunikatywnym angielskim. W wypadku spelniania
powyzszych warunk w prosimy
o CV na: talent@horizonsrecruitment.co.uk.

l Lakiernik. Londyn i okolice. Pracodawca – powazna
krajowa siec. Angielski mocny
podstawowy. W wypadku spelniania powyzszych warunk w
prosimy o CV na: talent@horizonsrecruitment.co.uk.
Reklama

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, 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.

l Mechanik samochodow
ciężarowych. PRACA stala
l Mechanicy do FORD, VW
Group. PRACA stala w Wielkiej

Brytanii; Dobre stawki; Tylko
z doswiadczeniem w Autoryzowanym Serwisie; ANGIELSKI
PODSTAWOWY; W wypadku
spelniania powyzszych warunk w prosimy o CV na: talent@horizonsrecruitment.co.uk. HORIZONS RECRUITMENT INTERNATIONAL.
Tylko Motoryzacja – Tylko ASO.
tel. 00447761637664.

w Wielkiej Brytanii; Konieczne
Udokumentowane doswiadczenie w Autoryzowanym Serwisie
(Scania, Daf, Iveco, MB, Renault, MAN itd); Dobre pojecie
o diagnostyce komputerowej;
ANGIELSKI PODSTAWOWY;
W wypadku spelniania powyzszych warunk w prosimy o CV
na: talent@horizonsrecruitment.co.uk, HORIZONS RECRUITMENT INTERNATIONAL,
Tylko Motoryzacja – Tylko ASO.
tel. 00447761637664.
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Strażak podpalał
domki na działkach
W dwa tygodnie spłonęły
cztery domki na działkach
przy cmentarzu. Działkowcy
chcieli zorganizować straż
społeczną. Nie zdążyli, bo
policja wytropiła podpalacza. To 20-letni strażak
ochotnik.
Do pierwszego podpalenia
doszło 13 stycznia. Spłonęła
drewniana szopa położona tuż
za płotem ogrodu działkowego. Kilka godzin później straż
Reklama

pożarna została wezwana drugi raz. Tym razem w ogniu stanął domek letniskowy z przylegającym do niego gołębnikiem. – Nie mieliśmy jak dojechać, bo bramy były pozamykane, a droga dojazdowa zbyt
wąska – komentuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Świeciu. Do gaszenia trzeba
było zbudować długą linię gaśniczą. Zdążyli jedynie dogasić
szczątki drewnianej części
domku. – Szkoda gołębi.

W zeszłym roku właściciel
działki jeszcze ich dokupił, teraz wszystkie się spaliły – mówi Krzysztof Węcławski, jeden
z działkowców.
Działkowcy zaczęli się bać
o swój dobytek. – Dzwonimy
do siebie nawzajem, przyjeżdżamy zobaczyć, co się dzieje, wszyscy trochę się boimy – opowiada
starsze małżeństwo. Przy bramach wiszą kartki z apelem
o wzmożoną czujność i o zgłaszanie się chętnych do społecznych patroli.

Podpalacz zaatakował trzy
dni później 16 stycznia i kolejny
raz w piątek 23 stycznia. Tym razem wybrał całe drewniane konstrukcje w tej samej alejce
przy płocie, którą strażacy nie
mają jak wjechać. – Nie słyszał
pan, że w niedzielę też próbował
podpalić – zagaja jeden z działkowców. – Tam kilka działek dalej. Jest wypalony ciemny krąg
na ziemi i osmalona ściana, ale
się nie zajęło – dodaje.
DOKOŃCZENIE NA STR. 10

FOT. FREEIMAGES. COM / ANITA BERGHOEF
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Strażak podpalał domki na działkach
DOKOŃCZENIE ZE STR. 9

17 stycznia ktoś podpalił budynek gospodarczy na terenie
byłej jednostki wojskowej.
– Spaliły się tylko pozostałości
poremontowe, a sam budynek
jest murowany – informuje straż
pożarna.
Ludzie zastanawiają się kto
może być sprawcą podpaleń.
– To może jakiś piroman, co lubi
sobie popatrzeć na pożar – zastanawia się jeden z działkowców. – Ten gołębiarz opowiadał,
że przeganiał jakichś małolatów,
którzy ćpali pod płotem. Może to
oni się zemścili – dodaje inny,
woli nie podawać nazwiska.
– A może to ktoś z działek – dodaje jego żona.
Okazało się, że pierwsza odpowiedź była najbliższa prawdy.
Policja zatrzymała 20-letniego

mężczyznę. Jak ustaliliśmy to
ochotnik działający w OSP Ratownik. Podpalał, a później brał
udział w akcjach gaśniczych.
– Jest nam niezmiernie przykro
i wstyd, że strażak, który jest powołany do ratowania ludzkiego
dobytku przyczynił się do jego
niszczenia – komentuje bryg. Janisław Buller, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. – Z jednej strony
ochotnicy tpo pasjonaci, którzy
bardzo nam pomagają. Z drugiej
to sporo osób, wśród których co
jakiś czas znajduje się ktoś z jakimś defektem. Znamy chłopaków z OSP Ratownik i jest mi ich
żal, że ich dobre imię zostało
splamione – dodaje. Niezależnie
od postępowania karnego młody strażak najprawdopodobniej
zostanie wykluczony z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Z policyjnych ustaleń wynika, że łączna wartość strat
spowodowanych przez piroma na zo sta ła osza cowa na na 65 tys. zł. Z zabezpieczonych w miejscach zdarzeń
dowodów wynikało, że w każdym przypadku było to podpalenie. – Wczoraj (28.01) policjanci ze Świecia zatrzymali
do sprawy po dej rzewa ne go 20-latka – informuje st.
asp. Maciej Rakowicz, rzecznik prasowy świeckiej policji.Jesz cze te go sa me go dnia
mężczy zna usłyszał za rzu ty
uszkodzenia mienia poprzez
podpalenie. Teraz za przestępstwa odpowie przed sądem.
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje.
KRZYSZTOF NOWICKI

FOT. FREEIMAGES. COM / ANITA BERGHOEF

ŹRÓDŁO: ŚWIECIE 24 EXTRA

Młodzi programiści zamknęli komputer w myszce
Mouse-Box wygląda jak zwykła myszka do komputera.
Ale czwórka młodych programistów zamknęła w niej
m.in. spory procesor, moduł
umożliwiający bezprzewodowe łączenie z internetem, 128 GB pamięci projektując „podręczny” komputer.
Teraz szukają biznesowego
partnera.
Procesor zastosowany w Mouse-Boxie jest czterordzeniowy,
a pamięć póki co pomieści 128 GB danych, bo – jak
przekonywał w rozmowie z PAP
pomysłodawca urządzenia i lider
grupy projektantów Przemysław
Strzelczyk – jest też możliwość
dostępu do większego dysku

w tzw. chmurze.
Prócz tego w myszce-komputerze jest np. żyroskop i akcelerometr, dwa wejścia typu USB
oraz jedno typu micro HDMI,
dzięki któremu można się podłączyć do ekranu czy telewizora.
Ekran monitora, telewizora lub
projektor to bowiem jedyne
urządzenie, które trzeba mieć,
by korzystać z Mouse-Boxa.
„W myszce znajduje się tak naprawdę normalny komputer, całe jego wnętrze. Nie ma tylko
CD-Romu, ale producenci w zasadzie nie umieszczają go już
w nowszych typach laptopów”
– wyjaśniał PAP Strzelczyk i tłumaczył, że z zamkniętego
w myszce komputera można korzystać „jak z normalnego peceta, tylko zajmuje on mniej miej-

sca” i „wszystko mamy w nim
pod ręką”.
Nad stworzeniem Mouse-Boxa Strzelczyk – mieszkający
i pracujący obecnie we Wrocławiu Opolanin i doktorant Politechniki Opolskiej – pracował
z czteroosobowym zespołem.
Wszyscy mają po 23 i 24 lata.
W zespole byli Mariusz Zoworka
i Krzysztof Smykała, także doktoranci Politechniki Opolskiej,
oraz absolwent Oskar Szczepaniak, obecnie studiujący na Politechnice Warszawskiej Michał
Schwierc, który odpowiedzialny
był za przygotowanie promującego urządzenie filmiku.
Filmik o Mouse-Box, zamieszczony niedawno na profilu społecznościowym Strzelczyka,
w ledwie kilka dni obiegł świat.

„Dostajemy w tej sprawie setki
maili od osób i firm np. ze Stanów Zjednoczonych, Francji,
Szwajcarii, Japonii” – mówił PAP
Strzelczyk.
Mouse-Box to obecnie prototyp. Jego twórcy już jednak myślą o udoskonaleniu wynalazku.
Chcą m.in. powiększyć pamięć
i docelowo wyeliminować
wszystkie kable, np. te łączące
urządzenie z ekranem czy ładowarką. Akumulator planują zastąpić podkładką indukcyjną.
„Zakładamy, że w masowo produkowanym
Mouse-Boxie
wszystko ma być przesyłane
bezprzewodowo” – zaznaczył
w rozmowie z PAP Strzelczyk.
Pytany o to, skąd wziął się pomysł młody wynalazca powiedział, że myszka jest w zestawie

FOT. FREEIMAGES. COM / MUSTAFA KILIC

FOT. FREEIMAGES. COM / LEANNE ROOK

komputerowym tym, co przez
całe lata ewolucji komputera nie
zmieniło się. „Pomyślałem więc:
czemu tego nie wykorzystać
i w czasach, gdy komputery są
miniaturyzowane, nie zamknąć
w niej całego mechanizmu łącząc dwa elementy” – mówił.
Podkreślił, że najważniejszą
cechą Mouse-Boxa jest to, że nie
zmienia on ludzkich przyzwyczajeń. „Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do myszy. My
chcemy to wykorzystać i oczyścić przestrzeń w otoczeniu ludzi. Wyszliśmy z założenia, że
niepotrzebne nam pudełko
komputera” – tłumaczył.
Praca nad prototypem trwała ponad rok. Programiści swój
wynalazek zrobili „po pracy”
i poza studiami, realizując swoje pasje. Główna pracowania
mieściła się… w pokoju
w mieszkaniu Strzelczyka.
Twórcy Mouse-Boxa wszystkie
potrzebne do niego podzespoły
kupowali samodzielnie, także
np. w USA czy Chinach. Obudowę myszy wydrukowali na drukarce 3D.

Teraz – jak mówią – opowiadają o swoim urządzeniu i poszukują biznesowego partnera.
Zastrzegają, że nie chodzi tylko
o pieniądze, ale też doświadczenie, które może dać duża, renomowana firma branży IT
przy wprowadzaniu myszki
do produkcji i na rynek oraz
o technologie, którymi taki gracz
może dysponować.
Czy prowadzą już z kimś rozmowy? „Na tym etapie nie chcę
o tym mówić” – zastrzegł Strzelczyk. Tak samo odpowiedział pytany o to, czy złożyli już zgłoszenie patentowe dotyczące Mouse-Boxa. Nie mówi też o tym, ile
kosztował prototyp. „To była odpowiednia ilość pieniędzy. Projekt jednak został opracowany
tak, by docelowe urządzenie
wprowadzone do masowej produkcji było wyjątkowo tanie”
– zapewnił Strzelczyk. (PAP)
KAT/ MALK/
INFORMACJA POCHODZI Z SERWISU
PAP – TECHNOLOGIE.
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Lipa w Lipie
Po 4 miesiącach od oficjalnego otwarcia świetlica wiejska w Lipie nadaje się praktycznie do generalnego remontu. Przeciekający dach
i okna, w czasie deszczu woda lejąca się po ścianach
i sufit, który zwyczajnie odpadł oraz pękające ściany to
tylko niektóre wady wymagające natychmiastowej interwencji. Inwestycja za ponad milion zł to wielka fuszerka.
Budynek świetlicy wiejskiej
w Lipie, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się oddany został
do użytku już z usterkami. Na jej
otwarcie mieszkańcy sołectwa
czekali 3 lata. Dwa lata budynek
stał zamknięty, mimo że odebrany przez nadzór budowlany.
Mieszkańcy walczyli o udostępnienie im świetlicy aby mogli
z niej korzystać.
Jak nas informuje nowy gospodarz świetlicy Magdalena Kubecka, ówczesne władze
tłumaczyły iż z powodu wypadku
do którego doszło na terenie budowy świetlicy nie można było
wejść na obiekt. Adam Kubecki
– mieszkaniec sołectwa kilkakrotnie interweniował u ówczesnych władz gminy, aby świetlicę
oddano w użytkowanie mieszkańcom.

14 września ubiegłego roku,
w okresie kampanii wyborczej,
dokonano oficjalnego otwarcia
świetlicy wiejskiej w Lipie.
W tym czasie w sołectwach gminy Pułtusk oddawano do użytku
jeszcze kilka podobnych obiektów. Świetlice wiejskie rosły jak
grzyby po deszczu. Zazwyczaj były to inwestycje polegające
na remoncie istniejących budynków przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Świetlica w Lipie została wybudowana od podstaw.
„Świetlica – to zasługa
wszystkich – mieszkańców, sołtysa, burmistrza i ludzi którzy
pracowali przy jej budowie.
Chcieliśmy we wsi stworzyć coś
dla młodzieży i dla nas starszego pokolenia, żeby służyło
wszystkim i integrowało tą naszą społeczność” – komentował
podczas oficjalnego otwarcia
świetlicy w Lipie sołtys Sylwester
Skrzydlak.
Uroczystość
zgromadziła
wówczas wielu mieszkańców sołectwa, którzy cieszyli się, że mają coś dla siebie i przyszłych pokoleń. Radość nie trwała jak widać długo, bo teraz przyszło
zmagać się z fuszerką na którą
ktoś dał przyzwolenie lub podpisując odbiór inwestycji przymknął oko na niedociągnięcia.
Wchodząc teraz do obiektu,
trudno uwierzyć, że jest niedawno oddaną do użytku inwestycją.
Świetlica wyposażona w stół

do bilarda, siłownię, którą sukcesywnie urządzali, kuchnię częściowo wyposażoną miała służyć wszystkim mieszkańcom.
Na terenie jest boisko do gry
w piłkę i plac zabaw. Jednym słowem miało to być od lat wyczekiwane miejsce w którym zarówno najmłodsi jak i starsi będą
spędzali czas wolny.
Mniejsze usterki były od początku.
Na niedociągnięcia zwrócił już
uwagę burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz podczas wspólnej wigilii
z mieszkańcami sołectwa, którą
zorganizowaliśmy 21 grudnia.
Zapytał, kto podpisał odbiór tego budynku, skoro już dziś widać
wiele niedociągnięć. Konkretne
usterki i fuszerka wyszły dopiero
kilka dni później. W efekcie dziś
budynek wymaga praktycznie
kompleksowego
remontu.
Wchodząc teraz do świetlicy
trudno uwierzyć że została oddana do użytku zaledwie 4 miesiące temu” – opowiada Magdalena Kubecka – aktualnie gospodarz świetlicy wiejskiej w Lipie.
Kilka dni później opady deszczu przyczyniły się do wykrycia
usterek niewidocznych na pierwszy rzut oka.
„Mąż poszedł napalić w piecu
przed sylwestrem. Wszystko
tam pływało. Dach przeciekał,
po ścianach i oknami lała się
woda. Całkowicie odpadły kasetony podwieszone na suficie.
Ściany są popękane” – relacjo-

nuje Magdalena Kubecka.
„Dobrze, że burmistrz pomógł
nam załatwić węgiel, bo
i z ogrzewaniem byłby problem.
Budynek mamy, ale zimą trzeba
go ogrzewać a nie było czym, bo
wcześniej nikt o to nie zadbał.
O ten obiekt trzeba dbać. Teraz
musimy się spieszyć z formalnościami aby wszystkie szkody
oraz usterki zostały naprawione”
– dodaje gospodarz świetlicy.
Okazuje się, że pośpiech jest
konieczny. Gwarancja obejmująca inwestycję ważna jest
do 2016 roku. Trzeba dołożyć
wszelkich starań aby firma odpowiedzialna za usterki w wyniku których doszło do szkód wykonała wszelkie prace w ramach gwarancji. Co ważne w całej sytuacji – budynek stał zamknięty przez 2 lata nim został
oddany do użytku. Nie wiadomo
czy przez ten czas nie było podobnych problemów, które
przed oficjalnym otwarciem
na szybko zatuszowano.
Gdyby świetlicę oddano
do użytku mieszkańcom bez
zbędnej zwłoki, również fuszerka
wykonawców zostałaby wcześniej wykryta.
„Problemem jest źle wykonana struktura ocieplenia. Futryny
są źle osadzone, już je poprawialiśmy. Ściany pękają w kilku
miejscach” – opowiada Adam
Kubecki.
Wejście na strych grozi tragedią.
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Kasetony zostały jedynie podwieszone, jednak brak jakiegokolwiek stabilnego podłoża
po którym wchodząc na strych
można przejść. W przypadku
awarii kasetonów świetlnych,
które są podwieszone do konstrukcji znajdującej się na strychu, nie ma możliwości dostać
się tam. Po co strych, który jest
jedynie śmiertelną pułapką?
Wad i uchybień wpływających
na postępujące niszczenie budynku z dnia na dzień wychodzi
coraz więcej. Mieszkańcy, którym nie jest obojętny los świetlicy i to co dzieje się w ich miejscu
zamieszkania są zbulwersowani
i interweniują o pomoc. Jak
twierdzą, na pomoc sołtysa nie
mogą liczyć. Dotychczas napotykali jedynie na opór i utrudnienia, nawet w tak oczywistej kwestii jak potrzeba ogrzewania budynku. Dopiero Burmistrz
Krzysztof Nuszkiewicz, zainteresował się problemem, który jest
kłopotliwą spuścizną po poprzednio urzędujących.
Fuszerka za ponad milion zł
przy ponad 50 milionowym zadłużeniu gminy jest nie do przyjęcia. Dodatkowo trzeba rozwiązać sprawę ogrzewania, gdyż
nikt formalnie tego nie uregulował. Sołtysa, jak informują nasi
rozmówcy, nie interesuje fakt, że
o obiekt trzeba dbać i ogrzewać.
Wiele lat temu w miejscu,
gdzie dziś stoi od podstaw wybudowana świetlica w Lipie była

wiejska hydrofornia. Plac był
wiejski. Część terenu, za zgodą
mieszkańców została odsprzedana Zarządowi Dróg w Ostrołęce. W pasie sprzedanego terenu
powstał rów melioracyjny, którym odprowadzana jest woda
z drogi.
Tym sposobem zostały pozyskane fundusze ze sprzedaży
części terenu i rozpoczęto realizację planów związanych z budową świetlicy. W międzyczasie
gmina pozyskała fundusze unijne i etapami świetlica powstała.
Wartość inwestycji wyniosła
ogółem 1 300,000 zł brutto.
Gmina Pułtusk pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie około 500,000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012.
„Dotychczas w świetlicy wiejskiej w Lipie odbyły się między
innymi takie spotkania jak: wigilia, która zgromadziła około 80 mieszkańców oraz zaproszonych gości, sylwester
na 130 osób. 7 lub 14 lutego
planujemy zorganizować dla
mieszkańców bal karnawałowy. Świetlica nie powstała
po to aby świeciła pustkami.
Pracujemy nad tym aby tętniła
życiem” – mówi gospodarz
świetlicy wiejskiej w Lipie Magdalena Kubecka.
(BH)
ŹRÓDŁO: EXTRA PUŁTUSK
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Zdrowie i uroda

Trzymaj formę zimą!
Za oknami niekorzystne warunki atmosferyczne, śnieg
bądź deszcz, niska temperatura, a także szybko zapadający zmrok – wszystko to powoduje, że chętnie poddajemy się lenistwu i błogiemu
„nicnierobieniu”. Podpowiadamy, co zrobić, by w oczekiwaniu na powiew wiosny
utrzymać formę i przywitać
nową porę roku w pełni sił witalnych.
Znajdź cel i motywację – to
połowa sukcesu. Niech przyświeca Ci myśl nadchodzącego sezonu wiosenno-letniego. Okres jesienno-zimowy sprzyja odpowiedniemu przygotowaniu się
do tego. Konstruując swój plan
treningów, nie zapomnij o tym,
co chcesz osiągnąć – czy schudnąć, czy zyskać masę mięśniową i wyrzeźbić ciało, czy po prostu poprawić kondycję. Ten cel
to podstawowy czynnik motywujący do dalszego działania.
Czymś, co pomaga pokonywać
własne słabości, jest wsparcie
bliskich, ale także nowe buty, rower czy chociażby kolorowy dres.
Całkowita rezygnacja z aktywności fizycznej wiąże się
z wolniejszym metabolizmem
i słabszym spalaniem kalorii.
Skutkiem tego jest zwiększenie
wagi. Zima temu sprzyja. Wielu
z nas zapomina, że uprawianie
jakiegokolwiek sportu nie tylko
utrzymuje kondycję, ale także
wpływa na poprawę samopoczucia i przeciwdziałanie stresom. I choć takiej deszczowej,
chłodnej pogody wolelibyśmy
unikać, czas spędzony na świe-
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żym powietrzu jest dla nas czasem zbawiennym. Zacząć należy od częstego wietrzenia
mieszkania, co sprzyja mechanicznemu usuwania bakterii
i wirusów.
Przebywanie na dworze właśnie przy takiej pogodzie hartuje organizm i poprawia jego odporność (oczywiście pamiętamy o odpowiednim ubiorze!).
Osoby w dobrej kondycji fizycznej rzadziej się przeziębiają.
Niebywale wiele zalet mają popularne i niewymagające specjalnego sprzętu spacery. Re-

gularny marsz poprawia pracę
serca, wytrzymałość i wpływa
na figurę. Dla osób z problemami z kręgosłupem nieocenioną
pomocą są kijki i trenowanie
zdobywającego coraz większą
popularność nordic walking.
Spacery są doskonałą okazją
do spotkań towarzyskich. Osoby pragnące większej aktywności mogą rozpocząć jogging.
Najlepiej co pięć minut przebiec kilka metrów, a w miarę
poprawiania kondycji wydłużać
tę odległość. Dzięki temu oddech staje się głębszy, a serce

bardziej dotlenione. Oczywiście
osoby po 40. roku życia, chcące uprawiać regularny jogging,
powinny skonsultować to z lekarzem.
Jeśli wolisz trenować w zamkniętym pomieszczeniu, możesz skorzystać z szerokiej oferty klubów fitness. Tam,
pod okiem trenera, wybierzesz
najbardziej interesujące Cię
ćwiczenia. Trener dodatkowo
pokaże, jak prawidłowo je wykonywać. Do wyboru jest
na przykład rower stacjonarny.
Zajęcia indor cycling to dobry

sposób na utrzymanie kondycji,
zbudowanie wytrzymałości, siły
mięśniowej czy poprawę techniki pedałowania, by nie doprowadzić do kontuzji. Przy każdym rodzaju wykonywanych
sportów należy zwrócić uwagę,
by robić to, co lubimy. Ćwiczenie jest wtedy efektywniejsze,
a oprócz tego przynosi wiele korzyści umysłowych, gdyż możemy oderwać się od problemów
dnia codziennego i jesteśmy
bardziej zrelaksowani.
Trzeba starać się, by trening
był wszechstronny. Warto cza-

sem odwiedzić siłownię czy basen. Jednak nawet ci, którzy lubią aktywność fizyczną na dworze, nie muszą z niej rezygnować
całkowicie. Kiedy temperatura
spada kilka stopni poniżej zera,
trening staje się bardziej efektywny; organizm uruchamia mechanizmy termoregulacji, dzięki
czemu spalanie kalorii jest dużo
większe.
Osoby starsze także nie powinny rezygnować ze sportów.
Program treningowy oddziaływać powinien na poprawę wytrzymałości, zwiększenie siły
i masy mięśniowej oraz zwiększenie gibkości i poprawę koordynacji ruchowej. Najbardziej
korzystne i efektywne są ćwiczenia aerobowe, takie jak marsze, biegi, jazda na rowerze, pływanie. Wbrew utartej opinii,
ćwiczenia siłowe nie tylko nie
nasilają niekorzystnych reakcji
organizmu, ale wręcz przeciwnie, łagodzą różne dolegliwości
i pomagają zmniejszyć ból. Zawsze trening powinna poprzedzać rozgrzewka, uzupełniona ćwiczeniami rozciągającymi.
Warto w rodzinie zacząć dbać
o wspólne uprawianie sportów
czy uprawianie gier i zabaw ruchowych, co wpływa korzystnie
na motywację wszystkich członków i przezwyciężanie własnych
barier.
Trzymanie formy to nie tylko
uprawianie sportu. Aby utrzymać kondycję i wzmocnić układ
obronny, należy stosować dietę
bogatą w witaminy i składniki
odżywcze, unikać stresów czy
wysypiać się. Najlepiej zrezygnować z cukru i unikać tłustego
mięsa, a także ograniczyć alkohol i palenie papierosów. Stosując się do tych kilku prostych zasad, możemy mieć pewność, że
będziemy odpowiednio przygotowani do okresu wiosenno-letniego.
OPRAC. (ANIA)
ŹRÓDŁO: WIELKOPOLSKA GAZETA LOKALNA KROTOSZYN

Naukowcy: niska temperatura
otoczenia sprzyja odchudzaniu
Niska temperatura otoczenia podobnie jak zwiększona aktywność fizyczna sprzyja walce z otyłością, dlatego
należy rozważyć, czy w mieszkaniach i pomieszczeniach
instytucji publicznych nie obniżyć temperatury do 18
stopni C. – uważają naukowcy.
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Badania związane z zagadnieniami termogenezy i mechanizmów, które odpowiadają za regulację wewnętrznej temperatu-

ry ciała człowieka, prowadzi zespół naukowców pod kierunkiem prof. Leslie'go Kozaka z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii
Nauk w Olsztynie.
Prof. Kozak wyjaśnił, że w wyniku zmieniającej się temperatury otoczenia, termoreceptory
rozmieszczone na powierzchni
ciała wysyłają za pośrednictwem dróg nerwowych informację o aktualnej wysokości temperatury zewnętrznej do ośrodków kontroli temperatury wewnętrznej w podwzgórzu, czyli
części mózgu odpowiedzialnej
za koordynację procesów fizjolo-

gicznych związanych z wydatkowaniem energii.
Jak tłumaczy, do tych procesów należy produkcja ciepła
w celu utrzymania stabilnej temperatury ciała na poziomie 37°C oraz pozyskiwanie
energii na drodze poboru pokarmu i metabolizmu zmagazynowanych tłuszczów, białek i cukrów.
Potrzeba zwiększonej produkcji ciepła i utrzymania prawidłowej temperatury wewnętrznej
może istotnie zredukować poziom zmagazynowanego tłuszczu w organizmie, jednocześnie
zmniejszając otyłość. Podobnie

jak zwiększona aktywność fizyczna i będące jej następstwem intensywne zużycie energii, tak i obniżona temperatura
otoczenia może być skutecznym
sposobem na walkę z nadwagą
– uważa naukowiec.
„Jednak powszechny sprzeciw budzi promowanie polityki
regulacji termostatów i obniżenia temperatury w pomieszczeniach do 18-19°C. To zaskakuje, gdyż temperatura zimą w polskich domach w czasach ograniczonego dostępu
do centralnego ogrzewania nie
była zbyt wysoka”- ocenił prof.
Kozak. ‹ ‹ ‹
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Ekspert: mniej nowotworów
w Polsce dzięki zmianie diety
Zmiany w sposobie żywienia u części Polaków
spowodowały spadek zachorowalności na niektóre nowotwory, głównie takie jak rak żołądka, wątroby, trzustki
i przełyku – powiedział
w środę na konferencji
prasowej w Warszawie
prof. Mirosław Jarosz.
Największy spadek odnotowano w przypadku raka żołądka. Według dyrektora warszawskiego Instytutu Żywności i Żywienia prof. Jarosza, zachorowalność na ten typ nowotworu
zmniejszyła się w ostatnich latach o 70 proc. „Z naszych wyliczeń wynika, że zmiana sposobu
odżywiania oraz lepsze przechowywanie żywności, głównie dzięki upowszechnieniu chłodziarek,
w latach 1960-2011 uchroniło
przed rakiem żołądka w sumie
około 51 tys. Polaków” – dodał.
Podobnie jest z innymi nowotworami. Jak wynika z przedstawionych na konferencji danych,
od 1995 r. zachorowalność
na raka wątroby spadła o 40
proc. wśród mężczyzn i aż o 66
proc. u kobiet. W tym samym
okresie zmniejszyła się liczba
przypadków raka trzustki: o 33
proc. wśród mężczyzn i o 20
proc. u kobiet. Mężczyźni o 31
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proc. rzadziej chorują na raka
przełyku, a wśród kobiet o 65
proc. spadła zachorowalność
na raka pęcherzyka żółciowego.
Jak na razie nie udało się
w naszym kraju zmniejszyć zapadalności na raka jelita grubego, który również mocno wiązany jest ze sposobem odżywiania.
„Na razie zmniejszyło się jednak
tempo, w jakim wzrastała zachorowalność na ten typ nowotworu. W ostatnich latach jest
ono wyraźnie mniejsze i jest to
również zasługa zmiany sposobu odżywiania” – podkreślił prof.
Jarosz.
Z raportu Instytutu Żywności
i Żywienia obejmującego lata 1960-2011 wynika, że nieprawidłowa dieta, zwłaszcza wysokie spożyciu tłuszczów i cukrów
prostych, a także nadwaga,
w aż 30-70 proc. odpowiadają
za powstawanie różnych typów
nowotworów. „W przypadku niektórych z nich, takich jak rak żołądka i jelita grubego, zmiany
w diecie mogłyby uchronić
przed zachorowania nawet połowę naszych rodaków” – przekonywał prof. Jarosz.
Według specjalisty najbardziej jest to widoczne na przykładzie raka żołądka, jednego z najbardziej złośliwych nowotworów.
Spadek zachorowalności na ten
nowotwór wyraźnie przypada
okres, w którym część Polaków
zmieniła dietę na bardziej korzystną dla zdrowia. Przykładowo w latach 1960-2005 spożycie owoców zwiększyło się w na-

szym kraju aż 2,5krotnie, a warzyw
– o 41 proc.
Z kolei spożycie
soli – która jest jednym z głównych
czynników ryzyka raka żołądka – w latach 1999-2011
spadło o 26 proc.
Jak przypomnieli
specjaliści,
sól
zmniejsza grubość
pełniącej
rolę
ochronną śluzówki
żołądka – a gdy jest
ona cieńsza, łatwiej
zagnieżdża się w niej
bakteria Helicobacter pylori zwiększająca ryzyko raka tego
narządu.
Zaleca się, żeby
dzienne spożycie soli
nie przekraczało 5 g,
gdy sięga ono 6-8 g
ryzyko raka żołądka
wzrasta o 41 proc.,
a dzienne spożycie
soli powyżej 8 g – zwiększa ryzyko nowotworu żołądka o 68 proc.
„Odwrotne, przeciwnowotworowe
działanie wykazuje dieta bogata
w warzywa i owoce. Spożycie 50 g warzyw dziennie zmniejsza ryzyko raka żołądka o 19
proc.” – zaznaczył prof. Jarosz.
Zdaniem specjalistów ważna jest również częstotliwość
spożywania warzyw i owoców.
Gdy sięgamy po nie od jednego
do trzech razy dziennie, ryzyko
zachorowania na nowotwory

‹‹‹

w mózgu, które prawdopodobnie uczestniczy w regulacji produkcji ciepła przez organizm.
Inne eksperymenty, które
prowadzi zespół olsztyńskich
naukowców mają na celu
określenie czy obniżona temperatura otoczenia we wczesnym okresie rozwoju wpływa
na zwiększenie liczby brązowych adipocytów, czyli komórek tłuszczowych związanych
z produkcją ciepła zarówno
u myszy, jak i u ludzi.
Wyniki tych badań wskazują,
że liczba brązowych adipocytów
jest specyficzna dla danego
osobnika i uwarunkowana genetycznie niezależnie od czynników środowiska zewnętrznego
– zaznaczył profesor.
Do dał, że po nad to, we
współ pra cy ze szwedz ki mi
naukowcami, olsztyńscy naukowcy starają się określić,
jak niska temperatura otocze nia od dzia łu je na flo rę
bakteryjną przewodu pokar-

„Badania naszego zespołu,
wykorzystujące myszy jako model badawczy fizjologii człowieka, wskazują na pozytywny
wpływ obniżonej temperatury
otoczenia na zmniejszenie stopnia otyłości i cukrzycy typu 2
w organizmie. Z naszych badań
wynika, że u zwierząt poddanych
działaniu niskiej temperatury
otoczenia natychmiast podejmowana jest decyzja z jakiego
źródła pochodzić będzie energia
potrzebna do utrzymania stałej
temperatury ciała. Jeśli zwierzę
jest otyłe, zacznie spalać nadmiar tkanki tłuszczowej, a kiedy
poziom
zmagazynowanego
tłuszczu zbliży się do poziomu
obserwowanego w zdrowym,
wrażliwym na insulinę organizmie, zwierzę zwiększy pobór
pokarmu” – wyjaśnił prof. Kozak.
Dodał, że badania wykazały
ponadto istnienie nowego białka
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zmniejsza się o 14 proc. Spożywanie ich trzy do pięciu razy
dziennie sprawia, że spada ono
o 29 proc. proc., a pięć-siedem
razy – o 36 proc.
„Im więcej spożywamy warzyw
i owoców, tym lepiej” – ocenił
specjalista. Istotne jest również,
by zmniejszyć spożycie tłuszczów
zwierzęcych oraz cukrów prostych, tym bardziej, że zwiększają
one ryzyko otyłości, która również
zwiększa ryzyko zachowania
na różne nowotwory.

Z każdym kilogramem nadwagi i otyłości rośnie bowiem
zagrożenie rakiem jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku,
żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego, nerki, prostaty,
piersi i trzonu macicy – przypomniano na środowym spotkaniu. „Dbałość o prawidłową dietę i masę ciała powinna być zatem kluczowym elementem profilaktyki chorób
nowotwo rowych” – uwa ża
prof. Jarosz.

Specjalista zwrócił również
uwagę, że u kobiet każda ilość
alkoholu zwiększa ryzyko raka
piersi. Jego zdaniem nadal spożywamy też zbyt dużo czerwonego mięsa, cukru, alkoholu
i w ogóle jemy zbyt dużo, co jest
szczególne
niekorzystne
przy mniejszej aktywności fizycznej.
ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI (PAP)
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

mowego, wpływając tym samym na wydajność przemiany materii.
„Rezultaty prowadzonych
przez nas projektów badawczych mogą dostarczyć cennych
argumentów, osobom zaangażowanym w problemy polityki
publicznej, by rozważyć zasadność obniżenia temperatury otoczenia w szkołach i innych miejscach publicznych” – podkreślił
prof. Kozak.
Jak dodał, jedna trzecia populacji świata ma nadwagę lub jest
otyła, a globalny koszt otyłości
sięga 2 trylionów dolarów rocznie. „Każda strategia, jaką możemy zastosować, czy jest to jazda na rowerze czy obniżenie termostatu o 5 stopni, pomoże
w walce z otyłością” – podsumował naukowiec.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / IVAN PROLE
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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

na miesiąc wypłacany od 15 do 36
miesiąca życia dziecka. Warunkiem
jego otrzymania jest to, że dziecko
nie będzie uczęszczać do żadnej publicznej placówki wychowawczej (żłobek).
l l l

Witam,
Pracujemy na nocne zmiany. W jaki
sposób powinniśmy mieć płacone pieniądze za niedziele i cały tydzień? Pracę
zaczynamy od 19 i kończymy o 7 rano.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam

l l l

Witam,
Mieszkamy z mężem od 3 lat
w Niemczech, akurat spodziewam się
dziecka, jestem w 6 tygodniu ciąży.
Od ponad 2 lat pracuje na Minijob
(450e), a od pół roku jestem zatrudniona na umowę na czas określony
– 1rok – Teilzeit, do końca umowy zostało mi kilka miesięcy. Umowa może
być przedłużona o kolejny rok. Czy
przysługują mi jakieś środki pieniężne z tego tytułu, z obydwu prac jednocześnie (oprócz Kindergeld)??? I co
w wypadku, gdyby nie przedłużono mi
umowy – a zapewne tak się stanie.
Słyszałam
o
Arbeitslosgeld

(dane osobowe do wiadomości redakcji)
– na okres jednego roku. Gdy rok
skończy się, dziecko będzie małe,
również nie będę mogła pracować...
Dziękuję z góry za odpowiedź.
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Jeśli okaże się, że straci Pani pracę,
bo pracodawca nie przedłuży z Panią
umowy, to może się Pani zarejestro-

wać w Bundesagentur fur Arbeit i starać się o bezrobotne, a po urodzeniu
się dziecka może Pani złożyć wniosek
o Elterngeld w urzędzie socjalnym
w Pani miejscu zamieszkania. Opracowanie tego wniosku może potrwać
parę miesięcy w zależności od tego,
ile pracy ma dany urząd. Po ukończeniu przez dziecko zaś roczku, może
się Pani starać o tak zwane Betreuungsgeld w swoim urzędzie socjalnym. Betreuungsgeld jest to dodatek
na dziecko w wysokości 150 euro

Odpowiedź:
Na to pytanie odpowiedź znajdziecie
Państwo w COA pod który podlegacie
lub w umowie o pracę. Jest wiele możliwości dodatkowego wynagrodzenia.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo
pod adresem: http://www.loonwijzer.nl/home/arbeidsvoorwaarden/werktijd/dienstroosters

l l l

Witam,
Mam pytanie... czy po przepracowaniu 3 miesięcy w Holandii poprzez agencję pracy mam prawo do zasiłku?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Niestety nie – musi Pani przepracować minimum pół roku.
l l l

Witam,
Mam takie pytanie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego: czy musze mieć
obowiązkowe zameldowanie by wykupić
ubezpieczenie zdrowotne? Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne musi Pan pracować na terenie Holandii lub być zameldowanym. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Reklama

Rozmaitości
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l Jaś puka do drzwi sąsiada:

– Tak słucham?
– Mamusia kazała przekazać,
że tata w pracy, a ja idę bawić
się do piaskownicy.
l – Jak załatwić strusia?

– Przestraszyć go na betonie.
l Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki:

– Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet się
do mnie uśmiecha. Nie rozumiem dlaczego.
– Bo jesteś od nich grubsza.
l Postanowiłem wziąć krótki urlop. Uzmysłowiłem sobie
jednak, że przecież wszystko
już wykorzystałem. Ba! Chyba
nawet zalegam szefowi dzień
(lub dwa?). Pomyślałem, że
najszybciej zmiękczę bossowe serce, gdy zrobię coś tak
głupiego, że ten zacznie się
nade mną litować! No, bo
przecież przemęczony jestem, przepracowany i... zaczyna mi odbijać. Samo życie... Następnego dnia przyszedłem trochę wcześniej
do pracy. Rozejrzałem się dookoła i... Mam! Odbiłem się
od podłogi i poszybowałem
w kierunku żyrandola, złapałem go mocno i wiszę! Wchodzi kolega zza biurka obok
i rozdziawia gębę, patrząc

DOWCIPY

na mnie.

– Ciiiii – szepczę konspiracyjnie. – Rżnę psychola, bo chcę
kilka dni wolnego. Gram żarówkę, rozumiesz?
Kilka sekund później wchodzi
szef. Już od progu huczy basem,
co ja tam robię u góry.
– Ja jestem żarówka! – wypiszczałem.
– No co ty? Pogrzało cię! Weź
lepiej kilka dni wolnego, niech ci
główka odpocznie!
Wdzięcznie
sfrunąłem
na podłogę i zaczynam się pakować. Kątem oka widzę, że kolega też zaczyna się pakować!
Szef zainteresowany pyta go:
– A pan dokąd?
Kolega odpowiada:
– No, do domu... Przecież
po ciemku nie będę pracował!
l W domu wybuchł pożar.
Wszyscy wybiegli na zewnątrz i czekają na straż pożarną. Żona mówi do męża:

– Nie ma tego złego… Po raz
pierwszy od 10 lat wyszliśmy
gdzieś razem.
l – Słyszałem, że nauczyłeś grać swoją żonę w pokera.

– Tak. To był wspaniały pomysł. Wczoraj wygrałem od niej
prawie połowę mojej pensji.
l Do pokoju wchodzi
strasznie pobity hrabia.

– Hrabio, co się panu stało?!
– pyta Jan.
– Dostałem w twarz od barona.
– Od barona? Przecież to chucherko! Musiał mieć coś w ręku!
– Miał. Łopatę.
– A pan, panie hrabio? Nie
miał pan nic w ręku?
– Miałem. Lewą pierś żony barona. Piękna rzecz, nie przeczę,
ale do walki zupełnie się nie nadaje.

DOWCIPY

l – Chciałbym kupić jakieś
kwiaty.

– Oczywiście. Ale jakie ma
pan na myśli?
– Sam nie wiem.
– Pozwoli pan, że pomogę. Co
konkretnie pan przeskrobał?
l Do płaczącego w parku
policjanta podchodzi mężczyzna i pyta:

– Dlaczego pan płacze?
– Zgubił się mój pies patrolowy.
– Proszę się nie martwić.
Na pewno odnajdzie drogę
do komisariatu!
– On tak. Ale ja???
l Niespodziewanie mąż
wraca wcześniej do domu.
Słysząc klucz w drzwiach, żona otwiera okno i rozkazuje
kochankowi:

– Skacz!
– Ależ to jest trzynaste piętro
– oponuje.
– Skacz! Nie czas na przesądy!
l Żona krzyczy do męża:

– Codziennie wracasz pijany!
A co ze mną, z dziećmi?
– Kochanie, miejże rozum!
Przecież nie możemy pić wszyscy!
l Egzamin ustny z zoologii.
Profesor pyta studenta:

– Proszę mi powiedzieć, co to
za ptak – pokazując przykrytą
klatkę, w której widać było tylko
nogi ptaka.
– Nie wiem – odpowiedział
student.
– Jak się pan nazywa? – pyta
lekko zdenerwowany profesor.
Student podciąga nogawki,
mówiąc:
– Proszę zgadnąć.

DOWCIPY

l Lekcja religii w szkole.
Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie.

– Wiecie, że Arabowie mogą
mieć kilka żon? To się nazywa
poligamia. Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to
się nazywa... Może ktoś z Was
wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.
– To się nazywa – podpowiada ksiądz – mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
– Monotonia!
l Student zdaje egzamin.
Profesor chce odesłać go
na inny termin z pałą. Delikwent prosi o ostatnią szansę:

– Jeśli przejdę po ścianie i suficie, dostane trójkę?
Profesor z niedowierzaniem
zgadza się. Student przechodzi
po ścianie i suficie. Słowo się
rzekło, już chce wpisywać 3, ale
student dalej marudzi:
– Jeśli zacznę fruwać po pokoju, dostanę 4?
Profesor z zaciekawieniem
zgadza się. Student zaczyna fruwać po pokoju. Profesor już chce
wpisywać 4, ale student wciąż
nie daje mu spokoju:
– Jeśli nasikam na pana,
a pan pozostanie suchy, dostane 5?
Profesor z jeszcze większym
zaciekawieniem zgadza się.
Student staje na biurku i sika
na profesora. Ten krzyczy cały
mokry:
– Panie, co pan?!
– Dobra, niech będzie 4.
l Po koncercie do gwiazdy
podchodzi chłopiec.

l Pewien pan odbiera telefon:

l Żona bankiera wpada
z niespodziewaną wizytą
do męża do pracy. Zastaje go
z sekretarką na kolanach.
Bankier bez zmrużenia oka
dyktuje list:

– Jestem łowcą autografów.
Da mi pan swój podpis?
– Jasne, mały, ale skoro zbierasz autografy, powinieneś mieć
do tego specjalny zeszyt.
– Mam w domu, jak wrócę, to
sobie przepiszę.

– Dzień dobry. Czy mogę z Jolą? – pyta głos w telefonie.
– Żony nie ma w domu.
– Wiem – słychać w słuchawce – jest u mnie. Pytam tylko,
czy mogę.

„... i na koniec, szanowna Rado Nadzorcza, zwracam uwagę,
że nie obchodzi mnie, czy mamy
kryzys, czy nie. Nie jestem w stanie pracować bez drugiego fotela w gabinecie”.

– Czy mogę przymierzyć tę sukienkę na wystawie?
– Bardzo proszę, ale mamy
też przymierzalnie.

l Kobieta w sklepie:

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!

DROGA
Nasz szlak pokory
wiedzie w krąg Kultury
w którym rodzi się Dobro
w szarej powinności
współczesność w prawdzie
i sens koniunktury
współistnieją
w PRAWIE MIŁOŚCI
polski szlak pokory
najtrudniejszy bywa
w prawdzie pogmatwany
pełen nierówności
wierność
uczciwość
krwią i potem spływa
w trudzie
w obszarze niemożności
(nijakości)
Ludzki szlak pokory
od BOGA pochodzi
STWÓRCA wytyczył sens i czas
PIERWSZEJ MĄDROŚCI
Z NIM pierwsza i jedyna
DROGA
z tego padołu
DO RAJU WIECZNEJ MIŁOŚCI
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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
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