
Wy glą da na to, że ho len -
der ski urząd skar bo wy Be -
la sting dienst znów spra wił
nie spo dzian kę po dat ni -
kom, po nie waż oka zu je
się, że nie wszy scy, któ rzy
zło ży li ze zna nie po dat ko -
we do 15 kwiet nia 2015
ro ku, otrzy ma ją de cy zje
po dat ko we przed 1 lip -
ca 2015 ro ku tak, jak
obie cy wa no.

20 czerw ca 2015 ro ku ru szy -
ła ma so wa wy sył ka li stów do po -
dat ni ków in for mu ją ca o tym, że
urząd mu si spraw dzić nie któ re
da ne ręcz nie i w związ ku z tym
da je so bie czas na opra co wa nie
roz li cze nia aż do 31 mar -
ca 2016 ro ku. W tym okre sie
po dat ni cy nie otrzy ma ją ani de -
cy zji wstęp nych, ani koń co wych.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Strona    4

Strona    8

W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych

Reklama

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n

Strona    9

O. S. T. R. koncertuje
w Amsterdamie!

Polskie zabytki
na wakacje w smartfonie

Uniwersytet Opolski chce
utworzyć kierunek lekarski

Nie wszy scy do sta li de cy zje po dat ko we przed 1 lip ca 2015 ro ku
i nie ste ty przyj dzie im jesz cze na nie dłu go po cze kać

FOT. FREEIMAGES.COM / FABRIZIO TURCO
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Nie wszy scy do sta li de cy zje po dat ko we przed 1 lip ca 2015 ro ku
i nie ste ty przyj dzie im jesz cze na nie dłu go po cze kaćl Opie kun ki po po ro do we.

Pra ca w KAJ TEK Pol ski Kra am -
zorg. KAJ TEK Pol ski Kra am -
zorg za trud ni dy plo mo wa ne
opie kun ki po po ro do we, jak
rów nież oso by, któ re chcia ły by
kształ cić się ja ko kra amve rzor -
gen de. Ofe ru je my do bre wa -
run ki pra cy, szko le nie i staż.
Szu ka my chęt nych z ca łej pro -
win cji Zu id – Hol land. Wy ma -
ga my do brej zna jo mo ści ję zy -
ka pol skie go i ni der landz kie go
(B1, B2). Za in te re so wa nych
pro si my o kon takt na nasz ad -
res ma ilo wy: in fo@pol ski kra -
am zorg.nl lub te le fo nicz -
nie: 070 – 3077 – 778.

l Bla cha rze sa mo cho do -
wi do pra cy w Ho lan dii. Dla
na sze go klien ta w Ho lan dii po -
szu ku je my bla cha rzy sa mo -
cho do wych. Wy ma ga nia: wy -
kształ ce nie i do świad cze nie
w za wo dzie; do bra zna jo mość
ję zy ka an giel skie go. Ofe ru je -
my: wy na gro dze nie w wy so ko -
ści 9,41 eu ro net to / godz.
po od li cze niu kosz tów za kwa -
te ro wa nia i ubez pie cze nia;
kom pen sa tę za trans port pry -
wat nym sa mo cho dem w wy so -
ko ści 0,19 eu ro za km.; za kwa -
te ro wa nie: po ko je jed no oso bo -
we / dwu oso bo we z In ter ne -
tem; wy na gro dze nie płat ne
na okres 4 ty go dni, moż li wość
po bie ra nia za li czek; go dzi ny
pra cy: min. 160 na okres 4 tyg.
+ moż li wość wy ko ny wa nia
nad go dzin; umo wę o pra cę
na wa run kach ho len der skich
z pra co daw cą ho len der skim.
Przy za in te re so wa niu ni niej szą
ofer tą pra cy, pro szę o kon takt
pod nu me rem te le fo nu ko mór -
ko we go +48 668 453 738 lub
na ma il ste fan.la gae@gma -
il.com. Ste fan La gae, RE -
GON: 361177150.

l Zbie ra nie za mó wień
Den Bosch SPS. Agen cja pra -
cy Job In ve st ment do jed ne go
ze swo ich naj lep szych klien -
tów, któ rym jest fir ma SPS
B. V miesz czą ca się w Den
Bosch i po szu ku je pra cow ni -
ków na sta no wi sko: * pra cow -
nik ma ga zy nu (zbie ra nie za mó -
wień). Wy ma ga my: do świad -
cze nie na po dob nym sta no wi -
sku, (ope ra tor wóz ka wi dło we -
go bocz ne go, expe dy cji, pra -
cow nik pro duk cji, zbie ra nie za -
mó wień), zna jo mość za sad
funk cjo no wa nia ma ga zy nu,
cer ty fi ka ty, po ro zu mie wa nie
się w ję zy ku ob cym (an giel ski,
ho len der ski), do kład ność i rze -
tel ność w wy ko ny wa niu za dań.
Ofe ru je my: Umo wę o pra ce
opar ta o ho len der skie wa run ki
pra cy, cie ka we wy na gro dze nie,
cie ka wą i od po wie dzial ną pra -
cę opie kę pol skich ko or dy na to -
rów. Je śli je steś za in te re so wa -
ny po wyż szą ofer ta oraz speł -
niasz wy ma ga nia, skon tak tuj

się z na mi pod nu me rem te le -
fo nu: 073-711-3-717 lub 073-
711-3-712 oraz prze ślij nam
swo je CV na ad res ma ilo wy:
po len@jo bi nve st ment.nl

z gó ry dzię ku je my za apli ka -
cje, Gru pa Job In ve st ment.

l Avon -Zo stań Kon sul -
tant ką w Ho lan dii. Ser decz nie
za pra szam do współ pra cy
w bran ży ko sme tycz nej na te -
re nie Ho lan dii. Pra cu je my
na pol skich ka ta lo gach, a co
za tym idzie, wszyst kie pro duk -
ty są w pol skich ce nach. Ce ny
za tem, w prze li cze niu na EU RO,
są na praw dę ni skie, a to z ko lei
jest do sko na ły ar gu ment
do za chę ce nia klien tek do wy -
pró bo wa nia do brej ja ko ści ko -
sme ty ków. Avon ofe ru je: -Upu -
sty od 15% do 40%, --Wpi so -
we 0 zł!!, -Na gro dy i upu sty
w ofer tach pro mo cyj nych, -Do -
stęp do pro duk tów przed pre -
mie ro wych, -Przy wi le je, kon -
kur sy, su per na gro dy, -Pre zen ty
i atrak cyj ne ofer ty w ra mach
spe cjal ne go pro gra mu dla no -
wej kon sul tant ki. Po za tym ode
mnie: -pa kiet star to wy (w tym
ka ta lo gi i prób ki), -pew ny ku rier
z ko sme ty ka mi Pol ska –Ho lan -
dia, -opie ka i po moc. Dar mo wa
re je stra cja Ty pla nu jesz ile go -
dzin pra cu jesz. Za pra szam.
Skon tak tuj się ze mną: An ge li -
ka, tel: 0617 800 383, ema -
il:avon ho lan dia@vp.pl.

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

P R AC A

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Do kład ną wer sję pi sma w ory -
gi na le (Fot. 1), jak i w pol skim
tłu ma cze niu (Fot. 2) za łą cza my
do ni niej sze go ar ty ku łu. 

Z in for ma cji udzie la nych
na in fo li nii Be la sting dienst przez
urzęd ni ków wy ni ka, że in spek to -
rzy bę dą chcie li do kład nie
spraw dzić do cho dy świa to we po -
dat ni ków, być mo że za tem zo bli -
gu ją po dat ni ków do wy sła nia po -
twier dzeń o wy so ko ści ‹ ‹ ‹ FOT. FREEIMAGES. COM / FELIPE WIECHETECK
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l Na uka: Za pra sza my
na kur sy ję zy ka ho len der skie -
go do naj więk szej szko ły na uki
ję zy ka ho len der skie go dla Po -
la ków w Rot ter da mie. Jest to
in ten syw ny oraz pro fe sjo nal ny
kurs na sta wio ny na ko mu ni ka -
cję oraz prak tycz ne za sto so wa -
nie ję zy ka. Naj bliż szy ter min
roz po czę cia kur su: 9 wrze -
śnia 2015, miej sce: Rot ter -
dam. Do dat ko we in for ma cje
pod nu me rem te le fo -
nu 0 623720576 oraz na stro -
nie in ter ne to wej www.ta al dien -
sten -ca pel le.com

l Na uka: kur sy tech nicz ne
Rot ter dam. Czy znasz ofer te
fir my OBA b. v. z sie dzi ba
w Rot ter da mie? VCA Ba sis
w je zy ku pol skim - week en dy.
VCA VOL w jez. ho len der skim
lub an giel skim - week en dy. He -
ftruck/Re ach truck w je zy ku
pol skim pia tek -so bo ta -nie dzie -
la a tak ze kur sy: Ste iger bo uw,
BHV, Ho ogwer ker w je zy ku ho -
len der skim. Na sza fir ma ofe ru -
je zaj mu je sie tak ze cer ty fi ka -
cja przed sie biorstw. Dla grup
i firm ofe ru je my spe cjal ne ce -
ny! Przy za ku pie wiek szej ilo sci
kur sow obo wia zu ja swiet ne
ce ny pro mo cyj ne. Wie cej in fo:
+ 31 657 464 475 Fir ma:
OBA, Ople idin gen, Be mid de -
ling en Ad vies bv;
KvK: 56368364. Ad res biu ra:
Ke ile we g10B, 3029BS Rot ter -
dam. Lo ka li za cja kur su: Van
Hel mont stra at 6-8a, 3029AB
Rot ter dam.

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

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

Masz ja kieś py ta nia? Mo żesz
do nas za dzwo nić, lub na pi sać.
Meu be lvo orie de re en Ma rek
To ma sik, in fo@meu be lvo orie -
de re en.nl, +31 683162004.
Ob słu gu je my ca łą Ho lan dię,
Bel gię, Lu xem burg oraz część
Nie miec.

l Usłu gi – in ne: Usłu gi kra -
wiec kie ROT TER DAM. Sze ro ki
za kres usług kra wiec kich.
Prze ra bia nie odzie ży - skra ca -
nie spodni, su kie nek, spodnic,
blu zek, wszy wa nie zam ków,
pod szy wa nie za slon, fi ran i ob -
ru sów. Za pra -
szam 0644034097.

l Zdro wie i uro da: FRY -
ZJER STY LI STA. Two je wło sy go
po trze bu ją, dla te go za dzwoń
i umów się na wi zy tę w Two im
do mu. Pro fe sjo nal ny fry zjer za -
dba o Two je do bre sa mo po czu -
cie i kom fort. 0 685 618 000.

l Trans port – ofe ru ję:
Prze wóz osób POL SKA -HO -
LAN DIA -POL SKA au ta oso bo -
we BEZ prze sia dek. tel.
+48 533 993 059, tel.
+31 687 433 074. Ob słu gu je -
my nie wiel ką część z ob sza ru
wo je wództw: wiel ko pol skie go,
ku jaw sko -po mor skie go, lu bu -
skie go, za chod nio po mor skie -
go, po mor skie go. Je śli szu kasz
szyb kie go i jed no cze śnie bez -
piecz ne go prze jaz du to do brze
tra fi łeś, BU STER to gwa ran cja
re al nie krót szej po dró ży za -
wsze w do brej ce nie!

l Trans port – ofe ru ję: Fir -
ma Ju pi ter Trans port ofe ru je
Pań stwu prze pro wadz ki, prze -
wóz rze czy z Pol ski do Ho lan -
dii, z Ho lan dii do Pol ski jak
i na te re nie ca łej Eu ro py! Ob -
szar na szej dzia łal no ści obej -
mu je ta kie mia sta jak Am ster -
dam, Utrecht, Til burg, Ein dho -
ven, Bre da, Rot ter dam, Ha ga,
Ha ar lem, Gro nin gen, Em men,
Ijs sel, Apel do orn oraz in ne
miej sco wo ści, mia stecz ka
i wsie po ło żo ne na te re nie Ho -
lan dii. Od bie ra my ła du nek
z każ dej miej sco wo ści w Pol -
sce i za gra ni cą. www.ju pi ter -
-trans port.pl, www.trans port -
-chlod ni czy.com.pl, Tel.
+48 696-126-142. Tel.,
+48 506-525-960.

l Usłu gi – kom pu te ry:
Drob ne na pra wy Lap to pów!!! -
Drob ne na pra wy -Usu wa nie wi -
ru sów -Na pra wa sys te mu (mo -
ge wgrać wi n7+ste row ni ki).
Ce na 10 eu ro, Rot ter dam,
Tel. 619689066 pro szę o sms,
nie za wsze mo gę ode brać.

OGŁOSZENIA DROBNE‹ ‹ ‹ do cho dów z urzę dów
po dat ko wych z kra ju za mel do -
wa nia.

W Pol sce, aby do stać ta kie za -
świad cze nie, naj pierw trze ba
zło żyć de kla ra cję po dat ko wą
w urzę dzie skar bo wym. Za tem
więc wszy scy Ci, któ rzy nie do ko -
na li roz li cze nia do tej po ry, bę dą
zmu sze ni to uczy nić. Kon tro li ma
być rów nież pod da ne po sia da -
nie dzie ci czy nie ru cho mo ści.
Na le ży za tem spo dzie wać się ko -

lej nej ko re spon den cji z urzę du
skar bo we go i dłu go trwa łej pro -
ce du ry.

Tym czy tel ni kom, któ rzy otrzy -
ma li ta ką ko re spon den cję, ży -
czy my du żo cier pli wo ści.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / IVAN PROLE

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.
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Tra sa kon cer to wa naj now -
szej pły ty łódz kie go mc – 'Po -
dróż Zwa na Ży ciem' za wi ta
do Ho lan dii! O. S. T. R. wy stą -
pi tym ra zem w Am ster da -
mie. Kon cert od bę dzie się
w so bo tę 11 lip ca.

Wy da na w lu tym pły ta, ko lej -
na w bo ga tym do rob ku ar ty -
stycz nym Ostre go, ma wy miar
szcze gól ny. Ar ty sta bo ry kał się
z po waż ny mi pro ble ma mi zdro -
wot ny mi i jak wy znał kil ka ty go -
dni te mu, je go po wrót na sce nę
stał pod zna kiem za py ta nia.
A jed nak. Od ma ja kon cer ty zo -
sta ły wzno wio ne a O. S.. T. R.
Zno wu cza ru je na sce nie.

Krą żek jest nie zwy kle oso bi -
sty, to wła śnie po dróż przez ży -
cie. Kil ka ty go dni po pre mie rze
miał już sta tus pla ty no wej pły ty,
któ ra wciąż znaj du je się w czo -
łów ce sprze da ży pol skich płyt.

Na sce nie Ostre mu to wa rzy -
szą DJ Ha em oraz Ko chan i Gre -
en. Na sup por cie wy stą pi zna ny
z ko la bo ra cji z O. S. T. R. Ho len -

der Joe Kic kass oraz pol scy ra -
pe rzy dzia ła ją cy w Ho lan dii.

So bo ta 11 lip ca 2015
godz. 20.00

Am ster dam 
Q -Fac to ry
Atlan ti sple in 1, 
1093 NE Am ster dam

Bi le ty do na by cia w ce nie EU -
R25 (przed sprze daż):

CO STA SU PER MARKT – Me -
eu wen la an 102, 1021 JL Am -
ster dam

GRO SZEK Su per markt: Zu -
ider par kla an 28, 2574HK Den
Ha ag

Pol skie De li ka te sy DE LI – Van
M u s  s c h e n  b r o  e k  s t r a  -
at 166, 2522 AW Den Ha ag 

Bi le ty on li ne: www.easy tic -
ket.nl

Ilość bi le tów ogra ni czo na!

Wstęp: +16

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

TEKST/FOT. MA TE RIA ŁY 

OR GA NI ZA TO RA KON CER TU

O. S. T. R.
koncertuje

w Amsterdamie!

FOT. FI LIP MA JEW SKI FOT. FI LIP MA JEW SKI

FOT. FREEIMAGES.COM / AYHAN YILDIZ

Reklama
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W okre sie let nim fa ni pol -
skie go hip ho pu nu dzić się
nie bę dą. 1 sierp nia w klu bie
Pip w Den Ha ag oraz w je go
ob rę bie od bę dzie się im pre -
za, ja kiej jesz cze nie by ło,
czy li Sum mer Hip Hop Jam.
Uświet nią ją kon cer ty WSRH
oraz JWP. Co cie ka we Ci
ostat ni uczest ni czyć też bę -
dą w ja mie graf fi ti, któ ry jest
jed ną z czę ści pro gra mu im -
pre zy. 

Oprócz te go za tań czą też
bboye, od bę dzie się bi twa fre -
esty le'owa. Or ga ni za to rzy za dba -
li rów nież o ga stro no mię – bę -
dzie moż na zjeść pol skie przy -
sma ki z gril la.

Jed nym z punk tów pro gra mu
bę dzie kon cert pro mu ją cy pły tę
pod szyl dem Show Yours Skills.
Jest to pro jekt au tor stwa pol -
skie go DJ'a Sha dow fa ce'a, sku -
pia ją cy pol skich ar ty stów nie za -
leż nych two rzą cych w Ho lan dii.
Pły ta uka za ła się kil ka ty go dni
te mu i bę dzie do stęp na bez płat -
nie przed im pre zą.

Wszyst kie kon cer ty za pla no -
wa ne są na świe żym po wie trzu
a w wy pad ku nie sprzy ja ją cej po -
go dy w klu bie. 

Od go dzi ny 16.00 roz pocz nie
się graf fi ti jam a część kon cer to -
wa o go dzi nie 18.00

So bo ta 1 sierp nia 2015
Den Ha ag
Klub PIP
Binc khor stla an 36 
2516 BE Den Ha ag

Bi le ty w sprze da ży (EU R25
w przed sprze da ży, EU R30
w dniu im pre zy):

GRO SZEK – Zu ider par kla -
an 28, 2574HK Den Ha ag

DE LI – Van Mus schen bro ek -
stra at 166, 2522 AW Den Ha ag

JUL KA – Van Zeg ge len la -
an 77, Spo or wijk

oraz na stro nie www.easy tic -
ket.nl

Wstęp: +16

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

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

WY DA RZE NIA

Hip Hop w ple ne rze! 
Kon cer ty JWP

i WSRH w Den Ha ag

FOT. FRE EIMA GES. COM / RAW KU5
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Po nad 90 proc. pol skich
niedź wie dzi ży je na Pod kar -
pa ciu; sys te ma tycz nie no to -
wa ny jest wzrost ich po pu la -
cji w re gio nie. By tu ją ce tam
mi sie na dal za cho wu ją się
zgod nie z pier wot ny mi in -
stynk ta mi; uni ka ją lu dzi,
choć lu bią cho dzić le śny mi
duk ta mi. 

„W cią gu ostat nich 40 lat licz -
ba niedź wie dzi na Pod kar pa ciu
wzro sła co naj mniej sze ścio krot -
nie. Od wie lu lat no tu je my sys te -
ma tycz ny wzrost ich po pu la cji”
– po wie dział PAP rzecz nik Re -
gio nal nej Dy rek cji La sów Pań -
stwo wych w Kro śnie Edward
Mar sza łek.

Przy po mniał, że na po cząt ku
lat 70. XX wie ku by ło tam za le d -
wie 20 niedź wie dzi i wy stę po wa -
ły je dy nie w Biesz cza dach.
Ćwierć wie ku póź niej by ło ich
już 50, a dzie sięć lat te mu
– 100. „Obec nie w po łu dnio wo
– wschod niej Pol sce, głów nie
w Biesz cza dach, Be ski dzie Ni -
skim i na Po gó rzu Prze my skim
by tu je ok. 180 tych dra pież ni -
ków; to jest ok. 90 proc. pol skiej
po pu la cji” – pod kre ślił rzecz nik.

W je go oce nie, „wy so ka li -
czeb ność zwie rzy ny, w tym
niedź wie dzi, świad czy o do brym
sta nie pod kar pac kich la sów”,
któ re są „jed ną z naj waż niej -
szych kra jo wych ostoi dzi kiej
zwie rzy ny”.

„Ak tu al nie ni gdzie, po za Pod -

kar pa ciem, nie wy stę pu je tak
peł na ga ma wiel kich dra pież ni -
ków, włącz nie z niedź wie dziem,
wil kiem i ry siem, oraz naj więk -
szych ro śli no żer ców, ra zem z żu -
brem, ło siem i je le niem” – do dał
Mar sza łek.

Za zna czył, że w la sach Pod -
kar pa cia ży je m.in. pra wie pół ty -
sią ca wil ków, 260 ry si, 160 żbi -
ków oraz po nad 330 żu brów.

„Wśród pod kar pac kich niedź -
wie dzi nie wy stę pu je zja wi sko
sy nan tro pi za cji, czy li za ni ku in -
stynk tow ne go stra chu i skłon no -
ści do prze by wa nia w po bli żu lu -
dzi, głów nie w ce lu ła twe go zdo -
by cia po ży wie nia. Ta kie przy pad -
ki zda rza ją się np. u nie któ rych
niedź wie dzi ta trzań skich” – za -
zna czył rzecz nik.

Pod kre ślił jed nak, że od kil ku lat
pod kar pac kie niedź wie dzie co raz
czę ściej moż na spo tkać w miej -
scach, gdzie wy kła da na jest kar -
ma dla zwie rzy ny pło wej. „By wa, że
lu bią też spa ce ro wać le śny mi dro -
ga mi” – za uwa żył.

Ta bli ce ostrze ga ją ce przed ty -
mi dra pież ni ka mi usta wio no
m.in. w oko li cach Za le wu So liń -
skie go oraz w nad le śnic twach
Stu po sia ny i Ko mań cza.

Niedź wie dzie są wszyst ko żer ne;
do ro słe osob ni ki wa żą ok. 300 kg,
ży ją do 50 lat. Za li cza ją się do naj -
bar dziej nie bez piecz nych dra pież -
ni ków w Eu ro pie.
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Stu den ci wyż szych lat Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Opol skie go we -
sprą pra cę Miej skie go
Rzecz ni ka Praw Kon su men ta
w Opo lu. Po mo gą w ob słu dze
ro sną cej licz by kon su men -
tów, któ rzy zgła sza ją się
do biu ra rzecz ni ka. 

Stu den ci po mo gą rzecz ni ko wi
w ra mach prak tyk i sta ży. To
efekt po ro zu mie nia, ja kie
w czwar tek za warł pre zy dent
Opo la Ar ka diusz Wi śniew ski
z dzie ka nem Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu
Opol skie go prof. Pio trem Ste -
cem. Dy żu ry stu den tów i pro -
gram prak tyk mo że ru szyć już
w wa ka cje.

„Ma my co raz wię cej kon su -
men tów, któ rzy są nie za do wo -
le ni np. z pod pi sa nej umo wy
czy z za ku pu ja kie goś to wa ru.
Prak ty ki re ali zo wa ne na mo cy
pod pi sa ne go po ro zu mie nia
wzmoc nią biu ro Miej skie go
Rzecz ni ka” – po wie dział se kre -
tarz mia sta Grze gorz Mar cjasz.

Ak cja ma też przy czy nić się
do zwięk sze nia świa do mo ści
kon su menc kiej po przez dzia -
łal ność edu ka cyj ną w za kre sie
praw kon su men ta oraz pro mo -
wa nie przy kła dów do brych
prak tyk.

Zda niem dzie ka na wy dzia łu
pra wa na UO za in te re so wa nie
prak ty ka mi w biu rze Miej skie -
go Rzecz ni ka Praw Kon su men -
ta bę dzie du że, bo dla stu den -
tów bę dzie to moż li wość zdo by -
cia prak ty ki i „ze tknię cia z ta ki -
mi spra wa mi, z któ ry mi bę dą
się sty kać, gdy za czną prak ty -
kę”.

„Więk szość praw ni ków nie
pra cu je dla du żych kor po ra cji,
dla więk szo ści klien tem jest
oby wa tel. Im szyb ciej na si stu -
den ci zo ba czą, jak wy glą da rze -
czy wi sta pra ca praw ni ka (…),
tym lep szy mi praw ni ka mi bę -
dą w przy szło ści” – prze ko ny -
wał.

Jak do dał, z miej skim rzecz -
ni kiem współ pra co wać bę dą
stu den ci wyż szych lat pra wa
na UO, od III ro ku wzwyż, czy li
ci, któ rzy ma ją za li czo ne pod -
sta wy pra wa cy wil ne go czy
pierw szy kurs pra wa kon su -
menc kie go.

Prof. Stec pod kre ślił, że mi -
sją uni wer sy te tu i wy dzia łu pra -
wa jest też „wyj ście do oto cze -
nia i wspar cie tych, któ rzy naj -
bar dziej po trze bu ją po mo cy”.
„Już to ro bi my dzię ki na sze mu

pro gra mo wi kli nicz ne mu, a bę -
dzie my to ro bić jesz cze le piej
i jesz cze in ten syw niej dzię ki
współ pra cy z mia stem. Sku pi -
my się na pro ble ma ty ce kon su -
menc kiej, któ ra do ty czy nas
wszyst kich” – ar gu men to wał.
Jak wy ja śnił, tzw. za ję cia kli -
nicz ne to udzie la nie przez stu -
den tów po rad praw nych nie za -
moż nym miesz kań com Opolsz -
czy zny.

Pre zy dent Opo la prze ko ny -
wał, że wspar cie pra cy Miej -
skie go Rzecz ni ka Praw Kon su -
men ta bę dzie jed nym z pól
współ pra cy mia sta z ośrod ka -
mi na uko wy mi, „tym cen niej -
szym, że skie ro wa ną do miesz -

kań ców”. „Miesz kań cy zy ska ją
dzię ki te mu ta ką po moc, ja kiej
do tej po ry nie mie li, i moc ny
in stru ment do te go, by mieć
szan sę być pod mio to wo trak to -
wa ny mi przez róż nych usłu go -
daw ców czy sprze daw ców, bo
to sta je się co raz więk szym
pro ble mem i wy zwa niem”
– mó wił Wi śniew ski.

W po ro zu mie niu za pi sa no
też, że Wy dział Pra wa i Ad mi ni -
stra cji UO bę dzie np. pro wa dził
ba da nia do ty czą ce bie żą cej
prak ty ki rzecz ni ka, ana li zy
prak ty ki sto so wa nia pra wa,
w tym orzecz nic twa w spra -
wach kon su menc kich czy ba -
da nia świa do mo ści praw nej

w za kre sie pra wa kon su menc -
kie go. Ma rów nież utwo rzyć
pro gram spraw pre ce den so -
wych, po ja wia ją cych się
w prak ty ce Miej skie go Rzecz ni -
ka Praw Kon su men tów.
Na mo cy po ro zu mie nia pla no -
wa ne jest rów nież utwo rze nie
Cen trum Pra wa Kon su menc -
kie go – wy spe cja li zo wa nej jed -
nost ki pro wa dzą cej dzia łal ność
na uko wą, edu ka cyj ną i usłu go -
wą w za kre sie pra wa kon su -
menc kie go i po li ty ki kon su -
menc kiej.
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Po nad 90 proc. pol skich niedź wie dzi ży je na Pod kar pa ciu
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Studenci prawa z Opola wesprą
Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów
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Uni wer sy tet Opol ski (UO)
chce utwo rzyć sta cjo nar ne
stu dia na kie run ku le kar -
skim. Uczel nia li czy, że
pierw szych stu stu den tów
bę dzie mo gło za cząć na ukę
w ro ku aka de mic -
kim 2017/2018. Opol ski
sej mik jed no gło śnie przy jął
re zo lu cję po pie ra ją cą tę ini -
cja ty wę. 

W przy ję tej na wtor ko wej se sji
re zo lu cji za pi sa no, że „Sej mik
Wo je wódz twa Opol skie go wy ra -
ża jed no znacz ne po par cie dla
ini cja ty wy utwo rze nia na Uni wer -
sy te cie Opol skim kie run ku le -
kar skie go w for mie stu diów sta -
cjo nar nych”.

Wy ra żo no w niej też prze ko -
na nie, że utwo rze nie ta kie go
kie run ku „w per spek ty wie cza su
przy czy ni się do wy kształ ce nia
le ka rzy, któ rzy za si li li by ro sną ce
za po trze bo wa nie na fa cho wą
opie kę me dycz ną w ochro nie

zdro wia, a tym sa mym od wró ci
ne ga tyw ne tren dy w ilo ści le ka -
rzy pra cu ją cych w re gio nie”.
W do ku men cie zwró co no też
uwa gę, że za wie ra ne w mi nio -
nych la tach po ro zu mie nia sa mo -
rzą du z uczel nia mi z są sied nich
re gio nów, kształ cą cy mi na kie -
run kach le kar skich, któ rych ce -
lem by ło wy ko rzy sta nie ba zy
opol skich szpi ta li w pro ce sie
kształ ce nia, „nie da ło spo dzie -
wa nych re zul ta tów”.

Rek tor Uni wer sy te tu Opol -
skie go prof. Sta ni sław S. Ni cie ja
tłu ma czył pod czas wtor ko wej
se sji, że „idea, by na uni wer sy te -
cie był kie ru nek me dycz ny jest
sta ra jak świat, bo kla sycz ne
uni wer sy te ty w swo im wy mia rze
mia ły za wsze wy dzia ły le kar -
skie”. „Chce my wró cić do tej kla -
sycz nej for mu ły uni wer sy te tu”
– mó wił prof. Ni cie ja. W roz mo -
wie z me dia mi prze ko ny wał, że
w je go opi nii w naj bliż szym cza -
sie za po trze bo wa nie na stu dia
na kie run ków le kar skich bę dzie
du że – choć by dla te go, że ich ab -

sol wen ci wy jeż dża ją z Pol ski
i bra ku je ich na ryn ku.

Pro rek tor ds. pro mo cji i za rzą -
dza nia Uni wer sy te tu Opol skie go
prof. Wie sła wa Piąt kow ska -Ste -
pa niak wy ja śnia ła, że aby stwo -
rzyć ta ki kie ru nek po trzeb na jest
m.in. ka dra: sze ściu sa mo dziel -
nych pra cow ni ków, czy li pro fe so -
rów i dok to rów ha bi li to wa nych
oraz ośmiu pra cow ni ków z ty tu -
łem dok to ra. Za pew nia ła, że UO
ma już ta ką ka drę. „Na zwi ska,
któ re za pre zen tu je my, wy bit -
nych eks per tów, ma ją cych zna -
ko mi te pu bli ka cje, bę dą gwa -
ran to wa ły wy so ki po ziom te go
kie run ku” – za pew nia ła prof.
Piąt kow ska -Ste pa niak.

Za zna czy ła, że bę dzie też po -
trze ba przy go to wa nia na UO od -
po wied nich la bo ra to riów, na co
uczel nia za mie rza po zy skać pie -
nią dze unij ne. Wska za ła, że nie
bę dzie na to miast po trze by bu -
do wa nia no wych obiek tów dla
te go kie run ku, bo UO ma np.
obiekt w Opo lu na ul. Ko min ka.
„Z ze wnątrz jest on już wy re mon -

to wa ny, jest tyl ko kwe stia przy -
go to wa nia wnę trza i wy po sa że -
nia” – do po wie dzia ła pro rek tor.

Do da ła, że kie ru nek ta ki trze -
ba rów nież bę dzie „obu do wać
szpi ta la mi”, z któ rych co naj -
mniej je den mu siał by mieć ran -
gę kli ni ki. Do py ty wa na przez
dzien ni ka rzy po wie dzia ła, że roz -
mo wy w tej spra wie jesz cze się
nie za czę ły, ale uczel nia za pro -
po nu je ta ką współ pra cę Wo je -
wódz kie mu Cen trum Me dycz ne -
mu w Opo lu.

W naj bliż szych dniach spra wą
utwo rze nia kie run ku le kar skie -
go ma się za jąć se nat UO. Póź -
niej uczel nia bę dzie mu sia ła zło -
żyć wnio sek w tej spra wie do mi -
ni ster stwa na uki i szkol nic twa
wyż sze go. Wła dze UO li czą, że
kie ru nek mógł by za cząć funk -
cjo no wać w ro ku 2017/2018,
a kształ ce nie na nim mo gło by
wte dy pod jąć stu stu den tów.
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W kli ni ce chi rur gii ogól nej
i trans plan ta cyj nej Szpi ta la
Kli nicz ne go Dzie ciąt ka Je zus
w War sza wie we wto rek tuż
po godz. 20 za koń czył się
pierw szy w Pol sce tzw. prze -
szczep łań cu cho wy ne rek po -
bra nych od ży wych, nie spo -
krew nio nych daw ców. Ope -
ra cja trwa ła 12 go dzin. 

„Je ste śmy szczę śli wi. Wszyst -
ko prze bie gło zgod nie z pla nem
i bez kom pli ka cji – po wie dział
PAP bio rą cy udział w prze szcze -
pie dr Ra fał Kie szek. – Za rów no
daw cy, jak i bior cy czu ją się do -
brze, a prze szcze pio ne ner ki wy -
dzie la ją mocz”. „Naj bliż sze dni
po ka żą, jak szyb ko moż na bę -
dzie wy pi sać na szych pa cjen -
tów” – za zna czył le karz.

Dwa po bra nia ner ki zo sta ły
prze pro wa dzo ne ma ło in wa zyj -
ną me to dą la pa ro sko pii 3D. Po -

le ga ona na wzier ni ko wa niu jam
cia ła z uży ciem ka me ry. U trze -
cie go daw cy ko niecz ne by ło za -
sto so wa nie kla sycz nej me to dy
ope ra cyj nej.

Prze szczep łań cu cho wy zo stał
prze pro wa dzo ny po mię dzy trze -
ma pa ra mi, któ re wy mie ni ły się
mię dzy so bą ner ka mi. Są wśród
nich pa cjen ci, któ rzy chcie li być
daw ca mi te go na rzą du dla bli -
skiej im oso by, ale nie mo gli te -
go zro bić bez po śred nio z po wo -
du nie zgod nej gru py krwi lub
tzw. nie zgod no ści im mu no lo -
gicz nej (wy stę po wa nie prze ciw -
ciał an ty HLA u bior cy – PAP).

Jed nym z daw ców jest mło dy
męż czy zna, któ ry chciał od dać
ner kę mat ce dia li zo wa nej z po -
wo du schył ko wej nie wy dol no ści
te go na rzą du, ale mię dzy ni mi
jest nie zgod ność im mu no lo gicz -
na. In ny pa cjent nie mógł otrzy -
mać ner ki od swo jej sio stry, po -
nie waż ma ją nie zgod ne gru py

krwi. W trze ciej pa rze, w któ rej
daw cą jest mąż pa cjent ki, rów -
nież jest nie zgod ność im mu no -
lo gicz na.

W tej sy tu acji mię dzy ty mi pa -
ra mi zo stał prze pro wa dzo ny
prze szczep krzy żo wy ne rek (na -
zy wa ny wy mia ną łań cu cho wą,
gdy w ta kim za bie gu uczest ni -
czą co naj mniej trzy pa ry). Ner ka
mło de go męż czy zny zo sta ła
prze szcze pio na pa cjen to wi, któ -
ry nie mógł otrzy mać na rzą du
od swej sio stry. Je go mat ka na -
to miast otrzy ma ła ner kę od trze -
ciej pa ry, w któ rej mię dzy mał -
żon ka mi rów nież ist nie je nie -
zgod ność im mu no lo gicz na.

„Wy mia nę łań cu cho wą” prze -
pro wa dził ze spół spe cja li stów
w skła dzie: prof. An drzej Chmu -
ra, prof. Ar tur Kwiat kow ski oraz
dr Ra fał Kie szek. Ko or dy na to -
rem trans plan ta cyj nym ca łe go
przed się wzię cia by ła mgr Alek -
san dra To ma szek.

W lu tym 2015 r. ten sam ze -
spół spe cja li stów prze pro wa dził
pierw szy w Pol sce tzw. prze -
szczep krzy żo wy ne rek od ży -
wych daw ców nie spo krew nio -
nych u dwóch par. Przy go to wy -
wa no się do nie go trzy la ta.
W war szaw skiej kli ni ce wy ko ny -
wa nych jest 40 proc. wszyst kich
prze szcze pów od ży wych daw -
ców w kra ju. W 2014 r. prze pro -
wa dzo no w ca łej Pol sce 55 ta -
kich za bie gów.

Na prze pro wa dze nie pierw -
sze go prze szcze pu łań cu cho we -

go w Pol sce zgo dzi ła się Ko mi sja
Etycz na Kra jo wej Ra dy Trans -
plan ta cji oraz sąd. Zgo da są du
by ła po trzeb na, po nie waż pol -
skie pra wo nie po zwa la na po -
bra nie i prze szcze pie nie ner ki
od tzw. daw cy al tru istycz ne go,
jed nak art. 13 Usta wy Trans -
plan ta cyj nej do pusz cza moż li -
wość prze ka za nia na rzą dów
oso bie nie spo krew nio nej w przy -
pad ku „szcze gól nych wzglę dów
oso bi stych”.

Po my sło daw cą prze szcze pów
łań cu cho wych był Fe lix T. Ra pa -
port z Sto ny Bro ok Uni ver si ty
w 1986 r. Pierw szy ta ki pro gram
na świe cie roz po czę to w Ko rei
Po łu dnio wej w 1991 r. Dzi siaj re -
ali zo wa ne są w Szwaj ca rii, Ho -
lan dii, Wiel kiej Bry ta nii, Sta nach
Zjed no czo nych, Au stra lii, Ka na -
dzie, a od lu te go 2015 r. rów nież
w Pol sce.

W USA w jed nym z prze szcze -
pów łań cu cho wych uczest ni czy -
ło 9 par, naj wię cej na świe cie.
„W nie któ rych ośrod kach trans -
plan to lo gicz nych już po ło wa
prze szcze pów od ży wych daw -
ców przy pa da na te go ro dza ju
prze szcze py łań cu cho we” – po -
wie dział PAP prof. Ar tur Kwiat -
kow ski. Nie któ re są or ga ni zo wa -
ne mię dzy kil ko ma ośrod ka mi
zaj mu ją cy mi się te go ro dza ju
prze szcze pa mi.
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Po nad 22 500 pol skich za -
byt ków umie ścił Na ro do wy
In sty tut Dzie dzic twa (NID)
w od świe żo nej apli ka cji mo -
bil nej „Za byt ki w Pol sce”.
Do tych czas, w pi lo ta żo wej
wer sji upu blicz nio nej
w 2012 ro ku, fi gu ro wa ło za -
le d wie 168 po zy cji. 

„Apli ka cja >>Za byt ki w Pol -
sce<< to od po wiedź NID na ro -
sną ce za in te re so wa nie pol ski mi
za byt ka mi. Apli ka cja ma za chę -
cić nie tyl ko do wir tu al ne go, ale
przede wszyst kim ak tyw ne go
zwie dza nia za byt ków. To do sko -
na łe roz wią za nie dla osób ak -

tyw nych i mi ło śni ków tu ry sty ki”
– czy ta my w na de sła nym PAP
ko mu ni ka cie pra so wym.

NID opu bli ko wał no wą wer sję
apli ka cji ce lo wo na po cząt ku
okre su wa ka cyj ne go. Dzię ki niej
użyt kow ni cy urzą dzeń mo bil -
nych mo gą bez pro ble mu za pla -
no wać wy pra wę śla dem war to -
ścio wych za byt ków. No wa wer -
sja apli ka cji ofe ru je in for ma cje
o miej scach wpi sa nych do re je -
stru za byt ków, w tym o Po mni -
kach Hi sto rii, za byt kach nie ru -
cho mych czy sta no wi skach ar -
che olo gicz nych. Do po wsta nia
jej za so bów fo to gra ficz nych przy -
czy ni ły się oso by bio rą ce udział
w pro jek cie Wi ki Lu bi Za byt ki,
pro wa dzo nym przez fun da cję

Wi ki me dia Pol ska, z któ rą NID
współ pra cu je od 2011 ro ku.

„Pro sta w ob słu dze apli ka cja
za po śred nic twem sys te mu
GPS do kład nie okre śli miej sce,
w któ rym się znaj du jesz i za -
pre zen tu je in for ma cje o za byt -
kach po ło żo nych w naj bliż szej
oko li cy. Za byt ki moż na rów nież
wy szu ki wać, ko rzy sta jąc z ma -
py, któ ra jest in te gral ną czę ścią
apli ka cji. Co wię cej – apli ka cja
do kład nie wska że, w ja kiej od -
le gło ści znaj du je my się od wy -
bra ne go obiek tu” – opi su ją
dzia ła nie pro gra mu jej twór cy.
Istot ną część każ de go wpi su
sta no wi hi sto ria obiek tu i je go
ba dań, cie ka wost ki na je go te -
mat oraz zdję cia, rów nież ar -

chi wal ne. Ca łość przy go to wa -
na i zre da go wa na jest przez
oso by, któ re na co dzień zaj mu -
ją się ochro ną dzie dzic twa kul -
tu ro we go w Pol sce.

NID za po wia da, że ba za za byt -
ków za miesz czo na w apli ka cji
bę dzie sys te ma tycz nie po więk -
sza na. Je go spe cja li ści już pra cu -
ją nad ko lej ny mi wpi sa mi.

Apli ka cję moż na bez płat nie
po brać ze stro ny Go ogle Play.
Pro gram ba zu je na da nych za -
war tych na geo por ta lu NID do -
stęp nym pod ad re sem
http://ma py.za by tek.gov.pl
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Polskie zabytki
na wakacje w smartfonie
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W Warszawie przeprowadzono pierwszy
w Polsce tzw. przeszczep łańcuchowy
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Wy mu sze nie pierw szeń stwa
prze jaz du na gle ze pchnę ło
prze kra cza nie do zwo lo nej
pręd ko ści z pierw sze go miej -
sca li sty przy czyn naj groź -
niej szych wy da rzeń dro go -
wych. Szef łom żyń skiej „dro -
gów ki”, nad ko mi sarz Piotr
Pie trzak, nie ma wąt pli wo -
ści, że na kie row ców po dzia -
ła ło ko rzyst nie za ostrze nie
przed mie sią cem nie któ rych
prze pi sów.

A za czę ło się „z przy tu pem”.
No we re gu ły do ty czą ce przede
wszyst kim prze kra cza nia pręd -
ko ści w te re nie za bu do wa nym
obo wią zy wa ły od pół no cy 18
ma ja. Już po kil ku go dzi nach
funk cjo na riu sze Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Łom ży mu sie li za -
brać na trzy mie sią ce pra wo
zjaz dy pierw szej oso bie. By ła to
pa ni, któ ra pra wie prze mknę ła
przez Ry dze wo (tra sa Łom ża
– Ostro łę ka) ma jąc na licz ni ku
po nad 50 ki lo me trów na go dzi -
nę wię cej niż prze wi dy wa ło ogra -
ni cze nie.

In for ma cja, któ ra obie gła me -
dia, oka za ła się zna ko mi tym
zim nym prysz ni cem. 

Od tej po ry, po upły wie nie co
po nad mie sią ca, do pa ni bar dzo
spie szą cej się do pra cy do łą czy -
ło już tyl ko dwóch pa nów. Je den
gnał jak sza lo ny przez Je dwab -
ne, dru gi przez Bo że je wo (tra sa

Łom ża – Wi zna).
– Mie li śmy tak że kil ka przy -

pad ków za trzy ma nia kie row ców
bez upraw nień, nie by ło prze wo -
że nia nad mier nej licz by pa sa że -
rów – uzu peł nia nad ko mi sarz
Piotr Pie trzak. 

Tak że w wo je wódz twie pod la -
skim i w kra ju ‹ ‹ ‹

Policja: Kierowcy wreszcie
mają lżejszą nogę

FOT. FRE EIMA GES. COM /
FRED FOK KEL MAN



‹ ‹ ‹ oka za ło się, że tzw. cięż -
ka no ga kie row cy, tak cięż ka, że
nie uda wa ło się jej pod nieść
z pe da łu ga zu, to scho rze nie ab -
so lut nie ule czal ne. Praw jaz dy
ode bra nych za prze kro cze ni
o przy naj mniej 50 km/h li mi tu
w te re nie za bu do wa nym jest na -
praw dę nie wie le. Ta kie zja wi ska,
jak nie daw no na gło śnio ny przy -
pa dek mo to cy kli sty z Otwoc ka
mkną ce go przez Ma ły Płock
o po nad 100 ki lo me trów
za szyb ko, to obec nie ewe ne -
ment. Że by jed nak nie by ło tak
zu peł nie ró żo wo – po za te re nem
za bu do wa nym jeź dzi się w wo je -
wódz twie na dal bar dzo szyb ko. 

Cho ciaż raj dow cy bę dą mie li
tak że i tam cięż sze ży cie. 

Przy by wa na dro gach re gio nu
po li cyj nych wo zów (ozna ko wa -
nych i „pod stęp nych”) z re je stra -
to ra mi pręd ko ści. Są fo to ra da ry
In spek cji Trans por tu Dro go we -
go. Co cie ka we, ich wy kaz jest
zna ny, są w ja skra wych skrzyn -

kach, a i tak pstry ka ją ca ły czas.
ITD do sta nie w re gio nie wkrót ce
no we na rzę dzia dys cy pli no wa -
nia kie row ców. Mię dzy Ki siel ni cą
a Sta wi ska mi (dro ga S 61) oraz
mię dzy Zwier ka mi   a Za błu do -
wem (S 19) zo sta ną za in sta lo -
wa ne urzą dze nia do tzw. od cin -
ko we go po mia ru pręd ko ści.
Dzia ła nie te go sys te mu po le ga
na tym, że po jazd jest re je stro -
wa ny przy wjeź dzie w „bram kę”
z ka me rą. Kil ka ki lo me trów da -
lej (na S 61 bę dzie to oko ło 6
km) jest dru ga bram ka i ka me -

ra. Oba od czy ty po zwo lą kom pu -
te ro wi ob li czyć ja ką śred nią
pręd kość utrzy my wał kie row ca
na ca łym od cin ku i ewen tu al nie
wy mie rzyć man dat.

Od cin ków z po mia ra mi pręd -
ko ści w kra ju ma być do koń ca
te go ro ku 29. ITD ma w pla nach
tak że no we fo to ra da ry i roz bu do -
wę sys te mu kon tro li wy bra nych
skrzy żo wań, aby dys cy pli no wać
prze jeż dża ją cych „na czer wo -
nym”.     

ŹRÓ DŁO: NA REW – EXTRA TY GO DNIK
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Już od 2022 ro ku za czną się
pra ce przy bu do wie III li nii
me tra w War sza wie.

Ra tusz już pla nu je po wsta -
nie III li nii me tra. Obec nie w bu -
do wie jest jesz cze II li nia, któ ra
ma zo stać ukoń czo na do 2019
ro ku. Po dróż ni cze ka ją na bu do -
wę sta cji w kie run ku za chod nim
i wschod nio -pół noc nym. Na Wo li
bę dą to: Wol ska, Mo czy dło
i Księ cia Ja nu sza, a na Tar gów ku
Szwedz ka, Tar gó wek I i Tar gó -
wek II.  Gdy II li nia bę dzie cał ko -
wi cie ukoń czo na, pla no wa ne
jest po wsta nie ko lej nej nit ki
pod ziem nej ko lej ki. Ist nie je już
pierw sza jej sta cja Sta dion Na ro -
do wy oraz pro jekt „od no gi dru -
giej li nii” któ ra po łą czy Go cław
z Ocho tą.

Tra sa III li nii bu dzi wie le kon -
tro wer sji gdyż jest nie mal rów no -

le gła do ist nie ją cej ko le jo wej li -
nii śred ni co wej  łą czą cej ze so bą
dwie sta cje Sta dion i Dwo rzec
Za chod ni. Nie jest pla no wa -
na bu do wa sta cji War sza wa
Cen tral na, co ogra ni czy moż li -
wo ści prze siad ko we w in ne środ -
ki trans por tu.

Kon cep cja bu do wy ko lej nej
tra sy me tra nie obej mu je ta kich
dziel nic jak Wa wer, Wi la nów
oraz Ur sus. Obec nie te re jo ny
war sza wy moc no się roz bu do -
wu ją a miesz kań cy bar dzo na -
rze ka ją na ich po łą cze nie z cen -
trum. Wy da je się, że pla ni ści
me tra nie bra li pod uwa gę gło -
sów spo łe czeń stwa oraz dy na -
mi ki roz wo ju ościen nych dziel -
nic.

Skąd mia sto pla nu je po zy -
skać środ ki na tak wiel ką in we -
sty cję? Po dob nie jak w przy pad -
ku II li nii me tra sto łecz ne wła dze

li czą na fi nan so we wspar cie Unii
Eu ro pej skiej. War sza wa jest
w gro nie miast któ re wal czą
o tzw. re gio ny przej ścio we. Da je
to moż li wość sko rzy sta nia z fun -
du szy UE, choć w mniej szym
stop niu niż obec nie. Obec nie
mia sto nie mo że sfi nan so wać
bu do wy z wła snych środ ków.

Na ra zie mo że my się cie szyć
z II li nii. Pierw sza li czy 21 sta cji
i jest klu czo wym ele men tem
war szaw skiej ko mu ni ka cji miej -
skiej. Ostat nio otwar ta II li nia
war szaw skie go me tra li czy
na ra zie 7 sta cji. A są to: Ron -
do Da szyń skie go, Ron do ONZ,
Świę to krzy ska (sta cja prze siad -
ko wa z I li nią me tra), No wy
Świat -Uni wer sy tet, Cen trum Na -
uki Ko per nik, Sta dion Na ro do wy,
Dw. Wi leń ski.

ŹRÓ DŁO: TWO JE LE GIO NO WO EXTRA

III li nia me tra w War sza wie?

Reklama
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Po wstą pie niu Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej czę stość wy stę -
po wa nia nad wa gi wśród dzie -
ci w wie ku 11-12 lat zwięk -
szy ła się z 10 do 19 proc.,
w wie ku 13-14 lat wzro sła z 8
do 16 proc., a wśród pięt na -
sto lat ków z 7 do 13 proc.
– po in for mo wa no pod czas
spo tka nia pt. „Pro fi lak ty ka
cho rób ukła du krą że nia
u dzie ci i mło dzie ży”. 

Zja wi sko do ty czy za rów no
chłop ców, jak i dziew cząt, jed -
nak nad wa gę wciąż stwier dza
się dwu krot nie czę ściej wśród
chłop ców.

„Epi de mia oty ło ści wy ni ka
z nie wy star cza ją cej ak tyw no ści
fi zycz nej oraz nie ko rzyst nych wy -
bo rów ży wie nio wych” – po wie -
dzia ła prof. An na Fi jał kow ska
z In sty tu tu Mat ki i Dziec ka
w War sza wie.

Du ża część mło dzie ży na dal
uni ka ak tyw no ści fi zycz nej. „Wi -
dać je dy nie nie wiel ką po pra wę
po wstą pie niu Pol ski do Unii Eu -

ro pej skiej. Obec nie wy star cza ją -
cą ak tyw ność fi zycz ną stwier dza
się je dy nie u oko ło 30 proc.
chłop ców oraz u 20 proc. dziew -
cząt. Ak tyw ność obu płci wy raź -
nie ma le je z wie kiem” – wska za -
ła prof. Fi jał kow ska.

Ro śnie licz ba dzie ci nie zdro wo
od ży wia nych. Na ukow cy oce ni li,
że nie zdro wych wy bo rów ży wie -
nio wych (na przy kład chip sy, na -
po je ga zo wa ne, fast fo od) do ko -
nu je obec nie 21 proc. dzie ci
w wie ku 11-12 lat, 28 proc. dzie -
ci w wie ku 13-14 lat i 33
proc. 15-16-lat ków. Choć zmniej -
sza się czę stość pa le nia pa pie ro -
sów wśród 15-16-lat ków, to stop -
nio wo ro śnie wśród młod szych
dzie ci, szcze gól nie dziew cząt. „To
po waż ny pro blem i du że wy zwa -
nie dla nas wszyst kich” – nie po -
ko ił się prof. Piotr Jan kow ski,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Pro mo cji
Zdro wia Pol skie go To wa rzy stwa
Kar dio lo gicz ne go.

Prof. Fi jał kow ska pod kre śli ła,
że nie ko rzyst ne za cho wa nia
zdro wot ne stwier dza się rów nie
czę sto wśród dzie ci miesz ka ją -

cych w mia stach, jak i na wsi.
Na ukow cy zwró ci li uwa gę, że
ubó stwo istot nie wpły wa na za -
cho wa nia zdro wot ne pol skich
dzie ci, szcze gól nie czę stość pa -
le nia ty to niu.

Z da nych Głów ne go Urzę du
Sta ty stycz ne go wy ni ka, że w cią -
gu ostat nich 25 lat śred nia dłu -
gość ży cia Po la ków wy dłu ży ła
się o 6 lat i wy no si 77 lat.
Za efekt ten od po wie dzial ne jest
w pierw szym rzę dzie zmniej sze -
nie umie ral no ści z po wo du cho -
rób ukła du krą że nia. Jed nak
cho ro by te wciąż są naj waż niej -
szą przy czy ną zgo nów Po la ków.
War to pod kre ślić, że wciąż ży je -
my kró cej o 4,5 ro ku niż miesz -
kań cy Eu ro py Za chod niej.

Jak wy ja śnił prof. Jan kow ski,
nie zdro wy tryb ży cia pol skich
dzie ci mo że w przy szło ści spo -
wo do wać zwięk sze nie licz by za -
wa łów ser ca oraz uda rów mó -
zgu i za gro zić dal sze mu wy dłu -
ża niu się śred niej dłu go ści ży -
cia. Ta ki sce na riusz sta no wił by
też po waż ne ob cią że nie dla bu -
dże tu – dla te go nie zdro wy styl
ży cia dzie ci sta no wi pod sta wo -
we wy zwa nie dla zdro wia pu -
blicz ne go w Pol sce. „W dłu giej
per spek ty wie naj efek tyw niej -
sze są pro gra my ukie run ko wa -
ne na pro fi lak ty kę cho rób ser ca
i na czyń” – pod su mo wał prof.
Jan kow ski.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Liczba polskich dzieci z nadwagą
wzrosła prawie dwukrotnie

FOT. FREEIMAGES. COM 
/ ANDREA FELZENSZTEIN



Wi tam ser decz nie,
Mam py ta nie: po bie ram

na dwój kę dzie ci Kin der geld,
a chciał bym jesz cze Kin de rzu -
schlag. Ja nie pra cu ję, a mąż za -
ra bia 1623 eu ro mie sięcz nie,
ma sta łą staw kę. Czyn szu ma -
my 604 eu ro i prą du 99 eu ro.
Wy cho dzi, że zo sta je nam 920
eu ro. Czy ma my szan sę do stać
Kin de rzu schlag? Czy war to skła -
dać wnio sek, bo nie wiem
czy 900 eu ro ma być po od li cze -
niu czyn szu i prą du i czy je śli mi
prze kro czył do chód o 20 eu ro, to
już nam nie przy zna ją? Pro szę
o od po wiedź za któ rą z gó ry dzię -
ku ję.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Aby stwier dzić do kład nie czy
Kin de rzu schlag bę dzie Pań stwu
przy słu gi wał, na le ży zło żyć od po -
wied ni wnio sek i wte dy urząd
mię dzy in ny mi spraw dzi czy
na pod sta wie sy tu acji so cjal nej
oraz w opar ciu o pra wa o bez ro -
bot nym bę dzie się Pań stwu Kin -
de rzu schlag na le żał. Do da tek
ten po wi nien po kry wać po trze by
dziec ka tak, aby nie trze ba by ło
wnio sko wać o bez ro bot -
ne II (Hartz IV) czy też za si łek so -
cjal ny, to zna czy po bie ra jąc ten
do da tek nie bę dą się Pań stwu
na le ża ły żad ne in ne za sił ki so -
cjal ne, tj. Hartz IV, So zial hil fe,
So zial geld.

Sza now ni Pań stwo,
Za 2013 rok mu szę od dać

do ho len der skie go urzę du po -

dat ko we go 500 eu ro. Ma ją Pań -
stwo wie dzę czy Be la sting wy ra -
ża zgo dę na za pła tę w ra tach?

Dzię ku ję i po zdra wiam 

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

Od po wiedź:

Tak, Be la sting dienst wy ra ża
zgo dę na za pła tach w ra tach, je -
śli ma Pan trud ną sy tu ację ma -
te rial ną.

Wi tam,
Mam py ta nie od no śnie trans -

fe ru ho len der skie go za sił ku
do Pol ski. Zo stał mi przy zna ny
za si łek na okres 1,5 ro ku. Zro bi -
łam trans fer za sił ku po mie sią cu
i da no mi zgo dę na prze by wa nie
w Pol sce przez 3 mie sią ce. Czy
po upły wie te go okre su da lej ist -
nie je moż li wość po bie ra nia za sił -
ku ho len der skie go po po wro cie
do Ho lan dii? Czy za si łek zo sta nie
za trzy ma ny i przy zna ny do pie ro
po upły wie 6 mie się cy? Czy trze -
ba in for mo wać urząd, że wró ci ło
się z po wro tem do Ho lan dii?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Teo re tycz nie moż na za wnio -
sko wać o prze dłu że nie trans fe ru
do sze ściu mie się cy, ale jest to
bar dzo trud ne. Je śli wró ci Pa ni
na te ren Ho lan dii war to po in for -
mo wać o tym UWV.

Wi tam, 
Prze czy ta łem Pań stwa ar ty kuł

na te mat wy płat za cho ro bo we
dla pra cow ni ków tym cza so wych

w Ho lan dii. Oso bi ście je stem ta -
kim pra cow ni kiem i pra cu ję
przez biu ro po śred nic twa pra cy.
Na si ko or dy na to rzy po in for mo -
wa li nas o cał kiem in nych za sa -
dach, niż są przed sta wio ne w ar -
ty ku le. Mia no wi cie, „dniów ki” są
wy li cza ne na pod sta wie śred nich
go dzin z ostat nich 12 ty go dni. To
zna czy, że je że li pra cow nik przez
ostat nie 12 ty go dni pra co wał tyl -
ko po 3 dni, bo wię cej pra cy pra -
co daw ca mu nie gwa ran to wał, to
z ty tu łu cho ro bo we go wy pła cą
mu rów nież za 3 dni w cią gu ty -
go dnia. Je że li cho ro ba bę dzie
trwa ła dwa ty go dnie, to wów czas
za pła cą za 6 dni i tak da lej. Za si -
łek wy rów naw czy w ogó le nie jest
wy pła ca ny. W ar ty ku le po ja wia
się, że ta ki za si łek jest obo wiąz -
ko wy i po wi nien go wy pła cić pra -
co daw ca. Czy au tor miał tu taj
na my śli biu ro pra cy za trud nia ją -
ce pra cow ni ka czy klien ta biu ra
pra cy, dla któ re go wy ko ny wa -
na jest bez po śred nia pra ca? Czy
te za sa dy są zgod ne z pra wem?
Do któ rych prze pi sów mo gę się
ewen tu al nie od wo łać? Kie dyś
upo mnia łem się, że go dzi ny są
w dziw ny spo sób na li czo ne, wów -
czas przed sta wio no mi sys tem
śred nich go dzin z ostat nich 12
ty go dni i po wie dzia no, że jest to
zgod ne z pra wem i za sa da mi
CAO.

Z gó ry dzię ku ję za od po wiedź

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

Od po wiedź:

Wy glą da na to, że Pa na pra co -
daw ca ma ra cję, je śli pra cu je
Pan kró cej niż rok, np. 12 ty go -
dni, to z te go okre su li czy się ca -
łość wy na gro dze nia i li czy się
ilość moż li wych dni ro bo czych (5
na ty dzień, czy li w tym wy pad -
ku 60). Po tem ca łość wy na gro -
dze nia dzie li się przez 60 i mno -
ży przez 70 pro cent i wy cho dzi
Pa nu staw ka dzien na brut to.
Przy pra cy 3 dni w ty go dniu bę -
dzie ona bar dzo ni ska i na wet je -

śli ją po mno ży my przez 5 dni ro -
bo czych w ty go dniu, to do wy pła -
ty bę dzie ty le co za 3 dni, gdy by
wcze śniej pra co wał Pan po 5 dni
w ty go dniu.

Wi tam,
Obec nie prze by wam na za sił -

ku ho len der skim i przed ter mi -
nem dru gie go prze le wu UWV
otrzy ma łam pi smo w spra wie re -
je stra cji na stro nie werk. nl,
a tak że otrzy ma łam kod sms,
któ rym mam się po słu żyć, ale
nie po sia dam ha sła, by moc się
za lo go wać i w owej sy tu acji nie
wiem czy mam cze kać na do sła -
nie przez UWV ha sła?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Naj le piej skon tak to wać się
w tej spra wie z UWV. Trze ba to
zro bić szyb ko, aby nie na ra zić
się na ob ni że nie za sił ku.

Dzień do bry,
Pi szę do Pań stwa w spra wie

ar ty ku łu in ter ne to we go na te mat
UWV w Ho lan dii. Od stycz nia je -
stem bez pra cy w Ho lan dii. Umo -
wę mia łam do 31.12.2014 ro ku.
W grud niu by łam w Pol sce, wró -
ci łam do Ho lan dii 5 stycz nia, po -
nie waż miesz ka nie, któ re mia -
łam do stać i by ło opła co ne prze -
ze mnie od po cząt ku stycz nia,
by ło do stęp ne do pie ro od 5
stycz nia o czym do wie dzia łam
się do pie ro, jak chcia łam wy je -
chać do Ho lan dii. Z ar ty ku łu wy -
ni ka, że na leż ny zgło sić tzw.
urlop 2 ty go dnie wcze śniej, a ja
jesz cze pra co wa łam w tym cza -
sie, by łam na kontr ak cie. Pierw -
sze go stycz nia i 2 stycz nia urząd
nie pra co wał. A pią te go wie czo -
rem by łam w Ho lan dii. Czy z te go
po wo du, że by łam do pie ro 5
stycz nia w Ho lan dii mo gę nie do -
stać za sił ku? Oba wiam się, że
pod ję łam złą de cy zję, bo nie
spraw dzo no do brze mo ich do ku -
men tów w biu rze po dat ko wym
i nie wy py ta no mnie o wszyst kie
spra wy. Za si łek za ła twia łam
w biu rze po dat ko wym, gdzie nie
po in for mo wa li mnie, że mo gę nie
do stać za sił ku z po wo du te go, że
nie by ło mnie na po cząt ku stycz -
nia w Ho lan dii. Po in for mo wa no
mnie (do pie ro póź niej, po li ście
z UWV o wy ja śnie nie przy czy ny
dla cze go nie by ło mnie w Ho lan -
dii), że do sta nę za si łek po mniej -

szo ny o czas, w któ rym by łam
w Pol sce. Po nad to za ła twia nie
spraw przez ten urząd UWV trwa
już oko ło 3 mie sią ce. Pierw sze
opóź nie nie by ło z wi ny UWV, po -
nie waż po my lo no nu me ry mo je -
go do mu. Do dziś nie mam od po -
wie dzi od 10.03.2015 ro ku, kie -
dy po pro szo no mnie o wy ja śnie -
nie przy czy ny, dla cze go by łam
w Pol sce w tym cza sie. Do dam,
że gdy bym wie dzia ła, że nie do -
sta nę za sił ku lub ist nie je ta ka
moż li wość, pod ję ła bym in ne de -
cy zje ży cio we, wy je cha ła bym
do pra cy do Bel gi lub po je cha ła -
bym do pra cy gdzieś in dziej,
a nie po zo sta ła w swo jej ho len -
der skiej miej sco wo ści. Mo je py -
ta nie: czy do sta nę za si łek?

Po zdra wiam i pro szę o od po -
wiedź

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

Od po wiedź:

Nie ste ty nie wie dza szko dzi :-(
Mu si Pa ni pod jąć kon takt
z UWV, zło żyć wy ja śnie nia i za py -
tać cze go jesz cze po trze bu ją,
aby wy dać de cy zję.

Wi tam,
Mam py ta nie w związ ku z za -

sił kiem dla bez ro bot nych: otóż je -
stem na fa zie b, nie ste ty ze
wzglę du na ja kieś no we prze pi sy
agen cja po zby wa się wszyst kich
pra cow ni ków z tą fa zą
z dniem 28 czerw ca, przez co za -
brak nie mi 1 ty go dnia do prze -
pra co wa nia 26 ty go dni w okre -
sie 36 ty go dni. Ro zu miem, że to
dys kwa li fi ku je mnie z ubie ga nia
się o za si łek czy mo że jest ja kaś
furt ka?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Nie ste ty jest to pod sta wo wy
wa ru nek i nie ma żad nej furt ki.

Wi tam,
Mam py ta nie: czy aby po bie -

rać z Nie miec za sił ki Kin der geld
i Kin de zu schlag dzie ci mu szą
być za mel do wa ne w Pol sce
pod tym sa mym ad re sem co oj -
ciec?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

O Kin der geld po win na wnio -
sko wać oso ba – ro dzic, któ ra
fak tycz nie się dzieć mi zaj mu je
(jest z ni mi za mel do wa na). Aby
otrzy my wać Kin de rzu schlag
dzie ci po win ny prze by wać i być
za mel do wa ne pod tym sa mym
ad re sem, co wnio sko daw ca.

Wi tam Dro ga Re dak cjo,
Mam proś bę od no śnie za sił ku

z UWV, a mia no wi cie nur tu je
mnie ta ka kwe sta: je że li był przy -
zna ny za si łek z UWV na 3 mie sią -
ce, to czy po je go za koń cze niu
moż na wy je chać do Pol ski bez
tłu ma cze nia się w UWV, gdyż nie
zna le zio no pra cy w Ho lan dii
i oso ba chce szu kać pra cy w Pol -
sce. Czy po za koń cze niu za sił ku
ho len der skie go moż na też za re -
je stro wać się w swo im pol skim
urzę dzie pra cy? Czy mu si my
mieć ja kieś do ku men ty, że był
po bie ra ny za si łek w Ho lan dii?
Jak roz wią zać tą spra wę tak, aby
nie mieć pro ble mu z UWV. Pro -
szę o od po wiedź.

Dzię ku ję

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

Od po wiedź:

Po za koń cze niu za sił ku dla
bez ro bot nych nie mu si Pan in -
for mo wać UWV o dal szych pla -
nach. Po po wro cie do Pol ski mo -
że się Pan za re je stro wać ja ko
bez ro bot ny, ale bez pra wa do za -
sił ku.

Wi tam,
Mam py ta nie: czy je że li za po -

mnia łem wpi sać w for mu la rzach
przy sła nych z UWV nu mer kon ta
ban ko we go i te le fo nu, to czy
UWV przy śle do ku men ty do sko -
ry go wa nia te go błę du? Czy mo że
mu szę za czy nać pro ces re je stra -
cji od no wa? Dzię ku ję

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

Od po wiedź:

Naj le piej na pi sać pi smo,
w któ rym Pan te da ne uzu peł -
nia:-)
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

Otrzymaliśmy od Was wiele listów odnośnie
spraw dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy kolejne
z nich. Na pytania Czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej
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

l  l  l

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.
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l Fry zjer do klien ta:
– Pan już chy ba u nas był...
– Nie, to wo jen na ra na.

l Fa cet czę sto spóź niał się
do pra cy, bo za sy piał. Kie row nik
za gro zi li mu zwol nie niem i bie dak
ku pił so bie kil ka bu dzi ków. Któ re -
goś dnia bu dzi się o 8: 15 (do pra -
cy na 8). Bu dzi ki na wet nie za -
pisz cza ły. Prze ra żo ny le ci do są -
sia da – den ty sty – i mó wi:

– Rwij pan czte ry zę by z przo du
i po maż pan mi twarz krwią. Po -
wiem, że mia łem wy pa dek.

Po za bie gu py ta den ty sty, ile się
na le ży. Ten mó wi: 400 zł. Gość
zdzi wio ny mó wi, że nor mal nie
jest 40 zł od sztu ki. Den ty sta na to:

– Tak, ale dzi siaj jest nie dzie la...

l Pew ne go dnia żo na wra ca
do do mu z pier ścion kiem z wiel -
kim dia men tem. Mąż py ta zdzi -
wio ny:

– Skąd to masz?
– Gra li śmy z sze fem w lot to i wy -

gra li śmy. Ku pi łam z mo jej czę ści
wy gra nej.

Ty dzień póź niej żo na wra ca
w no wym lśnią cym fu trze.

– Skąd to masz?
– Gra li śmy z sze fem w lot to i wy -

gra li śmy. Ku pi łam z mo jej czę ści
wy gra nej.

Po ko lej nym ty go dniu żo na par -
ku je pod do mem no wy spor to wy
sa mo chód. Oczy wi ście po wta rza
wy ja śnie nie z to to lot kiem.
Przy oka zji pro si mę ża:

– Przy go tuj mi, ko cha nie, ką -
piel!

Po chwi li wcho dzi do ła zien ki
i wi dzi, że mąż na pu ścił do wan ny
ty le wo dy, że le d wo ze bra ła się ka -
łu ża w oko li cy kor ka.

– Co to zna czy? To ma być ką -
piel?!

– Ko cha nie, chy ba nie chce my,
że by za mo czył się twój ku pon?

l Psy cho ana li tyk roz ma wia
z ko le gą po fa chu:

– Mia łem kie dyś pa cjent kę, któ -
ra ba ła się ciem no ści. Za py ta łem
jej, co w tym strasz ne go. Jak za -
czę ła opo wia dać, to te raz i ja bo ję
się ciem no ści...

l Blon dyn ka skar ży się ko le -
żan ce:

– Wy obraź so bie, mo ja sio stra
uro dzi ła dziec ko i nie na pi sa ła mi
czy dziew czyn kę, czy chłop ca. Te -
raz nie wiem, czy je stem cio cią,
czy wuj kiem...

l Przy cho dzi dwóch fa ce tów
obok Sej mu i sły szą jak wrzy scy
drą się: „Sto lat! Sto lat!”

Je den do dru gie go:
– Ktoś tam chy ba ma uro dzi ny.
– Nie. Wiek eme ry tal ny usta la -

ją.

l Pod czas wi zy ty w szpi ta lu
psy chia trycz nym gość py ta or dy -
na to ra, ja kie sto su ją kry te ria, aby
zde cy do wać, czy ktoś po wi nien
zo stać za mknię ty w za kła dzie,
czy nie.

Or dy na tor od po wie dział:
– Na peł nia my wan nę, a po tem

da je my tej oso bie ły żecz kę do her -
ba ty, ku bek i wia dro i pro si my, że -
by opróż nił wan nę.

– Aha, ro zu miem – od po wie -
dział gość. – Nor mal na oso ba uży -
je wia dra, bo jest więk sze niż ły -
żecz ka czy ku bek.

– Nie – po wie dział or dy na tor
– nor mal na oso ba po cią gnę ła by
za ko rek. Chce pan po kój z wi do -
kiem czy bez?

l Ho tel, re cep cjo ni sta za ga ja
do no wo przy by łej pa ry:

– Urlop?
– Tak...
– A dzie ci pań stwo po sia da ją?
– Po sia da ją...
– A to tym ra zem pań stwo nie

za bra li?
– Nie za bra li...
– Tyl ko we dwo je? Ro man tycz -

ny wy pad!
– Tak...
– A kto zo stał z dzieć mi?
– Żo na.

l Są 90. uro dzi ny dziad ka. Ja -
siu przy cho dzi do nie go i mó wi:

– Dzia dziuś, mam dwie wia do -
mo ści – do brą i złą. Któ rą wo lisz
naj pierw?

– Do brą.
– Na two ich uro dzi nach bę dą

strip ti zer ki!
– Oooo, bar dzo faj nie. A ta zła?
– Bę dą w two im wie ku!

l Nie da le ko ma łej pa ra fii zbu -
do wa nej przy dro dze sto ją ra bin
i ksiądz.

Pi szą na ta bli cy wiel ki mi li te ra -
mi:

„KO NIEC JEST BLI SKI! ZA WRÓĆ,
NIM BĘ DZIE ZA PÓŹ NO!”

Po chwi li za trzy mu je się sa mo -
chód. Wy cho dzi kie row ca i krzy czy:

– Zo staw cie nas w spo ko ju, wy
re li gij ni fa na ty cy!

Wsia da z po wro tem do sa mo -
cho du i od jeż dża.

Po chwi li sły chać wiel ki huk
i trzask...

Du chow ni pa trzą na sie bie
i ksiądz mó wi:

– Eeee... mo że po pro stu na pi -
sać „Most jest znisz czo ny!”, co?

l – Ile szczo te czek do zę bów
ma den ty sta?

– Sto ma, to lo gicz ne:)

l Wio sna, las, ptasz ki. Na skra -
ju po la ny sie dzi smut ny stu dent
po ob la nej se sji i mó wi do swo jej
dziew czy ny:

– Nie wiem, co się ze mną dzie -
je. Chciał bym ule cieć gdzieś da le -
ko, scho wać się gdzieś głę bo ko,
za szyć się gdzieś ci cho. A mo że to
wła śnie jest mi łość?

– Nie, ko cha ny. To za czął się
wio sen ny po bór do woj ska

l Ja siu wra ca do do mu
z przed szko la ca ły po dra pa ny
na twa rzy. Ma ma wy stra szo na się
py ta:

– Ja siu! Co się sta ło?
– Dzi siaj by ło ma ło dzie ci

w przed szko lu.

– Do brze, ale co to ma wspól ne -
go z tym co ci się sta ło?

– Pa ni ka za ła nam usta wić się
w kół ko, zła pać za rącz ki i tań czyć
do oko ła cho in ki.

l Pod pi ty stu dent si ka so bie
pod mur kiem.

Prze cho dzi ko bie ta, za dba -
na czter dzie sto lat ka:

– Jak pa nu nie wstyd?!
A po chwi li, przyj rzaw szy się do -

kład niej, do da je:
– A pro pos, po zwo li pan, że się

przed sta wię?

l Ja ka jest róż ni ca mię dzy
dwu lat kiem a do ro słym fa ce tem?

Dwu lat ka moż na zo sta wić sa -
me go z nia nią... Cie ka we, gdzie się
tak spie szy cie.

– 100 zł pa nu przy wieźć...

l Ja ka jest róż ni ca mię dzy
dwu lat kiem a do ro słym fa ce tem?

Dwu lat ka moż na zo sta wić sa -
me go z nia nią...

l Żo na wy ko nu je ja kieś dziw ne
ru chy przed lu strem.

– Co ty tam ro bisz?!
– Ćwi czę chwy ty sa mo obro ny.

Ni gdy nie wia do mo, czy w ciem no -
ści nie na pad nie mnie ja kiś ma -
niak sek su al ny.

– Daj spo kój, aż tak ciem no to
nie by wa!

l Szkot po śli zgnął się w trak -
cie na pra wia nia da chu i spa da
z czwar te go pię tra. Le cąc, mi ja
okno swo je go miesz ka nia i wi dzi
żo nę przy go to wu ją cą obiad. 

Krzy czy do niej: 
– Dla mnie nie obie raj ziem nia -

ków, zjem w szpi ta lu!!!

l Dwie sta re pan ny, któ re ra -
zem miesz ka ją, po ło ży ły się wie -
czo rem spać. W pew nej chwi li
jed na z nich mó wi:

– Czy nie wy da ję ci się, że w po -
ko ju sły chać ja kieś szme ry?!

– Chy ba tak – mó wi dru ga na -
słu chu jąc. – Czyż by do stał się
do miesz ka nia ja kiś męż czy zna?!

– Je śli tak, to pa mię taj, że ja
pierw sza go usły sza łam!
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Reklama

Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -

na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie

prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie

aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -

ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy

Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -

jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -

dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -

ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża

Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość

na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -

mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

MO TET
po ko rą po ety

bła gam prze zna cze nie

o cen ny dar my śli

o wspól ną po trze bę uczuć

o sta łą sku tecz ność do brych

czy nów

czło wiek upra wia łan

BO ŻEJ RO LI

koń stą pa rów no

mia ro wo

za płu giem

czo ło nam zno jem spły wa

OD NO WA

zie mia ro dzi od no wa

po ko rą po ety

w treść ubie ram sło wa

bła gam prze zna cze nie

OD NO WA

ży ciem bła gam

OD NO WA

Le win Brze ski, sier pień 1987
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i
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