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� OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
czas biegnie w zawrotnym tempie, tak niedawno zaczynaliśmy 2009 rok, 
a teraz jesteśmy dokładnie na półmetku. Jak upłynęło nam to półrocze? 
Czy jesteśmy, z czasu który minął, zadowoleni, i co jeszcze przed nami? 
Takie pytania towarzyszą nam nieustannie, a tu dzieci kończą rok szkol-
ny i trzeba coś zrobić z urlopem. Jechać z dziećmi, czy może wysłać 
je do babci, na obóz, czy gdziekolwiek i tylko we dwoje spędzić czas? 
Przeznaczyć go tylko dla siebie, na leniwe wstawanie, długie spacery 
i rozmowy o wszystkim, tylko nie o kłopotach dnia codziennego. 
Wakacje - czas tylko dla nas! Czy to nie brzmi pięknie?

Spełnienia marzeń „ogrzanych” letnim słońcem, życzy Redakcja.

Lato, to czas upałów ale także ważnych dla nas dat.

4 czerwca - rok 1989: pierwsze po II wojnie 
światowej demokratyczne wybory w Polsce 
i wspaniałe zwycięstwo kandydatów „Soli-
darności”.

19 czerwca - rok 1991: Traktat o Dobrym 
Sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między 
Rzecząpospolitą a Republiką Federalną 
Niemiec.

28 czerwca - rok 1956: Poznański Czer- 
wiec ‘56 -  protest  robotników przeciwko 
władzy, stłumiony krwawo przez wojsko, 74 
osoby zginęły i ponad 1000 zostało rannych.

1 sierpnia - rok 1944: burzliwy miesiąc w historii Polski. Powstanie 
Warszawskie - spontaniczny zryw ludności cywilnej, która nie mo-
gła znieść dalej życia w warunkach uwłaczających godności ludzkiej. 
W Niemczech niewiele osób wie o Powstaniu Warszawskim i często jest 
ono mylone z powstaniem w getcie.

30 i 31 sierpnia - rok 1980: zakończenie strajków w Stoczni Gdańskiej 
oraz Stoczni Szczecińskiej, uwieńczone podpisaniem porozumień, bę-
dących ugodą pomiędzy stroną rządową a protestującymi, w imieniu 
całego społeczeństwa, robotnikami. Początek przemian społecznych, 
które doprowadziły do rozmontowania bloku wschodniego.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Znamy już wyniki wyborów
do Parlamentu Europejskiego

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 
roku odbyły się w niedzielę 7 czerwca. Głosowanie trwało od godziny 
8.00 do godziny 22.00. Wyborcy głosujący w Polsce dokonali wyboru 50 
spośród 1301 kandydatów zarejestrowanych w Polsce z łącznej liczby 
736 eurodeputowanych, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim

Wybory do PE wygrała PO z wynikiem 44,43 proc., na drugim 
miejscu jest PiS z 27,40 proc. poparciem, a następnie koalicja SLD-UP 
z wynikiem 12,34 proc. i PSL, które zdobyło 7,01 proc. 

PO zdobyła 25 mandatów w europarlamencie, PiS - 15, SLD-UP 
- 7, a PSL - 3. Frekwencja wyborcza wyniosła 24,53 proc. 

5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyły następujące 
komitety wyborcze: Porozumienie dla Przyszłości Centrolewica (2,44 
proc.), Samoobrona (1,46 proc.); Prawica Rzeczypospolitej (1,95 proc.), 
Libertas (1,14 proc.), Unia Polityki Realnej (1,10 proc.), Polska Partia 
Pracy (0,7 proc.), a także Polska Partia Socjalistyczna (0,02 proc.) 
i Naprzód Polsko - Piast (0,02 proc.). Te ugrupowania nie wyślą do Par-
lamentu Europejskiego swoich posłów.

Najwięcej głosów w skali kraju - ponad 393 tys. - dostał startujący 
z okręgu śląskiego Jerzy Buzek (PO), na drugim miejscu pod tym 
względem znalazł się Zbigniew Ziobro (PiS) z wynikiem ponad 335 
tys. głosów (w okręgu małopolsko-świętokrzyskim). Jego konkurentka 
w okręgu małopolsko-świętokrzyskim Róża Thun (PO) uzyskała prawie 
154 tys. głosów. 

Bardzo dużym poparciem cieszyła się startująca z Warszawy 
Danuta Huebner (PO), na którą zagłosowało nieco ponad 311 tys. osób, 
natomiast jej konkurent z PiS Michał Kamiński zdobył prawie 89 tys. 
głosów, a Wojciech Olejniczak (SLD-UP) prawie 73 tys.

Na PO zagłosowało 3,27 mln osób; na PiS 2,017 mln; na SLD-UP 
908 tys., a na PSL 516 tys.
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Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Mieszkasz w Niemczech 
chcesz zdobyć dyplom 
renomowanej polskiej uczelni? 

www.berlin.info.pl

- Zarządzanie
- Filologia germańska
- Pedagogika
- Politologia

Zapisz się na 
studia w Berlinie

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Zapraszamy również na studia podyplomowe, kierunek:
Tłumaczenie dokumentów Unii Europejskiej 
z języka niemieckiego na język polski

KONTAKTY - bezpłatne czasopismo polonijne
ukazujące się w Berlinie od 1995 roku w nakładzie 15 tys. szt.

Miesięcznik polskojęzyczny KONTAKTY to pismo nr. 1 wśród

ponad 140 tysięcznej Polonii berlińskiej.

KONTAKTY promują polskie i niemieckie przedsiębiorstwa,

udzielają porad, informują o nowościach i zmianach prawnych.

Kontakty-Klon, Pestalozzistr. 71, 10627 Berlin
tel. 030 / 3241632 oraz 030 / 4163603 
Fax 030 / 37591850 oraz 030 / 41745391
www.kontakty.org;  E-Mail: webmaster@kontakty.org

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

K I N D E R G E L D
w

164,-

aty.

którym przyznano

ubezp. zdrowotne (Krankenversicherung).

Tel.: 0179 484 50 63
„SUERTÉ” S. Wawrzyniak, Beusselstr. 27, 10553 Berlin

www.kindergeld.com
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Oto fragmenty autoryzowanego wywiadu 
z jednym z najznakomitszych reżyserów po-
wojennych, którego fi lmy analizowaliśmy na 
lekcjach polskiego. Z panem Jerzym Stuhrem, 
który przewodniczył jury festiwalu fi lmowego 
GOEAST rozmawialiśmy 25.04.2009 w Wies-
baden.

Jak dawał Pan sobie radę z kierowa-
niem wielbłądem i jednoczesną pracą reży-
serską w fi lmie „Duże zwierzę”?

J. Stuhr: Aha, przechodzimy do fi lmu, któ-
ry będzie tu za dwie godziny wyświetlany.

To było trudne zadanie. Gdy się pisze sce-
nariusz fi lmu tego typu i na przykład piszesz 
”wielbłąd szedł i wypił kałużę” to łatwo to napi-
sać, gorzej zrobić. Zmuś wielbłąda, żeby akurat 
wtedy, kiedy ty chcesz, wypił kałużę. To jest 
zwierzę, które, gdy idzie przez pustynię, potrafi  
i miesiąc nie pić. Więc jak się uprze, to może za 
miesiąc ci tą kałużę wypić. Został więc ułożo-
ny specjalny scenariusz, który na kilka tygodni 
przed realizacją fi lmu otrzymali dwaj treserzy 
wielbłąda. Wielbłąd był z cyrku, nazywał się 
Rubio i pochodził z Kazachstanu. Wybrałem 
go z cyrku Zalewskich, który jeździł po całym 
kraju. Miałem naprawdę szczęście. Treserzy 
otrzymali ode mnie taką rozpiskę, co ja od tego 
wielbłąda będę chciał, jak go prowadzić, żeby 
za mną chodził. Nie mogłem zostać z nimi, 
żeby przez miesiąc opiekować się wielbłądem 
- oni mi po miesiącu przygotowali taki plan, co 
i jak zrobić, żeby wszystko się tak ładnie uda-
ło, jak w scenariusz. W tym fi lmie jest wielu 
statystów. Jak byście się dobrze przyjrzeli, to 
zawsze koło Rubiego jest dwóch „gości”, to są 
ci dwaj treserzy.To oni go cały czas stymulowa-
li, żeby tak szedł jak ja tego chciałem, a i tak 
miałem problemy, bo to jest zwierzę czasem 
uparte, bardzo poczciwe, ale trudno oswajalne. 
Miałem w kostiumie powszywane różne rzeczy, 
marchewki, ciasteczka takie, jakie lubił i w cza-
sie realizacji fi lmu mógł jeść tylko z mojej ręki, 
nikt inny nie mógł go karmić tymi specjalnymi 
ciasteczkami czy też marchewką, bo inaczej on 
by tak szedł do każdego, a miał łazić tylko za 
mną. Rubio prędko wyczuł, że ten pan w płasz-
czu ma to, co on lubi i już po dwóch dniach był 
mi łaskawszy.

W „Pogodzie na jutro” postawił Pan tezę, 
że działalność polityczna i pieniądze niszczą 
życie rodzinne i społeczne. Jaką „pogodę na 
jurto” przewiduje Pan dla nas, młodych ludzi 
w dzisiejszej Polsce i Europie?

J. Stuhr: To niełatwe pytanie, dla artysty 
nawet bardzo trudne. Nie jestem politykiem ani 
socjologiem, ale mogę powiedzieć, czego bym 
sobie w przyszłości życzył. Nadal mam nadzie-
ję, że żyję w okresie przejściowym, w okresie 
przemieszczania się wartości. Mnie one nie są 

już tak potrzebne, bo jestem już ukształtowa-
ny. Moja działalność zawodowa powoli już się 
kończy. Dla młodych ludzi jest to jednak czas 
ogromnego zawirowania. Nie chodzi tu tylko o 
zmianę systemu. Dla młodych, którzy nie mają 
już skali pórwnawczej nie ważne jest, że był 
kiedyś jakiś komunizm. To jest dla nich czystą 
abstrakcją.  Co innego jest dużo ważniejsze... 

Jeszcze nigdy nie było takiego natłoku 
ogromnej ilości informacji. Młodzież ma teraz 
dostęp do wszyskiego! Stwarza to co praw-
da fantastyczne możliwości, ma swoje jasne 
strony, ale ma także strony bardzo złe. Jeżeli 
mogę otwierając laptop dotrzeć do wszystkich 
informacji świata, to nie potrzebuję już żad-
nych autorytetów. Mój ojciec i dziad wiedzieli 
takie rzeczy, których ja nie wiedzialem i tylko 
oni mogli mi to opowiedzieć;  dawne przypadki 
historyczne czy znajomość języków, greki, łaci-
ny, to były rzeczy tak tajemnicze, że dawały mi 
poczucie, iż są oni zanurzeni w kulturze całego 
świata. A dzisiaj co, jakieś pliki i blogi.... Jest 
taka scena w moim fi lmie „Pogoda na jutro”: 
córka mówi do ojca: „Co ty mi jeszcze możesz 
powiedzieć, czego nie znajdę w internecie?”. 
No i ojciec rozkłada ręce i myśli: „Jakim ja dla 
niej  jestem autorytetem?”.

Dlatego wierzę, że niedługo powróci dla 
was, młodzieży czas, w którym nie coś, tylko 
ktoś stanie się autorytetem. Bo mam poczu-
cie, że zniszczone zostały wszelkie autorytety,
a każdy tęskni do jakiegoś autorytetu, do prze-
wodnika, któremu możnaby zaufać, w którego 
ręce można się powierzyć. Widzę to u moich 
studentów, na początku w nic nie wierzą, przy-

chodzą  jak biała kartka i trzeba się bardzo sta-
rać, by zdobyć ich zaufanie, udowodnić że się 
ich nie skrzywdzi i nie oszuka, że poprowadzi 
się ich w dobrym kierunku. Jak już mozolną 
pracą zdobędzie się to zaufanie, to zaczyna 
się przyjemny okres, bo oddają się w twoje 
ręce, chcą zawierzyć. Ale nad tym trzeba się 
bardzo napracować. Mówię do was jako pe-
dagog i wierzę, że taki czas przyjdzie. A wtedy 
wasze pokolenie zapragnie wybrać ludzi, któ-
rym zaufa.

Rozmawiali: Pamela Boguska, Roksana 
Pelińska, Michał Lipiński i Łukasz Stec

Koordynacja: Marta Tadrowski  
Wiesbaden 25.04.2009

O nas...
Jesteśmy grupą młodzieży polskiego 

pochodzenia. Mieszkamy w Hesji i uczymy 
się języka polskiego w Elisabethenschule we 
Frankfurcie nad Menem.  Żadne z nas nie 
mieszka w Niemczech dłużej niż 5 lat. Jeste-
śmy uczniami z „potencjałem integracyjnym” 
albo, a jak nas się tu w Niemczech częściej 
określa „uczniami obcego pochodzenia”.
Pod opieką naszej nauczycielki języka polskie-
go pani Tadrowskiej staramy się tworzyć projek-
ty udanej integracji. Bierzemy regularnie udział 
w różnych konkursach europejskich, spotyka-
my znanych Polaków,  przeprowadzamy z nimi 
wywiady na tematy dotyczące polskiej kultury
i sztuki. Wszystkie nasze teksty przygotowujemy
w dwóch językach: po polsku, naszym języku 
ojczystym i po niemiecku, języku kraju, w któ-
rym obecnie mieszkamy i uczymy się.

Jerzy Stuhr jurorem na festiwalu GOEAST
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Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia 
pracownicze, skorzystaj z pomocy firmy

ein Unternehmer der Bayerischen Bau Ltd.

Profituj z istniejących możliwości i zatrudnij się we własnej firmie 
z pełnym ubezpieczeniem:
socjalnym  zdrowotnym  opiekuńczym  emerytalnym  od utraty pracy

E-mail: lemko_ltd_co_kg@web.de
www.polonia-ei.de

Tel. 08121 98 62 707
Mobil: 0162 66 22 923

Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia Jeśli chcesz uzyskać legalną drogą niemieckie ubezpieczenia 
pracownicze, skorzystaj z pomocy firmypracownicze, skorzystaj z pomocy firmypracownicze, skorzystaj z pomocy firmypracownicze, skorzystaj z pomocy firmypracownicze, skorzystaj z pomocy firmypracownicze, skorzystaj z pomocy firmypracownicze, skorzystaj z pomocy firmy

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać 
będą drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków 
palców. 

Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej 
pory z jedną cechą, 

28 sierpnia 2006 r. obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie 
Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 
grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych 
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych 
przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wia-
rygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, 
dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsa-
mości i fałszerstwami dokumentów.

Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od 29 czerwca 
br. - poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym 
wniosek o wydanie paszportu będzie zobowiązana do złożenia odci-
sków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia 
elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków 
palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze. 

Punkty paszportowe zostaną wyposażone w krótkie instrukcje teks-
towe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio 
przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą udzielać wszel-
kich niezbędnych informacji i służyć pomocą, aby zapewnić sprawną
i szybką obsługę osób aplikujących o paszport.

Procedura poboru odcisków palców oraz weryfi kacji danych zawar-
tych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta.

Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej pasz-
portu jako element identyfi kacji i nie będą odwzorowane grafi cznie
w dokumencie (nie będą widoczne). Odciski palców nie będą groma-
dzone w ewidencjach paszportowych.

Opłaty za wydanie paszportu nie ulegną 
zmianie.

Wszystkie paszporty wydane przed 29 
czerwca 2009 r. - bez względu na ich ro-

dzaj -  zachowają ważność do terminów 
w nich określonych, np. paszport wyda-

ny w 2000 r. utraci ważność dopiero 
w 2010 r., paszport wydany

w 2007 r. będzie ważny do 2017r.
Wprowadzenie drugiej ce-

chy biometrycznej do paszpor-
tów, czyli odcisków palców, 
zwiększy bezpieczeństwo
i wiarygodność dokumentów 
podróży. Będzie też istotnym, 
dodatkowym argumentem
w rozmowach na temat ruchu 

bezwizowego z takimi kraja-
mi jak USA czy Kanada. Przy okazji 

wprowadzenia do paszportów drugiej cechy 
biometrycznej w konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatycz-
ny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie 
czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wyda-
nie poza granicami kraju.

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w Republice Federalnej Niemiec

Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin-Grunewald 
Centrala telefoniczna: (+49 30) 223130, Faks: (+49 30) 22313155
e-mail: info@botschaft-polen.de; http://www.berlin.polemb.net

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA 
PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI

BIOMETRYCZNYMI

Pomoc biurowa:
wypełnianie druków, zakładanie fi rm, rozliczenia, 
pisanie wniosków, podań itd.
Tel.: 02325 668005 lub 01636005749

AKCJA! Najlepsze szkolenia: fryzjerskie, przedłużanie włosów, 
makijaż, stylizacja paznokci, kosmetyczne, piercing, makijaż 
permanentny, masaż. Raty! Baza noclegowa w Polsce, Certyfi katy 
honorowane w EU, w j. polskim, niemieckim i angielskim.
www.beautyvital.pl  Tel.: 0048 67 349 12 11.

Nauka

Usługi
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Polacy zatrudnieni w Niemczech, Francji, 
Hiszpanii i Włoszech powinni zachować szcze-
gólną ostrożność przy przyjmowaniu pieniędzy. 
CBŚ rozbiło gang rozprowadzający w tych kra-
jach tysiące sfałszowanych banknotów euro.
To pierwszy taki przypadek w UE. Przestępcy 
wpuścili do obiegu tysiące podrobionych bankno-
tów o nominale 50 i 100 euro. Fałszywki rozpro-
wadzali na szeroką skalę we Francji, Włoszech, 
Hiszpanii i Niemczech. Uważaj by przy odbiorze 
wypłaty twój pracodawca nie wcisnął ci podro-
bionych pieniędzy. Dotyczy to głównie osób za-
trudnionych na czarno. Zachowaj też ostrożność 
przy przyjmowaniu gotówki od osób prywatnych 
na giełdach, targowiskach i bazarach. To miejsca 
najczęściej wybierane przez fałszerzy.

Uwaga na sfałszowane euro!
Rozpoznanie podrobionego banknotu go-

łym okiem zależy głównie od jakości wykonania 
falsyfi katu, a ta przy rosnących możliwościach 
przestępców staje się coraz wyższa. Najlepszą 
ochroną przed sfałszowanymi pieniędzmi jest 
sprawdzanie ich za pomocą lampy UV. Podrę-
czny model takiego urządzenia kupisz już za 50-
60 zł. Oglądając przez nią podejrzany banknot 
zwróć uwagę na znak wodny, który pod promie-
niami UV powinien być niewidoczny.

Przestępcy doklejają go najczęściej do 
podróbki. Kolejnym zabezpieczeniem przed 
fałszerzami jest metalizująca nitka. To chara-
kterystyczny pasek przeciągnięty przez środek 
banknotu z góry do dołu, niewidoczny w świetle 
ultrafi oletu. Zwróć też uwagę na holograf, nie-

wielki srebrny kwadrat lub pasek z boku ban-
knotu, który przy zmianie kąta widzenia zaczy-
na przybierać kolory tęczy. Dobrym testem na 
prawdziwość banknotu jest też sprawdzenie liter
i znaków zapisanych mikrodrukiem. Zobaczysz je 
przy użyciu szkła powiększającego na rewersie 
pod wizerunkiem mostów. Twoje podejrzenie po-
winny wzbudzić niewyraźne lub rozmyte litery.

Jeśli już zdarzy ci się trafi ć na fałszywe 
banknoty nie próbuj się ich pozbyć robiąc 
za nie zakupy, lecz natychmiast zawiadom
o tym policję. W przeciwnym razie możesz 
narazić się na odpowiedzialność  karną.
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§
Czy jako kobieta mogę pójść na rentę od 
60 lat?

Możliwość ta dotyczy jedynie kobiet, które 
urodziły się przed 1 stycznia 1952 roku. Mają one 
możliwość przejścia na rentę od 60. roku życia
z ewentualnym potrąceniem, jeśli posiadają 
conajmniej 15 lat wysługi pracy i jednocześnie 
więcej aniżeli 10 lat wpłacania składek obowiąz-
kowych do kasy rentowej (czyli conajmniej 121 
miesięcy) od 40. roku życia.

Jak to naprawdę jest z ostatnimi latami pracy, 
czy są one szczególnie ważne?

Nie, to jest błędne zapatrywanie. Wysokość 
renty oblicza się bowiem ze wszystkich lat wysługi 
aż do początku poboru renty. Ostatnie lata pracy 
są w taki sam sposób uwzględniane jak wszystkie 
pozostałe.

Czy potrącenie z powodu wcześniejszego 
przejścia na rentę (Abschlag) odpadnie z mo-
mentem osiągnięcia regularnego wieku rento-
wego?

Ten pogląd jest dość rozpowszechniony, jed-
nakże niezgodny z przepisami. Wysokość renty 
po osiągnięciu regularnego wieku rentowego (po-
między 65. a 67. rokiem życia, w zależności od 
roku urodzenia) nie ulega w tym przypadku żad-
nej zmianie. Przechodzi ono również na wypłaca-
ną w jej przedłużeniu rentę wdowią.

Moja znajoma otrzymała za każdy rok wycho-
wania dziecka specjalny dodatek. Czy ja mam 
również prawo do tego dodatku?

Tzw. Babygeld  przysługuje jedynie matkom, 
urodzonym przed 1921 rokiem. Kobiety z roczni-
ka 1921 i młodsze otrzymują czasy wychowania 
dziecka jako czasy składkowe dopisane do kon-
ta rentowego. Za dzieci urodzone do 31 grudnia 
1991 jest to jeden rok, w przypadku dzieci urodzo-
nych po 1 stycznia 1992 zalicza się trzy lata czasu 
wychowania dziecka. Prawo do renty uzyskuje się 
jednakże dopiero po osiągnięciu conajmniej 5 let-
niego okresu ubezpieczenia. Do tego ostatniego 
wlicza się również wychowanie dzieci. 

Czy rozdzielenie nabytych czasów rentowych 
po rozwodzie jest już ostateczne?

Tutaj należy rozróżnić pomiędzy „starszymi”
i „młodszmi” rozwodami. Jeśli od przeprowadze-
nia rozwodu upłynęło już parę lat, w czasie których 
nastąpiły rozmaite zmiany w przepisach rento-
wych,  wówczas należy przed złożeniem wniosku 
o rentę zwrócić się z zapytaniem do adwokata do 
spraw rodzinnych. Proszę przy tym uwzględnić 
odpowiedni okres czasu na załatwienie zmiany, 
która powinna zbiegać się w czasie z początkiem 
starań o rentę. Oczywiście nie dotyczy to kobiet, 
które nie mają obywatelstwa niemieckiego i przy-
były do Niemiec po 31.12.1990. 

Jako „prywatna inicjatywa” mogę chyba wy-
stapić z wnioskiem o wypłatę moich wpłaco-
nych składek rentowych?

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada
Wypłata składek rentowych jest generalnie 

niemożliwa. Wyjątek przewidziany jest jedynie dla 
niektórych grup zawodów, które dysponują włas-
nym ubezpieczeniem rentowym. Takiego nie mają 
tzw. Selbständige. W Pańskim wypadku możliwa 
jest wypłata składek, jeśli nie osiągnął Pan peł-
nych pięciu lat składek. Jeśli już osiągnął Pan 
tą granicę, wówczas  otrzyma Pan już regularną 
rentę. 

Powiedziano mi, że rentę otrzymam dopiero 
wtedy, gdy 15 lat wpłacałem składki?

Nie, to pomyłka. Od 1984 do nabycia prawa 
do renty od 65. roku życia wystarcza  minimum 
pięciu lat składek. Zalicza się do tego okresu rów-
nież okresy wychowania dzieci, poza tym czasy 
zastępcze, jak i  czasy nabyte z rozdziału zabez-
pieczenia na starość po rozwodzie.

Czy otrzymam rentę w związku z wychowa-
niem dziecka  po rozwodzie po śmierci męża?

Rentę wychowawczą można otrzymać
z własnej wysługi lat, jeśli wychowuje się dziecko, 
a małżonek nie żyje. Umożliwia ona utrzymanie 
i poświęcenie się właśnie wychowaniu dziecka. 
Wypłacana jest do osiągnięcia 18 lat przez dzie-
cko, jeśli osoba wychowująca nie wstąpi w nowy 
związek małżeński.   

W starszej informacji rentowej (sprzed 1997) 
mam znacznie wyższe obliczenie przyszłej 
renty aniżeli w nowszej. Czy to jest w po-
rządku?

Faktycznie jest tak, że zakłady rentowe do-
konują zmian w stosunku do wcześniejszych, ko-
rzystniejszych naliczeń. Dotyczyć to może zmian 
w zakresie zaliczenia wykształcenia zawodowego 
i szkolnego, czasów bezrobocia, czasów niezdol-
ności do pracy, niektórych czasów nabytych za-
granicą.  W szczególnych  przypadkach jednakże 
wysokość renty nie powinna ulegać zmianie i wy-
sokość renty  winna być utrzymana.
 
Co to jest punkt zaliczeniowy? Jak wpływa ich 
ilość na rentę?

Po ustaleniu wysokości zarobków za po-
szczególne lata pracy według tutejszych ta-
ryf branżowych następuje w pierwszym kroku 
przeliczenie indywidualnych zarobków każdego 
ubezpieczonego przyszłego rencisty poprzez po-
dzielenie zarobków przez przeciętny statystyczny 
zarobek. W wyniku otrzymuje się punkty zalicze-
niowe. Aktualnie wartość jednego punktu zalicze-
niowego wynosi € 26,56. 

Spotkałem się z pojęciem „Vertrauensschutz”? 
Jak należy je rozumieć w kontekście przepisów 
rentowych?

Jeśli zmiana regulacji w przepisach rento-
wych na mniej korzystne miałaby dotknąć roczniki 
bliskie  renty, czy  też samych rencistów, wówczas 
ustawodawca przewiduje na ogół ochronę pokła-
danego weń zaufania i zapewnia wymienionym 
osobom korzystniejsze wprowadzenie w życie 

tychże zmian. Oznacza to złagodzenie działania 
przewidzianych potrąceń przykładowo poprzez 
niejednorazowe lecz sukcesywne w czasie wpro-
wadzanie ich działania, czyli opóźnienie potrąceń,  
osiągane przy  pomocy  zróżnicowanych terminów 
ich zastosowania albo stopniowania poszczegól-
nych zmian, w zależności od rocznika  rencistów 
lub jeszcze innej metody. Przyznane już renty nie 
mogą w zasadzie być później zaniżone.    

Przy jakiej kondycji zdrowia mogę otrzymać 
rentę inwalidzką z powodu całkowitej względ-
nie częściowej niezdolności do pracy?

Jaka renta zostanie przyznana, zależy jedy-
nie od tego, ile godzin dziennie na ogólnym rynku 
pracy można jeszcze pracować. Jeśli zdolność 
do pracy wynosi dziennie poniżej trzech godzin, 
otrzyma się rentę pełnej niezdolności do pracy. 
Wynosi ona natomiast od trzech do sześciu go-
dzin dziennie, będzie to renta  jedynie częściowa. 
Oznacza to, że  osoba, która może pracować co-
najmniej sześć godzin otrzyma rentę z powodu 
częściowej niezdolności do pracy, jeśli jest uro-
dzona przed 2 stycznia 1961 i niezdolna do pracy 
w swoim zawodzie.

Chciałabym ponownie wyjść za mąż, a je-
stem wdową. Co mogę utracić przez taki krok, 
względnie jaki to będzie miało wpływ na po-
bieraną rentę wdowią? Poza tym, po jakim 
okresie trwania małżeństwa otrzyma się wdo-
wią rentę?

Z momentem zawarcia nowego związku mał-
żeńskiego traci się uprawnienie do renty wdowiej. 
Poza otrzymaniem pewnego świadczenia- odpra-
wy- rentę traci się niezależnie od długości czasu 
trwania małżeństwa. Natomiast w wypadku mał-
żeństw zawartych po 31.12.2001 uprawnienie do 
renty wdowiej powstaje po  jednym roku trwania 
małżeństwa. Ten warunek odpada całkowicie, 
jeżeli małżeństwo zawarto przed 31.12.2001, lub 
też nie zostało zawarte wyłącznie lub w sposób 
przeważający jedynie dla uzyskania omawianych 
roszczeń. Musi to zostać wykazane przez zgła-
szającego roszczenie. Wymóg trwania małżeń-
stwa odpada generalnie w razie śmierci w na-
stępstwie nieszczęśliwego wypadku. Jak z tego 
wynika regulacje prawne są dość kazuistyczne 
(szczegółowe).

Jestem rencistą od 1.10.1999 i otrzymałem 
obecnie z urzędu fi nansowego kartę podatko-
wą za rok 2004. Czy muszę oddać ją w zakła-
dzie rentowym?

Nie. Karty podatkowej (Steuerkarte) nie od-
daje się w zakładzie rentowym, bo nie jest on 
uprawniony do dokonywania na niej naniesień. 

Rechtsbeistand Helena Surmack  
tel. 02115 - 800 80 30

wt.-czw. 10.00-18.00, pt. 10.00-14.00  
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Mówi się że wypadki chodzą po ludziach. 
I nawet jeśli wszystko zaplanowałaś, może 
zdarzyć się coś, co cię zaskoczy, np. kradzież 
dokumentów. Jeśli będziesz wiedziała, co wte-
dy zrobić, łatwiej wybrniesz z kłopotów.

Złodziej nie odpoczywa
Bez zastanowienia wzięłaś na plażę 
saszetkę z dokumentami. Wystarczy-
ła chwila nieuwagi i torebka zniknęła. 
Co robić? Gdy skradziono ci:

• Dowód osobisty
Zgłoś to na najbliższym posterunku policji. 

Ta przekaże informację do Centralnej Kartote-
ki Rzeczy Utraconych. Następnie powiadom o 
tym urząd gminy, a także swój bank.

• Prawo jazdy
Zawiadom policję o kradzieży. Dostaniesz 

zaświadczenie, które wraz z wnioskiem o wy-
stawienie duplikatu prawa jazdy, tzw. wtórnika, 
złożysz w swoim urzędzie gminy (niektórym 
urzędom wystarczy oświadczenie o utracie do-
kumentu złożone pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej za fałszywe zeznania) . Gdy kradzież 
nastąpiła za granicą, zgłoś to na najbliższym 
posterunku policji. Dostaniesz 
potwierdzenie zgłoszenia, które 
okażesz na granicy.

• Kartę kredytową
Zastrzeż kartę, dzwoniąc 

pod numer bankowej infolinii lub 
pod ogólnopolski numer 95 84 do 
Centrali Kart Kredytowych (też 
czynny całą dobę) . Kradzież  
karty  musisz  potwierdzić banko-
wi na piśmie w ciągu 7 dni. Kra-

Rady dla przezornej urlopowiczki
dzież trzeba też zgłosić policji. Gdy padłaś ofia-
rą kradzieży podczas wyjazdu zagranicznego, 
zadzwoń do, oddziału banku, który wydał kartę, 
następnie zgłoś ten fakt policji.

• Paszport
Poinformuj o tym policję - otrzymasz za-

świadczenie o przyjęciu zawiadomienia o prze-
stępstwie. Powiadom o tym też organ pasz-
portowy, który wydał dokument (z tą chwilą 
paszport straci ważność). Gdy paszport skra-
dziono ci za granicą, powiadom o tym:

-  najbliższy posterunek policji,
- pilota lub rezydenta (gdy jesteś na wy-

cieczce z biurem podróży).
Zgłoś się do najbliższego polskiego konsulatu 
(ambasady) i  złóż wniosek o wydanie ci pasz-
portu tymczasowego. On umożliwi ci powrót 
do kraju. Adres polskiej placówki znajdziesz 
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (www.msz.gov.pl).

Jeśli oprócz dokumentów złodziej ukradł 
ci komórkę, zadzwoń na infolinię swojego ope-
ratora, by zablokować kartę SIM. 

Życzymy udanego urlopu.
Oby żadne z tych i innych przykrych
zdarzeń Was nie dotyczyło.

Wysiadłaś z samolotu
i okazało się, że twój 
bagaż nie doleciał
razem z Tobą?

Jeśli twój bagaż doleciał z opóźnieniem 
albo został podczas lotu uszkodzony, zniszczo-
ny lub zaginął, możesz domagać się odszko-
dowania w wysokości do 1000 SDR (ok. 1050 
euro, ok. 4400 zł). Aby je uzyskać musisz do-
pełnić wymaganych formalności. Gdy stwierdzi-
łaś, że nie masz walizek (lub są uszkodzone), 
natychmiast zgłoś to służbom lotniska (musisz 
mieć kupon potwierdzający nadanie bagażu). 
Wypełniasz specjalny formularz PIR i składasz 
go w serwisie bagażowym (obok punktu odbio-
ru bagażu). Roszczenie o odszkodowanie na-
leży zgłosić przewoźnikowi w ciągu siedmiu dni 
od daty odbioru bagażu, a w przypadku bagażu 
opóźnionego - w ciągu 21 dni.

UWAGA! Odpowiedzialność za zorganizo-
wany wyjazd turystyczny ponosi biuro podróży, 
a nie jedynie przewoźnik. A wiec także u organi-
zatora wyjazdu można dochodzić swoich praw. 
W razie problemów z reklamacją zgłoś się 
do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, 
tel. (PL) +48 22 5560118.
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Turystyka
Międzyzdroje - Rezydencja BIELIK zaprasza do apartamentu 
z aneksem kuchennym i balkonem. Obiekt całodobowo chroniony 
z parkingiem, basenem, sauną, jacuzi oraz restauracją.
Informacje: tel.: +49 176 / 21137428.

Świnoujście - wolne pokoje, 10 min. od plaży. Łazienki, toalety, 
lodówki, mikrofalówki w korytarzu. W pokojach - czajniki, naczynia, 
sztućce. Pokoje z balkonami i TV. Cena od osoby - 14 €.
Tel.: 0048 91 381 42 29, kom.: 0518 622 958 

Kołobrzeg – wynajmę lub sprzedam ładny, słoneczny, przestronny 
apartament 85 m2, w atrakcyjnej dzielnicy portowej, przy latarni 
morskiej. 80 m do morza, 2 balkony, 2 pokoje z antresolą, 3 piętro 
kompletnie wyposażone z podziemnym garażem. 
Tel.: 0049 30 7125767, E-Mail: jurekol@web.de 

Urlop nad morzem - Dźwirzyno k/Kołobrzegu, 200 m od morza. 
Apartament, pokoje 2-5 osobowe.
Tel.: 0049 30 436 62 859, www.paulinka.afr.pl

Międzyzdroje, Rezydencja Bielik, 150 m do morza.
Basen, sauna, jacuzi, fizjoterapia, restauracja, kawiarnia.
Obiekt zamknięty z parkingiem, chroniony całodobowo.
Wynajmę apartament (50m2), 4-te piętro, winda, recepcja.
Pełne wyposażenie, Sat-TV, 2 pokoje, aneks kuchenny,
balkon, łazienka. Tel: +49 30 36282733;
+49 171 3300333, www.bielik.home.pl
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Niemcy ruszyli
na zakupy do Polski 
(czytamy na www.polonia.wp.pl}

Do tej pory polskie sklepy przy zachodniej 
granicy odwiedzali najczęściej Niemcy palący 
papierosy i zmotoryzowani. Dziś język niemie-
cki bez problemu usłyszeć można w sklepach 
RTV/AGD czy nawet salonach samochodo-
wych. Niemcy ruszyli na zakupy do Polski. 

Wszystkiemu winien jest kurs złotego, ale 
w przypadku kupna aut w grę wchodzą też do-
tacje państwowe dla złomujących swoje stare 
samochody. Nie do końca wiadomo, czy tak 
sobie to wyobrażał niemiecki ustawodawca. 
Nie chodziło bowiem o rozruszanie branży mo-
toryzacyjnej w takim stopniu, jak o dodatkowe 
dochody państwa z podatku od towarów. Oka-
zało się jednak, że Niemcy owszem złomują 
stare auta, wyciągając jednocześnie rękę po te 
z najtańszej półki i to jeszcze z polskich, nie-
nadążających z realizacją zamówień salonów 
samochodowych, gdzie po przeliczeniu kurso-
wym ceny są zwyczajnie niższe. Chciałoby się 
rzec, że coraz więcej Niemców zaczyna prze-
jawiać “polską zaradność”. 

Po towary do naszych sklepów zgłaszają 
się w tej chwili Niemcy z coraz dalszych regio-
nów. Auta z berlińską rejestracją nikogo już 
w dolnośląskim, zachodniopomorskim czy 
lubuskim nie dziwią. Do około 20% różnicy 
w cenie produktu kupionego u nas i za zachod-
nią granicą sprawia, że pralki, zmywarki, apa-
raty fotograficzne czy telewizory schodzą jak, 
nie przymierzając, samochody z niemieckich 
komisów. Niektórzy Polacy zrobili z walutowych 
różnic hasło reklamowe, ot choćby hasło “Prze-
kraczacie państwo granicę cenową” umiesz-
czone na billboardzie przy przejściu granicznym 
w Słubicach. 

Rekordy biją sklepy z papierosami, ale to 
już naprawdę żadna nowina. Dziwić może jedy-
nie to, że nie dawno całkiem niegłupi przecież 
niemiecki rząd podniósł do 800 sztuk dozwolo-
ną liczbę papierosów wwożonych z Polski do 
Niemiec. Tak czy owak handel polski się cie-
szy, a i Niemcy ze swoim “wagonem fajek” po 
16 euro pod pachą jacyś tacy zadowoleni. 

Odżyła także branża gastronomiczna; 
knajpy i restauracje oblegają Niemcy, którzy 
najwyraźniej umieją się cieszyć z drobiazgów, 
na przykład z możliwości zapalenia papierosa 
w knajpie, co w już niemal do przesady “eko-
logicznych” Niemczech kolejnymi przepisami 
w kolejnych landach wysyłane jest na śmietnik 
historii. 

Sikorski rozmawiał w Berlinie
o problemie Jugendamtów

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikor-
ski poruszył w czasie wizyty w Berlinie sprawę 
polsko-niemieckich konfliktów rodzinnych oraz 
krytykowanych praktyk niemieckich urzędów 
ds. młodzieży -  Jugendamtów.

Jak zastrzegł, należy pamiętać o “skali 
problemu”. Mamy obecnie około 100 tysięcy 
mieszanych małżeństw polsko-niemieckich. 
Rocznie zawieranych jest od sześciu do sied-
miu tysięcy takich związków. Około 10 pro-
cent z nich kończy się rozwodem (...) Z tego 
w około tuzinie przypadków mamy do czynie-
nia ze spornymi sprawami o dzieci.

“Każda taka sprawa jest indywidualna, 
bardzo bolesna i trudna” - zaznaczył. Według 
ministra konsulowie, którzy starają się pomóc 
w takich przypadkach, wykonują “tysiące czyn-
ności konsularnych”. Nie zawsze zakończone 
sukcesem.

“Uzgodniliśmy, iż będą utrzymywane 
w tej sprawie kontakty pomiędzy ministerstwa-
mi sprawiedliwości (Polski i Niemiec). Wiem, 
że również rzecznik praw obywatelskich na-
wiązuje kontakty dotyczące problemu konflik-
tów rodzinnych” - dodał Sikorski.

Radosław Sikorski zwrócił się też do me-
diów, by informując o takich konfliktach “przy-
glądały się faktom, bo nie zawsze są one jed-
noznaczne”.

W minionych tygodniach polskie media 
nagłośniły sprawę Polki Beaty Pokrzeptowicz, 
która uprowadziła swego syna od niemieckie-
go ojca i twierdzi, że niemiecki Jugendamt nie 
zezwalał jej na rozmawianie z dzieckiem po 
polsku w trakcie nadzorowanych wizyt. Kobieta 
jest poszukiwana przez niemiecką policję.

Sprawozdanie dotyczące dyskryminują-
cych praktyk Jugendamtów przygotowuje Ko-
misja Petycji Parlamentu Europejskiego, której 
przewodniczy Marcin Libicki (PiS). Według 
niego od końca 2005 roku do komisji wpłynę-
ło ponad 200 petycji poruszających w różnych 
aspektach problem. Dotyczy on nie tylko mie-
szanych małżeństw polsko-niemieckich, ale 
również związków między Niemcami a Belga-
mi, Amerykanami, Włochami i Francuzami.

Uwaga na autostradowych 
oszustów 

Policja wprowadza ostrzeżenia przeciwko 
Romom, zatrzymującym pojazdy na autostra-
dach. Znany z krajów Europy Wschodniej fe-
nomen pojawił się również w Danii - czytamy 
w serwisie www.cphpost.dk. 

W ciągu ostatnich kilku dni policja odno-
towuje coraz więcej autostradowych oszustów. 
Romowie zatrzymują swoje samochody na po-
boczach i proszą innych kierowców o pomoc. 
W razie zatrzymania proszą o pieniądze lub 
benzynę. Zachęcają także do kupowania pod-
rabianej biżuterii. 

Policja radzi, by pod żadnym pozorem się 
nie zatrzymywać, a następnie powiadomić po-
licję o zaistniałej sytuacji. Niestety, policja nie 
zawsze może podjąć działania przeciw oszu-
stom. Chyba że, przebywają w kraju nielegalnie 
lub mają przy sobie kontrabandę. Każdy może 
za to dostać mandat za nielegalne zatrzymanie 
na autostradzie. 

Odszkodowania
za spóźnienia pociągów

Pasażerowie kolei będą od lata mieć wię-
cej praw do zwrotu poniesionych kosztów bi-
letów w przypadku opóźnienia pociągów. Bun-
destag zatwierdził zmianę przepisów mówiącą, 
że o zwrocie kosztów biletu decydować będzie 
godzina dotarcia do celu a nie opóźnienie po-
szczególnego pociągu. Jeśli więc pierwszy po-
ciąg spóźni się i pasażer nie zdąży na kolejny 
będzie mu przysługiwać odszkodowanie w wy-
sokości jednej czwartej ceny biletu w przypad-
ku godzinnego opóźnienia pociągu. 120 minu-
towe opóźnienie w dotarciu do celu oznaczać 
będzie zwrot połowy ceny przejazdu.

Również dopuszczona zostanie zmiana 
środka komunikacji. W ruchu podmiejskim już 
20 minutowe opóźnienie będzie upoważniać 
do korzystania z droższych pociągów. Jeśli 
pasażer przez opóźnienie nie zdąży na ostat-
ni pociąg danego dnia będzie mógł skorzystać 
z przejazdu taksówką. Jeśli konieczny będzie 
nocleg to również koszt hotelu będzie ponosić 
kolej. Jeżeli Bundesrat zatwierdzi nowy prze-
pis, to zmiana wejdzie w życie akurat na począ-
tek głównego sezonu przewozowego.

Zmiany w prawie spadkowym

Od 1 marca 2009 roku spadkobiercy 
mogą wybrać, czy dokument nabycia spadku 
załatwić w sądzie (dotychczas była to jedyna 
możliwość), czy też w kancelarii notarialnej, 
bez rozprawy sądowej. Warunkiem nabycia 
spadku u notariusza jest brak wątpliwości co 
do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów 
w spadku.

Obowiązkowy będzie przy tym udział 
wszystkich osób, które mogą być spadkobier-
cami. Po zarejestrowaniu akt będzie miał skut-
ki takie, jak postanowienie sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku. Załatwienie sprawy u notariu-
sza na pewno będzie szybsze i wygodniejsze 
niż w sądzie, ale i droższe. Za protokół dziedzi-
czenia zapłacimy 100 zł, a za akt 50 zł.

Wiadomości z Unii
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Oferta Biznes: szukam Partnera finansowo silnego do współpracy
w Afryce, produkcja napojów bezalkoholowych, Import, Export, Afryka, 
Niemcy, Polska, Europa. Tel.: 0157 74421742, Fax: 030 81494262,
E-Mail: kananga.ndaye28@googlemail.com 

Firma poszukuje pań do sprzątania obiektu hotelowego w centrum 
Berlina od 01.08.09. Wymagana praktyka i znajomość języka 
niemieckiego. Tel.: 0177-202-53-18; 0177-203-17-63 

Praca

TABELA - EKSTRAKLASA SEZON 2008/2009
 
Poz. Klub Mecze Z R P Bramki Punkty	

	 1		 Wisła	Kraków	 30	 19	 7	 4	 53	-	21	 64

	 2		 Legia	Warszawa	 30	 18	 7	 5	 52	-	17	 61

	 3		 Lech	Poznań	 30	 16	 11	 3	 51	-	24	 59

	 4		 Polonia	Warszawa	 30	 15	 9	 6	 40	-	23	 54

	 5		 GKS	Bełchatów	 30	 17	 3	 10	 40	-	28	 54

	 6		 Śląsk	Wrocław	 30	 11	 12	 7	 40	-	34	 45

 7  Polonia Bytom	 30	 10	 5	 15	 30	-	46	 35

	 8		 Jagiellonia	Białystok	 30	 9	 7	 14	 28	-	34	 34

	 9		 Ruch	Chorzów	 30	 9	 7	 14	 22	-	32	 34

	10	 Piast	Gliwice	 30	 9	 6	 15	 17	-	26	 33

	 11	 Lechia	Gdańsk	 30	 9	 5	 16	 30	-	44	 32

	12	 Odra	Wodzisław	 30	 8	 8	 14	 23	-	40	 32

 13 Arka Gdynia	 30	 7	 9	 14	 27	-	39	 30

 14 Cracovia	 30	 7	 9	 14	 24	-	40	 30

	15	 Górnik	Zabrze	 30	 7	 8	 15	 20	-	33	 29

	16	 ŁKS	Łódź	 30	 10	 5	 15	 27	-	43	 35	

Uwaga: ŁKS Łódź nie dostał licencji 
na grę w Ekstraklasie i został prze-
sunięty na ostatnią lokatę w tabeli.

Eliminacje Ligi Mistrzów
Liga Europejska
baraż
spadek

Ekstraklasa:

Wisła obroniła tytuł,
Górnik i ŁKS spadają

Wisła Kraków po raz dwunasty w historii została mistrzem 
Polski. Tytuł zapewniła sobie w ostatniej kolejce ekstraklasy, wy-
grywając ze Śląskiem Wrocław 2:0. Do 1. ligi spadły Górnik Zabrze 
i prawdopodobnie zdegradowany za brak licencji ŁKS, a Cracovia 
zagra w barażach. 

Zgodnie z przypuszczeniami ostatnia kolejka przyniosła emocje tyl-
ko w rywalizacji o utrzymanie, bo mistrzostwo Polski dla Wisły ani przez 
moment nie było zagrożone.

Krakowianom do obrony tytułu wystarczył remis i choć na początku 
gry Janusz Gancarczyk trafił w poprzeczkę, to później dominowali go-
spodarze i po golach Radosława Sobolewskiego oraz Marka Zieńczuka 
pewnie wygrali 2:0.
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Bojanowo k/Gdyni – 3 działki budowlane uzbrojone sprzedam razem 
lub oddzielnie. Cena za m2 - 219 zł.
Tel.: 0048 91 381 42 29, kom.: 0518 622 958 

Dom w Świnoujściu - 10 min. od plaży, całkowicie wyposażony, 
przystosowany do wynajmowania. 6 pokoi do wynajęcia + 2-pokojowe 
mieszkanie dla właścicieli. Cena do negocjacji 820 tys. zł
Tel.: 0048 91 381 42 29, kom.: 0518 622 958

Sprzedam dom (250m2) z ogrodem (37 arów), w okolicy lasy i jezioro, 
12 km od Gorzowa Wlkp., 130 km od Berlina. Miejscowość - Wysoka. 
Cena 100 000 Euro. Tel.: 0048 695 786 528 

Działki siedliskowe pod zabudowę 25 km od Gdańska w Bronowie 
gm. Stegna o pow. 2 tys.m2, ok. 6 km od morza, niedaleko rzek Wisły
i Szkarpawy. Prąd i woda na granicy działki. Cisza i spokój.
Do najbliższych zabudowań 200m. Cena 28 zł/m2 .
Tel.: 0048 695-89-06-60, E-Mail: marcopolo-66@o2.pl

Bezpośrednio okolice Międzychodu, Pszczewski Park Krajobrazowy, 
90 km od Świecka, mieszkaniówka i rekreacja, otoczenie lasów i jezior, 
od 3000 m2 do kilkudziesięciu hektarów (własny dom, las, staw),
29 zł/m2, również usługa budowlana. Tel.: +48 602 134 360.

Polska - okazyjnie sprzedam nowy dom z bali w Wiśle (woj. śląskie).
www.sprzedamdomwwisle.republika.pl. Tel.: +48 69 2944831.

Nieruchomości

Matrymonialne
Pan w kwiecie wieku, niepalący, mieszkający w Międzyzdrojach, 
poszukuje samotnej Pani (po 60.) w celu wspólnego smakowania 
jesieni życia. Szyfr 1/M/POLONEZ.

Polska trzecim największym w Europie 
producentem autobusów

Polska stała się trzecim co do wielkości producentem autobusów 
w Europie. W przeciwieństwie do segmentu samochodów osobowych 
i dostawczych, produkcja autobusów nie ulega spowolnieniu. Przeciwnie: 
Polska w tym roku wyprodukuje ich więcej niż w ubiegłym, głównie na 
eksport. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku polskie fabryki 
opuściło 1148 autobusów, czyli o blisko 1/3 więcej niż przed rokiem - wyni-
ka z podsumowania firmy doradczej JMK Analizy Rynku Transportowego. 

Polska zyskała bardzo silną pozycję w przemyśle motoryzacyjnym 
Unii Europejskiej. W ubiegłym roku polskie fabryki wyprodukowały 4500 

autobusów, co dało 
nam trzecią pozycję 
w UE - wynika ze sta-
tystyk Stowarzyszenia 
Europejskich Produ-
centów Samochodów 
(ACEA), przytaczanych 
przez firmę JMK. Lep-
szy wynik w produkcji 
tych pojazdów osiągnęły 
tylko Niemcy (ponad 10 

tys. sztuk) i Szwecja (blisko 9,3 tys. sztuk). Po raz pierwszy pod wzglę-
dem ilości wyprodukowanych autobusów Polska wyprzedziła Francję 
(4,1 tys. sztuk).

Polską specjalnością są autobusy miejskie, które w ubiegłym roku 
stanowiły blisko 75% całej produkcji.

W naszym kraju znajduje się kluczowy zakład produkcyjny niemie-
ckiego koncernu MAN oraz szwedzkich firm Volvo i Scania. Z powodze-
niem rywalizuje z nimi polska firma Solaris Bus&Coach, produkująca auto-
busy miejskie m.in. na zamówienia z Niemiec.    

Około trzy czwarte polskiej produkcji autobusów trafia na rynki za-
graniczne. W 2008 roku największymi odbiorcami były Niemcy, Wielka 
Brytania i Szwecja. W tym roku na drugim miejscu ma szansę znaleźć 
się Grecja, dzięki znacznemu kontraktowi jaki Ateny podpisały właśnie 
z firmą Solaris.  

Zdaniem ekspertów firmy JMK, producenci autobusów odczują ewen-
tualne skutki kryzysu dopiero w drugiej połowie br., kiedy wyczerpią się za-
mówienia z zeszłego roku i zacznie się realizacja zamówień tegorocznych. 

(JMK Analizy Rynku Transportowego, Gazeta Wyborcza)

Każdy język to „skarb”
Według naukowców z „Psychonomic Bulletin and Review” - ludzie, 

którzy znają jeden język obcy, dużo łatwiej uczą się drugiego, nawet jeśli 
jest on zupełnie inny. 

„Często uważa się, że ludzie, którzy znają kilka języków, mają po 
prostu większe zdolności do ich uczenia się. Okazuje się jednak, że samo 
doświadczenie posługiwania się językiem obcym może wspomóc naukę 
kolejnego języka” – wyjaśnia prof. Viorica Marian z Northwestern University. 
Naukowcy badali ochotników, którzy wyrośli w dwujęzycznych rodzinach. 
Jedna grupa od dzieciństwa posługiwała się angielskim i chińskim, druga 
- angielskim i hiszpańskim. Trzecią grupę stanowiły osoby jednojęzyczne. 

Ochotników poproszono o nauczenie się słów ze sztucznie stwor-
zonego przez naukowców języka. Okazało się, że osoby dwujęzyczne 
miały dwukrotnie lepsze rezultaty w posługiwaniu się nowym „językiem” 
niż jednojęzyczne. 

„Po przyswojeniu sobie drugiego języka, ludzie potrafią zastosować 
nabyte strategie uczenia się do kolejnych języków” - opisuje Viorica Marian. 
Zdaniem naukowców, dwujęzyczność wpływa korzystnie nie tylko na naukę 
nowego języka. Może również pozytywnie oddziaływać na posługiwanie 
się mową ojczystą, np. na zasób rodzimego słownictwa lub inne przejawy 
sprawności werbalnej. 

Badania dowodzą, że u osób dwujęzycznych choroba Alzheimera ro-
zwija się statystycznie o cztery lata później niż u jednojęzycznych.
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Kwalifi kacje
Pacjent do psychoterapeuty :
- Panie doktorze, co innego myślę, co innego 
mówię, a jeszcze co innego robię. Co mi pan 
radzi?
- Niech pan startuje w najbliższych wyborach!

* * *
Ostrożna
- Muszę teraz  szczególnie uważać, żeby nie 
zajść w ciążę.
- Jak to? Przecież mówiłaś, że twój mąż nie 
może mieć dzieci.
- No właśnie!

* * *
Bez pomocy żony
- Sąsiedzie, czemu pańska żona tak w nocy 
płakała? Czyżby pan się z nią źle obszedł?
- Wręcz przeciwnie, obszedłem się bez niej. 

* * *
Ewa w raju nie usłuchała zakazu Stwórcy i za 
namową węża zerwała jabłko z drzewa. Za ten 
czyn została wraz z Adamem wyrzucona za 
bramę raju. Na odchodne Ewa usłyszała głos 
z góry: - Za ten czyn zapłacisz krwią!
Po kilku dniach Ewa natknęła się na tego sa-
mego węża, który ją namówił do zerwania jabł-
ka i mówi:
- Przez ciebie teraz będę musiała płacić
krwią!
- Oj, nie marudź! - mówi wąż. - Wynegocjowa-
łem ci to w dogodnych miesięcznych ratach.

* * *
Kobieta w kwiecie wieku staje przed lustrem 
i mówi do męża.
- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te 
włosy takie jakieś nijakie... Zbrzydłam. Powiedz 
mi, kochanie, coś miłego!
- Wzrok masz dalej dobry!

* * *
- Często pijesz?
- Od czasu do czasu...
- To znaczy?
- Od czasu jak knajpę otworzą, do czasu jak 
ja zamkną.

* * *
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!

* * *

Strzały w domu
Żona odeszła od męża do matki.
Opowiada jej o rozstaniu:
- Jak tylko wyszłam z domu, usłyszałam wys-
trzał! Przestraszyłam się nie na żarty i zawró-
ciłam ...
I wiesz co się stało?
- Co? co? – pyta przerażona mama...
- Ten bydlak otworzył szampana!

* * *
Żona do męża:
- Wiesz, ten duży i ciężki zegar, który wisi
w salonie, spadł wczoraj ze ściany i o mało nie 
zabił mamy!
- Cholerny zegar... Zawsze się spóźnia!

* * *
Przychodzi blondynka do lekarza z murzyn-
kiem na rękach. Lekarz zaskoczony.
- Miałam randkę w ciemno - mówi blondynka.

* * *

- Na korytarzu czeka ojciec pani dziecka
z olbrzymim bukietem kwiatów - mówi salowa 
w szpitalu do szczęśliwej matki - Czy mam go 
wprowadzić?
- A broń Boże. Tutaj w każdej chwili może poja-
wić się mój mąż..

* * *
Kumpel pyta kumpla:
- Jakie wymiary ma twoja dziewczyna?
- 90, 60, 90...
- O kurczę, niezła z niej laska!
- Tak ci się tylko wydaje. Drugą nogę ma taką 
samą....

* * *
Pijak do pijaka:
- Chodź ze mną pogratulować Stefanowi.
Dziecko się mu urodziło.
- Tak? A co ma?
- Wyborową.

* * *
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BLIŹNIĘTA (22.V - 21.VI)

W najbliższych miesiącach czeka Was wiele pracy. Nadmiar obo-
wiązków doprowadzi do lepszej organizacji, a tym samym większej 
stabilizacji. Można powiedzieć, że ta stabilizacja będzie dotyczyła właś-
ciwie wszystkich dziedzin Waszego życia. Najważniejsze, żebyście jed-
nak pamiętali o tym, że nie zawsze korzystne jest forsowanie swoich 
racji. Inni też mają prawo do głoszenia swoich poglądów.

Panuj też nad swoimi emocjami. Najbliższy czas spędzisz na pla-
nowaniu wakacyjnego wypoczynku, zwłaszcza że sprawy fi nansowe 
pozwolą Ci wreszcie na trochę więcej luzu. Rozmarzysz się i ten twój 
stan korzystnie wpłynie zarówno na stosunki w pracy, jak i w rodzinie.

W sprawach uczuciowych, jak na huśtawce. Twoje zmienne nastro-
je będą wpływały na to, co się dzieje z partnerem. Spróbuj przyjrzeć się 
swoim relacjom z partnerem, i zobacz, jak Ty wpływasz na wasz zwią-
zek. Może dobrze byłoby coś zmienić w sobie? Samotne Bliźnięta, na 
fali majowych uniesień mogą spotkać tę wymarzoną osobę. Spróbujcie 
jej nie zrazić swoją dwoistością i zmiennością, a raczej pokażcie ogrom 
swojego serca.

Pamiętaj: Czystość innych nauk jest dla nas nieczystością. W rze-
czywistości nie uważaj niczego za czyste lub nieczyste.

RAK (22.VI - 21.VII)

Wiosenne miesiące tego roku przyniosą Ci wiele zmian. Wszystko 
będzie się przewijało jak w kalejdoskopie, i to nie z dnia na dzień, ale 
wręcz z godziny na godzinę. Nie będzie czasu na rozproszenie. Cały 
czas będziesz musiał być skupiony. Odkryjesz w sobie olbrzymie po-
kłady energii, które spożytkujesz na przygotowanie gruntu pod dalsze 
działania. Sukcesy w pracy, w działaniu, zaowocują u Ciebie także nie-
złą kondycja fi nansową.

Być może uda Ci się zgromadzić całkiem niezłą kwotę na koncie, 
dzięki czemu z większą swobodą będziesz mógł planować rodzinne wa-
kacje. Staraj się jednak zachowywać swój raczy spokój i gdy zaczniesz 
odczuwać zmęczenie, schowaj się w swoim sercu. To jedyne miejsca
w których możesz czuć się bezpiecznie.

  W sprawach uczuciowych bardzo stabilnie, chociaż nie obędzie się 
bez nagłych niespodzianek w planach związanych z wypoczynkiem.

   Pamiętaj: Niech twoja uwaga będzie w miejscu, z którego widzisz 
przeszłe zdarzenia, to nawet twoja postać, utraciwszy obecne cechy 
charakterystyczne, będzie przeobrażona.

LEW (22.VII - 21.VIII)

Chyba nigdy nie doświadczałeś tyle szczęścia, ile w ostatnim cza-
sie. Wszystko dookoła układa się tak, jak sobie wymarzyłeś. Wiosna 
przyniesie Ci nowe sukcesy zarówno w sprawach fi nansowych, jak
i zawodowych. Ciągle nowe propozycje, nowe kontrakty. Chwilami nie 
będziesz nadążał za zmianami, ale Ty lubisz takie twórcze napięcie, 
zwłaszcza że poprawi to znacznie Twoją sytuację fi nansową. Nie goń 
jednak ciągle. Wejdź w większy spokój i szanuj w tym wszystkim wspar-
cie innych.

  W uczuciach duża stabilizacja. Nowe spojrzenie na siebie i na 
sprawy uczuciowe spowodowało, że w swoim związku czujesz stabi-
lizację i wsparcie. To, czego doświadczysz w najbliższych miesiącach, 
sprawi, że po raz kolejny zrozumiesz, że Twoją siłą w życiu jest miłość. 
Nareszcie będziesz szedł z kimś w takt. Masz szansę zbudowania nie-
samowitego świata, którego wiele osób będzie Ci zazdrościło.

  Pamiętaj: Odrzuć przywiązanie do ciała, uświadamiając sobie, że 
ja jestem wszędzie. Ten, kto jest wszędzie, jest pełen radości.

PANNA (22.VIII - 21.IX)

Nareszcie coś zaczynasz zmieniać w swoim życiu. Wreszcie zrozu-
miałaś, ze wiele zależy od zmiany Twojego sposobu myślenia. To prze-
cież Ty, słuchając swojego głosu wewnętrznego, możesz wyreżysero-
wać swoje życie. Nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. Dzięki zrozumieniu 
tego nareszcie zaczniesz odrabiać stracony czas zarówno w sprawach 
zawodowych, fi nansowych, jak i osobistych. To początek Twojego prze-
obrażenia. Zaczniesz wreszcie mieć odwagę wygrywania wielu spraw, 
dzięki czemu znacznie poprawi się Twoja sytuacja materialna. Będzie 
to jednak dopiero początek dobrej passy. Musisz wytrwale pracować na 
swój sukces, wierząc w to, że Ty też potrafi sz.

  W sprawach uczuciowych ciągle mała stabilność. Nie wierzysz
w to, że podstawą w życiu jest mądrość i logiczność serca. Popatrz 
wreszcie dookoła, a zobaczysz, jak wielu ludzi jest spragnionych miło-
ści, jak wielu możesz pomóc, a może wśród nich znajdziesz tę osobę, 
która wypełni Twoje serce swoja miłością.

  Pamiętaj: Ten tak zwany wszechświat jawi się jako sztuczka, 
przedstawienie. Żeby być szczęśliwą, patrz na niego właśnie tak.

HOROSKOP NA LATO

Litery z pól z kropkami, czytane kolejno
rzędami poziomymi utworzą rozwiązanie. 




