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CHCESZ SIĘ LICZYĆ?

DAJ SIĘ POLICZYĆ!

Powszechny spis ludności
to badanie statystyczne
przeprowadzane co 10 lat
(ostatni odbył się w 2011
roku) w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw
domowych w Anglii
i Walii. Dzięki niemu po-

wstaje unikatowy i najbardziej kompletny obraz
dwóch krajów.
Na jego podstawie analitycy stwierdzają, jakie są
i jakie będą potrzeby badanych społeczności. Wiedza
ta wykorzystywana jest do

www.empp.co.uk

planowania finansowania
usług publicznych, takich
jak transport, oświata
i ochrona zdrowia.
Kolejny powszechny spis
ludności będzie trwał od
lutego do maja 2021 roku.
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BREXIT DLA SMITHÓW I KOWALSKICH
To, że Wielka Brytania i Unia Europejska doszły do porozumienia dotyczącego ich przyszłych stosunków, ogłoszono 24 grudnia 2020 roku. Umowa, która jest spisana na prawie
dwóch tysiącach stron, wprowadza wiele zmian, które będą odczuwalne dla zwykłych
ludzi. Oto najważniejsze.
Natalia Karpińska-Zając
Praca
To, że obywatele Wielkiej Brytanii potrzebują
pozwoleń na pracę w krajach UE, a ich kwalifikacje zawodowe mogą nie być automatycznie uznawane, wywołuje wśród wielu
Brytyjczyków spore zdziwienie. W praktyce
oznacza to tyle, że, na przykład, architekt
może nie móc sprzedać swoich projektów do
państwa unijnego bez uprzedniego potwierdzenia obowiązywania swych uprawnień.
Polacy i inni obywatele krajów UE, którzy
przyjadą na wyspy po 1 stycznia 2021 roku
i będą chcieli podjąć pracę, muszą znać język
angielski i będą musieli ubiegać się o wizę.
Obowiązuje system punktowy. Zarobki nowo
przybyłej osoby nie mogą być niższe niż
£25600 rocznie, chyba że zawód danej osoby
jest na liście zawodów deficytowych, wówczas minimalna pensja musi wynieść £20480.
Nic nie zmieni się dla obywateli UE, którzy
przebywali na terenie Wielkiej Brytanii przed
końcem roku 2020 i aplikowali, bądź aplikują
do 30 czerwca 2021 roku o settled lub
pre-settled status.
Podróże
Obywatele UK potrzebują wizy na pobyt
dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni w dowolnym państwie Unii. Polacy nadal mogą
wjeżdżać na terytorium Wielkiej Brytanii
w celach turystycznych, odwiedzenia rodziny
i przyjaciół na okres do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę. Co więcej,
do 30 września 2021 roku będą mogli korzystać z ważnego dowodu osobistego, a nie
paszportu. Osoby posiadające settled status
mogą korzystać z dowodu osobistego co najmniej do końca roku 2025.
Podróże ze zwierzętami
Paszporty dla zwierząt domowych wydane
w Wielkiej Brytanii (a dokładniej w Walii,
Anglii i Szkocji) straciły swoją ważność.
Każdy zwierzak brytyjskiego pochodzenia,
który ma zostać zabrany do UE, musi mieć
wszczepiony microchip, być zaszczepiony
przeciwko wściekliźnie i posiadać – uwaga –
certyfikat zdrowia (animal health certificate,
AHC), o który należy poprosić weterynarza
nie wcześniej niż 10 dni przed podróżą. Po
przekroczeniu granicy z UE lub Irlandią Pół-

nocną certyfikat pozostaje ważny przez
4 miesiące. Przed każdą kolejną podróżą będzie trzeba uzyskać nowy certyfikat. Psy i
koty o europejskich korzeniach mogą spać
spokojnie – paszporty unijne nadal obowiązują, a zasady podróży nie zmieniły się.
Samochód
Rezydenci brytyjscy, którzy zamierzają prowadzić samochód na terenie UE powinni
przed podróżą upewnić się, że posiadają
ważne prawo jazdy (wystarczy brytyjskie,
z pewnymi rzadkimi wyjątkami – np. gdy
prawo jazdy nie zostało wydane w Anglii,
Walii czy Szkocji), dokument V5C i certyfikat ubezpieczenia, czyli tzw. zieloną kartę.
Niektórzy będą musieli nakleić na tył swojego pojazdu nalepkę z napisem GB, np. jeśli
tablice rejestracyjne ich samochodu mają
symbol Unii Europejskiej, flagę Anglii, Szkocji lub Walii lub same litery i cyfry. Jeśli na
tablicach rejestracyjnych jest znak GB, nie
trzeba dodatkowej nalepki.
Prawo jazdy
Jeśli posiadacz brytyjskiego prawa jazdy
mieszka na terenie Unii, musi wymienić
prawo jazdy na lokalne. Jak podaje polska
strona rządowa, na podstawie polskiego
prawa jazdy można poruszać się w UK do 12
miesięcy. Po tym okresie należy dokonać
jego wymiany na brytyjskie prawo jazdy.
Zdrowie
Europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego (po polsku EKUZ, a po angielsku
EHIC) są ważne zgodnie z terminem podanym na karcie. Rząd stopniowo zastępuje je
kartami Global Health Insurance Card
(GHIC), jednak Brytyjczycy nie mogą ich
używać w Norwegii, Islandii, Szwajcarii czy
Lichtenstein, a w razie podróży do tych krajów muszą wykupić prywatne ubezpieczenie
zdrowotne. Polacy nie muszą się przejmować. Jeśli ich karta EHIC przedawni się, to
mogą ubiegać się o jej przedłużenie ponieważ
pozostają obywatelami jednego z państw UE.
Od 1 stycznia 2021 roku w Wielkiej Brytanii
karta EHIC jest nadal dostępna między innymi dla obywateli unijnych mieszkających
w UK, brytyjskich studentów uczących się w
UE i niektórych brytyjskich emerytów mieszkających wraz z rodzinami w UE.
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Drodzy Czytelnicy,
Już minął rok, od kiedy rozeszły
się pierwsze wiadomości o niebezpiecznym wirusie szerzącym
się w Chinach. Kolejne tygodnie
przynosiły informacje o stopniowym rozprzestrzenianiu się koronawirusa po całym świecie.
Globalizacja sprawiła, że zaskakująco szybko COVID-19 pojawił
się w większości państw. Rządy
po kolei ogłaszały lockdowny,
świat zaczął przewracać się do
góry nogami.
W Wielkiej Brytanii zamrożenie
życia społecznego rozpoczęło się
23 marca. Zamykaliśmy się w domach, wychodziliśmy tylko na
podstawowe zakupy i spacery.
Byliśmy przerażeni. Większość
z nas pracowała zdalnie, inni
zostali zawieszeni przez pracodawców lub zwalniani. Pozamykano szkoły, kościoły, ośrodki
sportowe, kina, teatry, zakłady
fryzjerskie, etc. Potem przyszło
lato i życie zaczęło wracać do
pewnej normalności. Myśleliśmy,
że zaczęliśmy kontrolować pandemię. Jesienią pojawiły się rozczarowujące załamania, które
doprowadziły do drugiego 4-tygodniowego lockdownu. Szkoły
na szczęście pozostawiono wtedy
otwarte. Aż przyszły święta Bożego Narodzenia i pojawiły się
mutacje wirusa: z Kent, RPA, Bawarii i Brazylii. Mimo informacji
o dopracowaniu szczepionek
i rozpoczęciu masowych szczepień, rządy zaczęły wprowadzać
kolejne restrykcje. W Anglii zarządzono trzeci lockdown. Tym
razem pozamykano szkoły.
Nowa mutacja wirusa okazuje się
być bardziej niebezpieczna niż ta
odkryta rok wcześniej, łatwiej się
nią można zarazić i wykazuje się
wyższą śmiertelnością.
Walka z koronawirusem pochłania coraz więcej zasobów finansowych,
paraliżując
życie
społeczne i rozwój ekonomiczny.
Za kilka lat odczujemy cenę tego
wysiłku, ponosząc zwiększone
koszty życia. Aczkolwiek niekoniecznie uda nam się nadrobić
wszystko. Osamotnienie społeczne, nienaturalne warunki rozwoju dla naszych dzieci
i młodzieży nie mają ceny. Oby
dało się te straty nadrobić.
Życzę zatem sobie i wszystkim dookoła, byśmy z tej surrealistycznej
rzeczywistości czym prędzej wrócili do normalności.
Beata Polanowska
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BEZPłATNIE POMAgAMY W APLIKOWANIU O STATUS OSIEDLEńCA
Okres przejściowy, w czasie którego w Wielkiej Brytanii obowiązywały unijne prawa, skończył się 31
grudnia 2020 r.
Obywatele Unii Europejskiej, aby
pozostać w Wielkiej Brytanii,
muszą wnioskować o settled status.
Proces wnioskowania będzie
otwarty do końca czerwca 2021
roku.
Wniosek mogą złożyć tylko osoby,
które do końca okresu przejściowego, tj. 31 grudnia 2020 roku, za-

mieszkiwały terytorium Wielkiej
Brytanii, oraz ich rodziny.
Biuro SPS pomaga w procesie
wnioskowania o settled status. Prosimy o umawianie się z nami jak
najszybciej, tym bardziej, że
w razie ewentualnych problemów
(gdy, na przykład, Home Office poprosi o materiały dowodowe) jest
sporo czasu na bezstresowe ich rozwiązanie.
Settled status w przypadku osób,
które uzyskały wcześniej pre-set-

tled status, nie jest przyznawany automatycznie! Osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii już ponad
5 lat, a wcześniej aplikowały o presettled status, muszą wnioskować
po raz kolejny o settled status.
Co zabrać na spotkanie?
Potrzebny jest paszport (lub dowód
osobisty, ale w przypadku tego dokumentu należy liczyć się z koniecznością wysłania go do Home
Office, we własnym zakresie, po
zakończeniu procesu aplikacji),
numer NI (tzw. NINo), numer tele-

fonu, dostęp do swojej skrzynki
poczty elektronicznej, dla dzieci –
akty urodzenia, nie trzeba tłumaczyć polskich dokumentów. Osobom nie posiadającym skrzynek
mailowych pomożemy w założeniu
darmowego konta na potrzeby
wnioskowania.
Już dziś umów się na spotkanie do
naszego doradcy, pisząc na adres
help@empp.co.uk. Można też wysłać SMS pod numer 0737 514 69
35.
n

POMÓŻ SPS POMAgAĆ
The Signpost to Polish Success
(SPS) jest organizacją charytatywną, dostarczającą bezpłatnych
i ważnych dla polskiej lokalnej
społeczności usług. Prowadzimy
biuro doradcze, w ramach którego pomagamy naszym użytkownikom w różnego rodzaju
trudnych sytuacjach życiowych.
Przychodzą do nas ludzie, których nagła choroba pozbawiła
możliwości pracy zarobkowej,
oraz osoby, które padły ofiarą
oszustwa i zostały zostawione
same sobie bez środków do

życia. Pomagamy samotnym
matkom i ojcom. Prowadzimy
bank żywności. W SPS mają
miejsce kursy języka angielskiego i komputerowe, które edukują i jednoczą. Organizujemy,
przy pomocy wspaniałych wolontariuszy, imprezy rodzinne
takie jak Dzień Dziecka, Tłusty
Czwartek w Sobotę, przedstawienia teatralne dla dzieci,
warsztaty informacyjne. Publikujemy miesięcznik East Midlands
po Polsku.
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Utrzymujemy się z funduszy,
które sami zdobywamy: są to w
większości fundusze brytyjskie,
w mniejszym stopniu fundusze z
polskich źródeł. Niestety nie jest
ich zbyt dużo. Dlatego zwracamy
się do naszych czytelników, użytkowników naszych usług, do
przedstawicieli lokalnej Polonii i
do wszystkich zainteresowanych:
jeśli możecie wesprzeć naszą
pracę, to prosimy o Wasze datki.
Na naszej stronie internetowej
www.empp.co.uk znajduje się od
niedawna guzik DONATE (udo-

B I URO
TH E S I G NPO S T TO PO L I S H S UCCES S :
PO RADY I I NFO RMACJ E

stępniony przez PayPal), dzięki
któremu można bezpiecznie
wpłacić na nasze konto bankowe
dowolną kwotę. Wesprzyj nas,
jeśli możesz. A na dorocznym
zebraniu walnym SPS można dowiedzieć się, jak zarządzamy naszymi finansami. Będziemy
wdzięczni za każdą kwotę.
n

East Midlands po Polsku
jest miesięcznikiem wydawanym przez
organizację charytatywną na
rzecz nowoprzybyłych Polaków

info.sps@empp.co.uk
tel. 0115 97 00 446

The Signpost to Polish Success
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania,
redagowania oraz publikowania na łamach
nadesłanych materiałów.
Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych.

volunteering@empp.co.uk
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FUNKCJONARIUSZ ZWOLNIONY
Funkcjonariusz Nottinghamshire
Police, Stuart Clarke, sprzedawał
na aukcjach internetowych sprzęt,
którego przestępcy używają do hodowli marihuany. Między styczniem 2019 roku a wrześniem 2020
roku zarobił w ten sposób ponad
10000 funtów, sprzedając ze swojego konta na portalu eBay prawie
150 przedmiotów takich, jak systemy oświetlenia i czytniki Ph.
Działalność
przedsiębiorczego
funkcjonariusza została odkryta
podczas rutynowej kontroli w październiku 2020 roku. W listopadzie
aresztowano go pod zarzutem kradzieży skonfiskowanego z upraw
konopi indyjskich sprzętu. Zatrzymany stwierdził wówczas, że
przedmioty, które sprzedawał, za-

kupił legalnie na tzw. car boot sales
(czyli na pchlim targu). Dochodzenie nie potwierdziło kradzieży i policjantowi nie postawiono zarzutów.
Mimo to, komisja dyscyplinarna
stwierdziła, że taka działalność nie
jest godna funkcjonariusza policji,
tym bardziej, że Clarke pracował
w jednostce walczącej z handlem
narkotykami.
Clarke odszedł ze służby w listopadzie ubiegłego roku, podczas trwania śledztwa w swojej sprawie.
5 stycznia 2021 roku został oficjalnie uznany za winnego rażącego
wykroczenia i dyscyplinarnie zwolniony ze służby.
„Sprzedawanie takich ilości sprzętu
do uprawy hydroponicznej przez

policjanta, który zna jego potencjał
do przestępczego użycia, było niewłaściwe i stanowiło naruszenie
standardów zawodowych. Takie
działania podważają zaufanie społeczne do działań policyjnych” –
powiedział dyrektor Niezależnego
Urzędu ds. Postępowania Policji
(IOPC) Steve Noonan. Clarke
nigdy więcej nie będzie mógł pracować w policji.
Tymczasem zawarte w raporcie
z dochodzenia w tej sprawie zalecenia zostały wdrożone w celu
usprawnienia procesów administracyjnych w jednostce zajmującej się
demontażem upraw konopi indyjskich.
n NKZ

WAYNE ROONEY KOńCZY KARIERĘ
Derby County Football Club ma
nowego menadżera. Jest nim sam
Wayne Rooney – jedna z największych gwiazd piłki nożnej i najlepszy strzelec w historii reprezentacji
Anglii. Tym samym 35-latek przechodzi na piłkarską emeryturę.
„Zaczynam nowy rozdział. Będę tęsknił za grą, ale czas nie zatrzymuje
się dla nikogo. Mój czas już minął.
Teraz spróbuję poprowadzić młodych graczy na szczyt. Moja przyszłość to zarządzanie. Miałem
świetną karierę, cieszyłem się
każdą minutą, zarówno wzlotami,
jak i upadkami. Nie zmieniłbym niczego. Mam nadzieję, że będę mógł
zacząć pisać nową, udaną historię
menadżerską” – powiedział Rooney.
Rooney dołączył do klubu rok
temu, jako zawodnik i trener. Od listopada 2020 roku pełnił obowiązki
szkoleniowca. Podczas pracy wielokrotnie zachwalał Polaków grających w Derby County – Krystiana

Wayne Rooney / fot. Derby County Football Club

Bielika i Kamila Jóźwiaka.
„Idziemy do przodu jako drużyna
i widzą to wszyscy. Potrzeba nam
kolejnych dobrych wyników, żeby
przesunąć się w górę tabeli” –
mówił Rooney.

Umowa Rooneya z Derby County
ma – póki co – potrwać do lata
2023 roku.
n NKZ

SłAWNY WOLONTARIUSZ W NOTTINgHAM
Zastępca naczelnego lekarza Anglii,
znany z emitowanych w telewizji
rządowych konferencji prasowych
dotyczących rozwoju sytuacji
na polu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Jonathan
Van-Tam na ochotnika zgłosił się
do nottinghamskiego punktu szczepień. Słynny w całym kraju profesor, przez zwykłych ludzi ceniony
za opisywanie pandemii przystępnym językiem, szczepił pacjentów
w Richard Herrod Center w Carlton
w swoim wolnym czasie.
Pod koniec pracowitej zmiany lekarz podziękował ludziom, z którymi tego dnia współpracował:
„Dziękuję wszystkim wolontariuszom i personelowi za profesjonalne i ciepłe przyjęcie. Jak dotąd
jesteśmy na najgorszym etapie pandemii, sytuacja jest niezwykle nie-

pokojąca, ale wasz wkład będzie
mieć pozytywne efekty.”
Profesor Van-Tam jest zastępcą
Chrisa Whitty’ego od października
2017 roku. Jest ekspertem w dziedzinie wirusów układu oddecho-

wego. Pochodzi z Bostonu w Lincolnshire, studia medyczne ukończył na University of Nottingham,
z którym nadal jest związany.
n NKZ

Profesor Van-Tam podczas wolontariatu / fot. Nottingham City CCG

BANK ŻYWNOŚCI W SPS
Bank żywności w SPS czynny jest od poniedziałku do czwartku.
Osoby, które chciałyby otrzymać paczki żywnościowe
proszone są o szybki kontakt: help@empp.co.uk.
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MASOWE TESTY DLA WSZYSTKICH
Centrum, w którym każdy chętny
może wykonać test wykrywający
nowego koronawirusa działa od
końca grudnia 2020 roku w Leicester. Można do niego zgłosić się bez
umawiania wizyty. Testy wykonywane są samodzielnie przez klientów ośrodka i obejmują pobranie
wymazu z gardła i nosa. Wyniki dostępne są w ciągu godziny. Osoby,
które uzyskają wynik pozytywny,
kierowane są na powtórne testy,
które są bardziej dokładne.
W ciągu pierwszych 13 dni funkcjonowania, Fosse Neighborhood
Centre – bo tak się nazywa centrum
testowania w Leicester – wykonało
2761 testów. Jeden test na 30 wykonanych okazywał się pozytywny.
Oznacza to, że dzięki miejskiemu

programowi szybkiego testowania
zidentyfikowano ponad 90 osób zakażonych, które mogłyby roznosić
wirusa o tym nie wiedząc.
„Nawet jeśli ktoś nie ma żadnych
objawów, nadal może rozprzestrzeniać wirusa, a łagodna lub niedostrzegalna choroba u jednej osoby
może być chorobą zagrażającą
życiu u innej” – powiedział profesor Ivan Browne, który w Leicester
odpowiada za zdrowie publiczne.
„Zachęcamy wszystkich, którzy nie
mają żadnych objawów do poddania się testom w naszej przychodni.
Jeśli wynik testu jest pozytywny,
należy izolować się przez kolejne
10 dni. Izolować się będą musiały
także bliskie kontakty osoby z pozytywnym wynikiem testu. Tylko

w ten sposób będziemy w stanie
przerwać łańcuch transmisji” –
dodał.
Fosse Neighborhood Centre przy
Mantle Road jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20
oraz w sobotę i niedzielę
od 10 do 17.
W ślady Leicester idą inne miasta
regionu. W Nottingham centrum
otwarto na Hyson Green. W Derby
postanowiono testować osoby bez
objawów tylko w dzielnicach,
w których liczba zachorowań jest
bardzo wysoka. W Lincoln można
pójść do centrum w LNER Stadium
przy Sicil Bank.
n NKZ

QUANTUM łAPIE PRZESTĘPCĘ
„Police Interceptors” to popularny
program telewizyjny dokumentujący pracę policjantów z różnych
części UK. Ukazuje się na kanale
Channel 5 już od ponad 10 lat. Bohaterami jednego ze styczniowych
odcinków byli funkcjonariusze
Nottinghamshire Police, Jen Ellse
i jej pies policyjny Quantum.

Maseczka za £1
5 sztuk za £4
- 100% bawełny, 2 warstwy
- rozmiar uniwersalny
- białe, bez wzorków
- idealne do szkoły
Maseczki można kupić
od poniedziałku do czwartku
w godz. 10-16.30
w biurze SPS
(Tennyson, Forest Road West, NG7 4EP)

6 stycznia około 20.30 posterunkowa Ellse i Quantum bez wahania
odpowiedzieli na wezwanie zrozpaczonej staruszki, ofiary brutalnego
rabunku. Jako jedni z pierwszych
znaleźli się na miejscu przestępstwa. Jen Ellse zdawała sobie
sprawę, że sytuacja może być niebezpieczna, jednak wiedziała, że
może ufać swojemu czworonożnemu partnerowi. Powiedziała:
„Naprawdę nigdy nie zastanawiam
się, co spotka mnie podczas interwencji. Wiem, że Quantum obroni
mnie za wszelką cenę”.
Po przybyciu na miejsce, posterunkowa Ellse i Quantum rzucili się
w pościg za uciekającym rabusiem.
Pies bez problemu wytropił ukrywającego się przestępcę, oznajmiając to głośnym szczekaniem. Inni
funkcjonariusze dokonali w tym
czasie aresztu drugiego złodzieja.
Dzięki szybkiej interwencji, trenin-

gowi i świetnemu nosowi psa
oraz współpracy zwierzęcia z
jego przewodnikiem, na ulicach Nottingham jest dwóch
niebezpiecznych przestępców
mniej.
Jen Ellse od dzieciństwa marzyła o pracy w policji. Psy
były zawsze w jej życiu obecne
i ważne. Połączenie pracy zawodowej z miłością do psów
jest, jak mówi, najlepszym
i dającym dużo satysfakcji sposobem na życie.
Posterunkowa Ellse rozpoczęła
karierę w policji 20 lat temu
w West Midlands Police.
Jednak początkowo jej praca
skupiała się na grupach
zorganizowanej
przestępczości
w Birmingham i dochodzeniach
kryminalnych, szczególnie dotyczących rabunków i włamań. W roku
2013 przeniosła się do Nottinghamshire Police, ubiegając się jednocześnie o miejsce w sekcji
przewodników psów. Udało jej się
to osiagnąć kilka lat później, w roku
2016.
„Nie jest to najłatwiejsze zajęcie
i wymaga cierpliwości i dedykacji.
Jednak PD Quantum jest moim naj-

lepszym przyjacielem, spędzam
z nim więcej czasu niż z ludźmi. Jestem z niego, i z pracy, którą tak
świetnie wykonuje, bardzo dumna.
Związek pomiędzy nami jest naprawdę wyjątkowy – bez niego nie
byłabym tym, kim jestem”.
Quantum, kiedy zakończy się jego
kariera w policji, spędzi emeryturę
w domu swojego przewodnika. Jak
mówi posterunkowa Ellse, należeć
mu się będzie odpoczynek przy kominku.
n ES

PRZYPOMNIJ O SZCZEPIENIU
Nottingham City Council pragnie
zmobilizować wszystkich uprawnionych do szczepienia przeciw koronawirusowi do jak najszybszego
umówienia wizyty szczepiennej.

4. Richard Herrod Leisure
(w Carlton)
5. Gamston Community Centre
(niedaleko West Bridgford)
6. Nottingham City Hospital

Obecnie wizyty można rezerwować
dla osób powyżej 75 roku życia.

Wizyty można umawiać
on-line lub telefonicznie,
dzwoniąc na numer:
0115 883 4640. Osoby
znające ludzi z ww.
grupy wiekowej proszone są o pomoc
w przekazaniu im tej informacji.

Na terenie Nottingham znajduje się
kilka punktów szczepień:
1. The Forest Recreation Ground
2. King’s Meadow Campus na
Lenton Lane (byłe Central Television Studio)
3. Queen’s Medical Centre

Rada Miasta spodziewa się, że od
końca stycznia będzie można rezerwować wizyty także dla osób powyżej 70 lat.
n ES
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SZCZEPIENIA
DLA WSZYSTKICH
Pierwsza faza szczepień rozpoczęła się
w Wielkiej Brytanii pod koniec grudnia 2020
roku. Najpierw zaszczepieni zostali mieszkańcy domów spokojnej starości i kadra
w nich pracująca. W grupie drugiej znaleźli
się ludzie, którzy ukończyli 80 lat oraz pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.
Jako trzeci zaszczepiani są ci, którzy ukończyli 75 rok życia. Grupa czwarta obejmuje
osoby, które ukończyły 70 lat oraz osoby należące do grupy wysokiego ryzyka, tzw. clinically extremely vulnerable wyłączając
kobiety w ciąży i dzieci poniżej 16 roku
życia. Rząd zapewnia, że osoby, które należą
do tych czterech wyżej wspomnianych grup,
a jest ich 14 milionów, zostaną zaszczepione
pierwszą dawką szczepionki do połowy lutego 2021 roku.
Co z drugą dawką? Pfizer zaleca, aby jego
produkt był podany w odstępie trzech tygodni
i tak pierwotnie planowano szczepić populację. Jednakże wysoki wzrost zachorowań
zmusił ekspertów do zmiany strategii. Pod
koniec grudnia specjaliści zrzeszeni w grupie
Joint Committee on Vaccination and Immunisation postanowili, że druga dawka dla już
zaszczepionych zostanie odroczona o 12 ty-

godni po to, żeby móc szczepić większą ilość
ludzi. Rząd nie wyklucza, że przerwa między
dawkami może się jeszcze bardziej wydłużyć,
zwłaszcza w przypadku konkurencyjnej
szczepionki AstraZeneca, gdzie po pierwszej
dawce zdrowa osoba uzyskuje ochronę na poziomie 70%, a po drugiej dawce opóźnionej
w czasie od 8 do 12 tygodni – 90%. Niestety
nie wiadomo jeszcze, jak długo ochrona będzie się utrzymywać.
Szczepienie czterech pierwszych grup społecznych przed innymi ma uzasadnienie. Jeśli
chodzi o domy opieki, to na każde 25-40 zaszczepionych osób, szczepionka uratuje życie
jednej osoby. W grupie osób powyżej 80 lat,
zostanie uratowane jedno życie na 250 zaszczepionych. Żeby uratować jedno życie
osoby w wieku produkcyjnym trzeba natomiast zaszczepić – jak sugeruje modelowanie
matematyczne – tysiące osób.
Nie wiadomo jeszcze, jak przebiegać będzie
druga faza szczepień. Rząd myśli o tym, aby
priorytetowo traktowani byli tzw. key workers, czyli osoby pracujące w dziedzinach
kluczowych dla kraju. Planuje też, żeby centra, w których można się szczepić, były

otwarte 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Pomysł ten jest od 20 stycznia testowany
w Nottinghamshire's Sherwood Forest Hospitals (a dokładniej w King’s Mill Hospital
w Sutton in Ashfield) i University Hospitals
Birmingham. Oprócz szpitali i przychodni,
szczepienia będą przeprowadzane też w dużych aptekach, np. Boots czy Superdrug –
w styczniu działało tak już 6 placówek.

SZCZEPIONKOWI

BREXIT DLA SMITHÓW I KOWALSKICH
Dokończenie ze str. 1

OSZUŚCI W NATARCIU

Karty obywateli unijnych odwiedzających Wielką Brytanię nie są honorowane.

Krajowe centrum zgłaszania
oszustw i cyberprzestępczości –
Action Fraud – ostrzega przed
oszustwami związanymi z wprowadzeniem szczepień przeciwko
koronawirusowi.

Roaming
Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nie podlega
już zakazowi nakładania dodatkowych opłat roamingowych. Oznacza to, że rezydenci UK przebywający
na terenie UE mogą zapłacić więcej za telefony do
domu i transmisję danych. Rząd brytyjski, chcąc chronić konsumentów przed wygórowanymi opłatami, zobowiązał operatorów telefonii komórkowej do
wprowadzenia limitu ewentualnych opłat w wysokości
45 funtów za miesięczny okres rozliczeniowy.

Szczególnie uważać należy na
wiadomości
tekstowe,
które wyglądają, jakby
były przysłane przez NHS,
choć tak naprawdę nie są.
W wiadomościach tych
znajduje się link do formularza internetowego, który
prosi o podanie danych
osobowych i finansowych!

tego.
Jak się zabezpieczyć przed oszustami? Przede wszystkim należy
pamiętać, że w Wielkiej Brytanii
szczepionki przeciwko SARSCOV-2 są dostępne tylko i wyłącznie za pośrednictwem służby
Jeśli uważasz,
że padłeś ofiarą oszustwa,
jak najszybciej
powiadom swój bank
i zadzwoń do Action Fraud
na numer 03001232040.

zdrowia i są całkowicie bezpłatne.
NHS nigdy nie prosi o podanie
danych konta bankowego, hasła,
karty czy kodu PIN. Poza tym,
szczepienia w domach przeprowadzane są tylko w niezwykle
wyjątkowych sytuacjach i zawsze
po ówczesnej, oficjalnej zapowiedzi. Co więcej, NHS nigdy
nie prosi o udowodnienie
Szczepionki są dostępne tylko
tożsamości
poprzez przeza pośrednictwem służby zdrowia
słanie
kopii
dokumentów
i są całkowicie bezpłatne. NHS
osobistych,
np.
paszportu,
nigdy nie poprosi o pieniądze!
prawa jazdy czy rachunków
potwierdzających
szał niejaki David Chambers, adres zamieszkania.
33-latek z Londynu, który 30
grudnia 2020 roku zaoferował Podejrzane SMS-y warto przesłać
92-latce szczepienie za 160 fun- do specjalistów z Action Fraud na
tów. Po 5 dniach oszust wrócił do bezpłatny numer 7726. Fałszywe
domu staruszki po kolejne 100 e-maile można wysłać na adres
funtów! Jego sprawa zostanie roz- report@phishing.gov.uk
patrzona przez sąd w połowie lu- n NKZ
Oszuści chwycili także za słuchawki telefonów. Oferują – rzecz
jasna – szczepienia za opłatą. Co
więcej, niektórzy chodzą od drzwi
do drzwi, szukając potencjalnych
ofiar, z reguły ludzi starszych.
W połowie stycznia zarzuty usły-

Edukacja
Wielka Brytania nie uczestniczy już w programie Erasmus, który umożliwia unijnym studentom naukę w
różnych krajach członkowskich. Szczęście mają studenci uniwersytetów w Irlandii Północnej, gdyż dla
nich drzwi szkół na kontynencie są nadal otwarte. We
wrzęsniu 2021 roku ma rozpocząć się program nazwany imieniem matematyka Alana Turinga – brytyjski
rząd twierdzi, że będzie podobny do Erasmusa, a nawet
lepszy, bo obejmie kraje na całym świecie.

Tymczasem wirus mutuje. Do tej pory potwierdzono, że dostępne na rynku szczepionki
są nadal skuteczne, jeśli chodzi o szybko rozprzestrzeniającą się mutację z Kent, która wyłoniła się w połowie grudnia zeszłego roku.
Informacje dotyczące wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego są ograniczone.
n NKZ

rych zawartość alkoholu przekracza 22%, czy też 9 litrów wina wzmacnianego (np. porto, sherry) i napojów
o zawartości alkoholu mniejszej niż 22% (aczkolwiek
można wziąć na przykład 2 litry wódki i 4,5 litra np.
porto – czyli po połowie dozwolonej ilości).
Jeśli chodzi o produkty tytoniowe, to wwieźć można
maksymalnie 200 papierosów lub 100 cygaretek lub 50
cygar lub 250g tytoniu. Tu też można dokonać podziału, np. legalnie można wwieźć 100 papierosów i
25 cygar. Ulgi nie obowiązują osób, które mają mniej
niż 17 lat – nawet jeśli przewożą ww. produkty na własny użytek.
Handel
Informacja o bezcłowym handlu w większości środowisk powitana została z wielką ulgą. Niestety, wyjście
UK z Jednolitego Rynku i Unii Celnej UE niesie za
sobą mnóstwo pozataryfowych barier w handlu. Oznacza to, że na granicach będzie trzeba wypełniać dokumenty celne i przeprowadzane będą różnorakie
kontrole (np. regulacyjne i zdrowotne). Czas pokaże,
czy większe wymogi administracyjne i potencjalnie
dłuższe ramy czasowe, wynikające z tych formalności
i procedur celnych, przełożą się na wzrost cen towarów
importowanych do Wielkiej Brytanii z kontynentu.
n

Import: mięso i nabiał
1 stycznia larum podnieśli zawodowi kierowcy ciężarówek, którzy byli w trasie z Wielkiej Brytanii na kontynent. Powód? Na granicy z Holandią celnicy
odbierali im kanapki z szynką. Według nowych przepisów na teren UE nie można wwozić produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso czy nabiał.
Podróżujący z Unii do Wielkiej Brytanii nadal mogą
przywieźć ze sobą mięso, nabiał, czy jajka oraz produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do samodzielnej konsumpcji.
Import: limity na osobę
Do Wielkiej Brytanii można wwieźć pewną ilość produktów na własny użytek lub na prezent bez ich deklarowania i płacenia cła. Jedna osoba może wwieźć 42
litry piwa i 18 litrów wina niemusującego. W przypadku mocniejszych trunków należy dokonać wyboru:
czy wwieźć 4 litry wódki lub innych napojów, w któ-

Premier podpisuje umowę z UE / fot. No 10 Downing Street
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Gheorghe Nica, Ronan Hughes, Maurice Robinson, Eamonn Harrison, Christopher Kennedy, Alexandru Hanga, Valentin Colota / fot. Essex Police

PRZEMYTNICY LUDZI WRESZCIE SKAZANI
Od 10 do 13 tysięcy funtów kosztuje nielegalna podróż „dla VIP-ów” z kontynentu na Wyspy Brytyjskie. W cenę wliczony jest koszt taksówki, która zawiezie chętnego na miejsce
spotkania z wtajemniczonym w sprawę kierowcą ciężarówki. Nie trzeba włamywać się po nocy do kontenera. Wszystko przebiega spokojnie i sprawnie. No, chyba że coś pójdzie
nie tak...
W nocy z 22 na 23 października
2019 roku w hrabstwie Essex,
w kontenerze znajdującym się na
naczepie ciężarówki znaleziono
ciała 39 Wietnamczyków – 28 mężczyzn, 8 kobiet i 3 dzieci. Jak się
później okazało, wszyscy zmarli
w wyniku niedoboru tlenu.
Kierowcy
Kierowcą feralnej ciężarówki
w Anglii był Maurice Robinson. To
on odebrał kontener z migrantami
z portu Purfleet. 26-latek zatrzymał
się na terenie parku przemysłowego
w Grays po to, żeby – według instrukcji otrzymanej za pośrednictwem aplikacji Snapchat od
swojego szefa – natychmiast wpuścić do kontenera trochę świeżego
powietrza, ale nikogo nie wypuszczać. „Nie mogę. Wszyscy, k..., nie
żyją” – odpowiedział mu Robinson
w rozmowie telefonicznej. Następnie odjechał z miejsca, w którym się
pierwotnie zatrzymał, lecz wrócił
po około 20 minutach. Dokładnie
po 23 minutach od znalezienia
zwłok, Robinson zadzwonił pod
numer 999. Dyspozytorka dwukrotnie zapytała się Robinsona, co dokładnie się wydarzyło. Powiedział,
że znalazł 25 ciał w kontenerze,
który dopiero co zabrał z portu. Gdy
pytała czy ktoś z odnalezionych migrantów oddycha, odpowiedział:

„Szczerze mówiąc, nie mam ochoty
tam zaglądać”.
Opinia publiczna była wstrząśnięta
wiadomością z Essex. W mediach
społecznościowych i prasie bulwarowej pojawiły się głosy broniące
młodego kierowcy, który w ciągu
kolejnych kilku miesięcy miał po
raz pierwszy zostać ojcem (oczekiwał na przyjście na świat bliźniąt).
Ludzie nie mogli uwierzyć, że sympatyczny „Mo” wiedział, co robi.
Jak wykazało śledztwo, wiedział
doskonale. Za odebranie kontenera
z portu otrzymał 25 tysięcy funtów
w gotówce (policja nie znalazła
tych pieniędzy podczas przeszukania domu Robinsona). Łącznie miał
otrzymać około 60 tysięcy funtów
– po 1500 za każdą przemyconą
osobę. Robinson przyznał się do
nieumyślnego zabójstwa 39 osób
i został skazany na 13 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności.
Drugim kierowcą zaangażowanym
w sprawę był 24-letni Eamonn Harrison. To on zabrał migrantów
z umówionego punktu i zawiózł
kontener do portu Zeebrugge
w Belgii. To on ostatni raz widział
ich żywych. W sądzie twierdził, że
był przekonany, że wiezie kradzione części do ciężarówek. Dlaczego zdecydował się na przemyt?

Był winny swojemu szefowi dużo
pieniędzy po tym, jak w maju 2019
roku po pijanemu spowodował poważny wypadek i rozbił ciężarówkę. Prawda jest jednak taka, że
doskonale wiedział co robi. W przemyt ludzi zaangażowany był przynajmniej od maja 2018 roku, kiedy
to został zatrzymany we Francji,
w pobliżu wjazdu do Eurotunnelu,
z osiemnastoma obywatelami Wietnamu schowanymi między kartonami ze słodyczami. Harrison
został uznany za winnego 39 zabójstw i skazany na 18 lat więzienia.
Christopher Kennedy, 24-letni kierowca, który brał udział we wcześniejszych przemytach, jakie grupa
organizowała w październiku, został skazany na 7 lat pozbawienia
wolności za spiskowanie mające na
celu pomoc w nielegalnej imigracji.
W sądzie zeznał, że myślał, że przewozi papierosy. Jednakże – tak jak
w przypadku Harrisona – prawda
jest inna. 14 października 2019
roku Kennedy został zatrzymany
w pobliżu francuskiego Calais,
a w jego ciężarówce znaleziono
dwudziestu
Wietnamczyków.
Twierdził wtedy, że musieli wejść
do kontenera bez jego wiedzy.
Dwie osoby, które znajdowały się
w tamtym transporcie, zginęły nie-

spełna tydzień później w kontenerze, który przewoził Robinson.
Kennedy był świadomy zagrożeń
związanych z procederem. Gdy informacja o zwłokach znalezionych
w Essex obiegła świat, został zapytany przez znajomego co sądzi
o sprawie. Miał odpowiedzieć: „Nie
wiem, widocznie było ich zbyt
wielu i skończyło im się powietrze”.
Szefowie
41-letni Ronan Hughes, szef
irlandzkiej firmy transportowej zatrudniającej Robinsona, przyznał
się do nieumyślnego zabójstwa 39
Wietnamczyków, a także do zarzutu
pomocy w nielegalnej imigracji do
Wielkiej Brytanii w okresie między
1 maja 2018 roku a 24 października
2019 roku. W styczniu 2021 roku
został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Hughes, oprócz prowadzenia legalnej działalności
polegającej na przewożeniu wina,
słodyczy i napojów gazowanych,
angażował się w przemyt alkoholu,
papierosów i ludzi. Często łączył legalne i nielegalne ładunki. Kierowała nim – jak twierdzą policjanci
– chciwość. Miał mnóstwo pieniędzy zgromadzonych na różnych
kontach bankowych, dopiero co
kupił BMW X5 z 2019 roku, które
warte jest 97 tysięcy funtów. Według śledczych, na procederze zarabiał około miliona funtów
miesięcznie. Do końca był przekonany, że nikt nigdy nie będzie w stanie postawić mu zarzutów.
Na karę 27 lat pozbawienia wolności skazany został także 43-letni
Gheorghe Nica, mechanik, z pochodzenia Rumun, który koordynował
akcję, płacił kierowcom i był odpowiedzialny za migrantów po ich
przybyciu do Essex – zabierał ich
do tzw. bezpiecznego domu, w którym przebywali do momentu uregulowania wszystkich płatności.
Sprawiedliwość dosięgnęła również
pozostałych członków grupy przestępczej. 38-letni Valentin Calota,
inny kierowca, został skazany na 4
lata i 6 miesięcy, a 28-letni Alexandru Hanga na 3 lata pozbawienia
wolności. Ten ostatni przyznał się

do spisku mającego na celu pomoc
w nielegalnej imigracji.
Sąd
Rozprawy toczyły się w centralnym
sądzie kryminalnym Anglii i Walii
w Londynie, tzw. Old Bailey, przewodził im sędzia Sweeney. Przy
ogłoszeniu wyroków powiedział, że
ofiary, stłoczone w ciemnym kontenerze przez co najmniej 12 godzin,
umierały bardzo powoli. Temperatura wewnątrz sięgnęła 38,5 stopni
Celsjusza. Powietrze skończyło się
podczas transportu kontenera przez
kanał La Manche. Gdy Wietnamczycy zrozumieli, w jakim są położeniu, podjęli kilka desperackich
prób wydostania się z pułapki. Gdy
wszystkie zawiodły, nagrywali telefonami komórkowymi pożegnalne
filmiki dla swoich najbliższych
i wysyłali SMS-y. 26-letnia Pham
Thi Tra My napisała: „Przepraszam,
mamo, moja podróż za granicę się
nie udała. Mamo, bardzo cię kocham. Umieram, nie mogę oddychać”. Sędzia Sweeney podkreślił,
że chociaż migranci dobrowolnie
wsiedli do ciężarówki w celu nielegalnego przekroczenia granicy
z Wielką Brytanią, to nie jest to
okoliczność łagodząca: „Nie mam
wątpliwości, że, jak twierdzi prokuratura, spisek był wyrafinowany,
długotrwały i opłacalny”. Skazani
za zabójstwo będą musieli odbyć
minimum 2/3 kary, a nie, jak to
zwykle bywa, połowę.
W ciągu zaledwie 2 tygodni w październiku 2019 roku, irlandzka
siatka przeprowadziła cztery akcje
przemytnicze. Gdyby wszystkie zakończyły się sukcesem, do Wielkiej
Brytanii trafiłoby ponad 80 obywateli Wietnamu, a przestępcy zarobiliby ponad 800 tysięcy funtów.
Podczas gdy rodziny ofiar w Wietnamie, które zapożyczały się po to,
aby ich bliscy mogli rozpocząć lepsze życie w Wielkiej Brytanii, opłakują swoich ukochanych, rodziny
przemytników żyją w luksusie.
Większość zarobionych przez przestępców pieniędzy nie została odnaleziona.
n NKZ
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NOWE DOMY I POWODZIE
Styczniowy sztorm Christoph przyniósł ze sobą ulewne deszcze. Wiele
domów położonych w Derbyshire (i nie tylko) zostało zalanych.
Urzędy wydają mnóstwo pieniędzy na walkę ze skutkami powodzi.
Tymczasem na terenach zalewowych nadal budowane są nowe domy...
Liczba nieruchomości zbudowanych na terenach zagrożonych powodzią wzrosła w ostatnich latach
ponad dwukrotnie. Jeden na 10 nowych domów w Anglii budowany
jest na terenie oznaczonym najwyższym ryzykiem powodziowym.
Mowa o 84000 nowych domów,
które zbudowano od 2013 roku.
Okazuje się, że za taką sytuację
winni są rządzący – zarówno na
szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Ci pierwsi obiecali Brytyjczykom budowę 300 tysięcy nowych
domów do 2025 roku. Ci drudzy
tłumaczą, że presja ze strony Londynu oraz wysokie zapotrzebowanie na nowe domy i brak
odpowiednich miejsc na ich budowę doprowadza do sytuacji,
w których urzędy wydają zgody na
budowę na terenach o podwyższonym ryzyku.
Co więcej, okazało się że w planach
jest postawienie kolejnych 11410
domów na terenach zagrożonych
powodzią: powstanie m.in. 4260
domów w Lincolnshire, 3986
w Doncaster i 1685 w Sheffield.
Deweloperzy, którzy decydują się
na kupno terenów zalewowych pod
zabudowę (a te tereny są najtańsze),
powinni przeprowadzić ocenę ryzyka powodziowego i skonsultować się z Agencją Środowiska
i z władzami lokalnymi. Gdy otrzymają zgodę na budowę, muszą stosować
zintegrowane
środki
ochrony przeciwpowodziowej, ale
nie zawsze okazują się one wystarczające.

Boris Johnson, gdy w grudniu 2019
roku, podczas kampanii wyborczej,
odwiedził dotknięte powodzią Derbyshire mówił, że budowanie na takich terenach musi się zakończyć.
Jednak jego słowa nie mają przełożenia na zmiany w ambitnej polityce mieszkaniowej. Przedstawiciel
organizacji Greenpeace, dr Doug
Parr, zauważył, że rządowa polityka mieszkaniowa jest niemalże
planowaniem katastrofy: „Dlaczego budujemy więcej domów
w obszarach wysokiego ryzyka,
skoro wiemy, że sytuacja pogorszy
się choćby z powodu kryzysu klimatycznego?”
Eksperci twierdzą, że budowanie na
gruntach zagrożonych powodzią
zwiększa niebezpieczeństwo dla
otaczających obszarów, ponieważ
wody powodziowe, które w przeciwnym razie mogłyby zostać
wchłonięte przez tereny zielone,
szybko spływają z betonu do rzek.
Co więcej, jest to poważny problem
dla nowych właścicieli domów,
którzy nie są w stanie ubezpieczyć
swoich nieruchmości.
Naukowcy ostrzegają, że zmiany
klimatyczne zwiększają ryzyko powodzi. Już teraz obserwujemy, że
zimowe burze przynoszą coraz
większe opady. Bywa, że w niektórych rejonach Anglii, w ciągu
24 godzin pada tyle deszczu ile kiedyś w ciągu miesiąca. Na wielu rzekach odnotowuje się rekordowe
poziomy wody.
n NKZ

ZMIANY W PRAWIE DZIERŻAWY
Dobra wiadomość dla właścicieli
mieszkań (a także domów), którzy są posiadaczami tzw. lease.
Rząd ogłosił rewolucyjne zmiany
w prawie dotyczącym rynku
mieszkaniowego.
Obecnie, gdy kupuje się mieszkanie, należy zwrócić uwagę na
liczbę pozostałych lat dzierżawy.
Im jest ona niższa, tym gorzej.
Gdy obejmuje 70-80 lat, właściciel powinien liczyć się z koniecznością jej przedłużenia, a to
może sporo kosztować – i mowa
tutaj o kwotach idących w tysiące
funtów.
Dodatkowo, posiadacze mieszkań
muszą co roku płacić tzw. ground
rent. Wysokość tej opłaty jest
ustalana według widzimisię właściciela ziemi i budynku, a więc
osoby posiadającej tzw. freehold.
Prasa wielokrotnie donosiła o sytuacjach, w których opłata ta była
cyklicznie podnoszona nawet
i dwukrotnie, co stawiało dzier-

żawców w bardzo trudnej sytuacji
finansowej, a w dodatku utrudniało znacząco sprzedaż mieszkania.
Według ogłoszenia rządu, właściciele mieszkań będą mogli zwiększyć ilość pozostałych lat
dzierżawy do 990 bez ponoszenia
wyskoich kosztów. Zniknąć mają
opłaty za odnowienie leasehold
oraz za dzierżawę gruntu, tzw.
ground rent. Proponowane
zmiany nie zawierają klauzuli
o ewentualnym zadośćuczynieniu
dla osób, które musiały ponosić
niczym nieuzasadnione i bardzo
wysokie koszty narzucone przez
właściciela budynku i gruntu.
Pierwsze zmiany, jeśli chodzi
o dzierżawę, miały miejsce w
2019 roku. Wówczas to rząd zabronił sprzedaży nowych domów
na takich zasadach, co było nagminnie wykorzystywane przez
nieuczciwych deweloperów.
n NKZ

PODATEK RAZY DWA?!
Osoby pracujące za granicą będą
musiały stawić czoła nowym zasadom podatkowym, bowiem od dnia
1stycznia 2021 roku zmieniły się
zasady stosowania ulgi abolicyjnej.
Czy faktycznie diabeł tak straszny,
jak go malują?
W Polsce obowiązuje tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, polegający
na
opodatkowaniu
przychodu bez względu na kraj,
w którym się go uzyskało. Dotychczas ulga umożliwiała osobom pracującym zawodowo za granicą
uniknięcia podwójnego opodatkowania. W zależności od kraju i zawartej z nim umowy z Polską
w kwestii uniknięcia podwójnego
opodatkowania możemy rozróżnić
dwie metody rozliczania podatkowego, tzw. wyłączenie z progresją
oraz metoda zaliczenia proporcjonalnego. Wyłączenie z progresją
jest zdecydowanie korzystniejsze
dla podatników. Zgodnie z obecną
umową między Polską a UK, obowiązuje metoda zaliczenia proporcjonalnego,
niestety
mniej
korzystna dla podatnika. Zgodnie
art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż podatek wyliczany
jest od łącznych dochodów osiągniętych za granicą i w Polsce. Jeśli
kwota zapłaconego podatku za granicą jest niższa niż w Polsce, podatnik ma obowiązek zapłacić różnicę.
Taką metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowano
również w umowach, m. in. z Austrią, Hiszpanią, USA czy Kanadą.

W praktyce każda osoba, będąca rezydentem polskim, to osoba która
posiada w Polsce centrum interesów życiowych, czyli współmałżonka, dzieci, najbliższą rodzinę,
nieruchomości, inwestycje, interesy
gospodarcze lub przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym. W przypadku nieposiadania rodziny w Polsce o rezydencji podatkowej decyduje kwota
przychodu i ilość czasu spędzonego
w danym kraju. Jednocześnie warto
podkreślić, iż rezydencja podatkowa to nie to samo co obywatelstwo.
Ponadto
posiadanie
meldunku nie ma zastosowania
w prawie podatkowym. Jednakże
brak meldunku, może wskazywać
na osłabione więzi z Polską. By
udowodnić przeniesienie swoich interesów życiowych do innego kraju,
w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania urzędy skarbowe dotychczas interpretowały każdy
przypadek indywidualnie. Niestety
nastąpiły duże rozbieżności w interpretacji tych samych lub podobnych przypadków, dlatego od
września 2020 roku interpretacje
należą do Ministerstwa Finansów.
Interpretacją indywidualną w imieniu Ministra Finansów zajmują się
dyrektorzy 5 izb skarbowych w
Polsce: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w
Warszawie. Ministerstwo Finansów
ma 3 miesiące na wydanie postanowienia o obowiązku podatkowym
w Polsce lub jego braku. Warto
przyłożyć się do takiego wniosku,
dobrze udokumentować i wieloaspektowo przedstawić swoją sytuację. Wniosek może złożyć każdy,

również osoby niemające miejsca
zamieszkania na terytorium Polski.
Konsekwencją wprowadzonych
zmian podatkowych będzie zwiększenie aktywności zarobkowej
w sferze „pracy na czarno”, powroty z emigracji lub zupełnie na
odwrót, zmiana miejsca zamieszkania na stałe poza granicą Polski.
Można spodziewać się zwiększenia
dochodów podatkowych Polski,
a także kar i odsetek w przypadku
braku rozliczenia się z dochodów
pracy za granicą. Zmiany najbardziej dotkną te osoby, które posiadają centrum życiowe w Polsce,
a wyjeżdżają okresowo do pracy za
granicę. Jedyne przewidziane zwolnienie dotyczy sytuacji, gdy zarobki
nie przekraczają w roku rozliczeniowym 8 000 zł, natomiast ulga
abolicyjna wyniesie 1360 zł. Zgodnie z prawem podatkowym rozliczając się w Polsce, możemy
również odliczyć od podatku przysługujące nam ulgi, oprócz składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne zapłacone wcześniej w UK.
Problematycznym staje się fakt, że
stawki i progi podatkowe, nie biorą
pod uwagę kosztów utrzymania, ani
tego, że kwoty wolne od podatku
i progi podatkowe często są o wiele
wyższe niż w Polsce. Jak dotychczas nie powstał żaden sposób ujednolicenia tej różnicy. Nowe
przepisy podatkowe obowiązują od
1 stycznia 2021 roku, czyli zmiana
limitu dotyczyć będzie dochodów
z 2021 roku. Zaś dochody osiągnięte w 2020 roku będą rozliczane
jak dotychczas w pełnej wysokości.
n JustK
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CHAOS PO BREXICIE

Beata Polanowska

Na zakończenie okresu przejściowego 31 grudnia 2020 rozległo się
bicie dzwonu Big Ben, ale nikt tej
okoliczności nie świętował, trzy
i pół roku po zwycięstwie pro-brexitowej opcji podczas referendum
w 2016 roku.
Pierwsze tygodnie pobrexitowego
status quo pokazały, że nowa rzeczywistość zaskoczyła nie tylko
Brytyjczyków. Narzekali przedsiębiorcy, firmy transportowe, kierowcy, klienci robiący zakupy przez
Internet po obu stronach Kanału La
Manche. Uskarżali się na ilość formularzy do wypełnienia, kontrole
graniczne, wymogi posiadania certyfikatów i pozwoleń na przewóz
towarów, nowe opłaty oraz czas
oczekiwania potrzebny na dopełnienie formalności.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy muszę wziąć udział w spisie?
Tak, jeśli mieszkasz w Anglii lub Walii. Zajmie to zaledwie
10 minut.
Kiedy mam wypełnić kwestionariusz?
Na dzień spisu wyznaczono niedzielę 21 marca, ale odpowiedzi można udzielać tak szybko, jak otrzyma się swój unikatowy kod dostępu pocztą.
Jak wypełnić kwestionariusz?
Odpowiedzi powinny dotyczyć osób, które mieszkają w tym
samym gospodarstwie domowym i pozostają tam również
21 marca 2021 roku. Miej na uwadze ten dzień nawet, jeśli
odpowiadasz na pytania z wyprzedzeniem.
Czy przekazane informacje mogą wpłynąć na mój status
imigracyjny lub dostęp do świadczeń socjalnych?
Nie. Informacje, którymi się dzielisz, nie mogą w żaden sposób wpłynąć na status imigracyjny, dostęp do świadczeń socjalnych, czy obowiązek potatkowy. ONS jest organizacją
niezależną od rządu, a to oznacza, że urzędnicy państwowi nie
mają wglądu w odpowiedzi, których udzieliłeś.
Czy rząd może użyć moich odpowiedzi w celu identyfikacji
mojej osoby?
Nie. ONS publikuje odpowiedzi, ale zachowując anonimowość respondentów. Twoja tożsamość jest chroniona.

Uwaga!
Pracownik ONS nigdy nie poprosi o pieniądze!
Udział w spisie jest bezpłatny, nawet gdy wymagana jest
pomoc ankietera.

Masz głos!
Udział w spisie ludności i zachęcanie innych osób
do wzięcia udziału pomoże w zapewnieniniu
niezbędnych usług społecznościom lokalnym.

Umowa handlowa między UK i UE
została podpisana dopiero pod koniec grudnia 2020, mimo prowadzenia negocjacji przez ostatnie 11
miesięcy. Fakt ten stanowi jeden z
ważniejszych powodów, który tłumaczy brak przygotowania Brytyjczyków do funkcjonowania po
opuszczeniu Unii. Jednakże, teoretyczne opracowania i spekulacje
niekoniecznie pozwoliłyby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała rzeczywista wymiana towarów i usług
od stycznia 2021.

Największym utrapieniem przedsiębiorców są nowe wymogi biurokratyczne. Mnóstwo formularzy do
wypełnienia, nakazy posiadania
certyfikatów
weterynaryjnych,
wiele
dodatkowych
opłat.
Wszystko to musi być dopracowane, kiedy towary są przygotowane
do
transportowania
w ciężarówkach. Pół biedy, jeśli są
to skrzynki wina, które podczas
oczekiwania w porcie po stronie
francuskiej się nie zepsują. Co
prawda firmy transportowe mogą
zwiększyć opłaty za przewóz towarów. Gorzej, jeśli będą to produkty
świeże, takie jak ryby, wyroby mięsne, nabiał, owoce i warzywa, czy
cięte kwiaty. Firmy zajmujące się
eksportem świeżych towarów już
zapowiadają, że jeśli nie nastąpią
ułatwienia w przeprawach granicznych, to będą musiały zmienić sposób swojej działalności, zamiast
towarów świeżych przewozić produkty mrożone lub zmienić kierunek dotychczasowej współpracy, w
miejsce krajów europejskich szukać
partnerów poza Europą.
Firmy sprowadzające wina do UK
uskarżają się, że systemy komputerowe, z jakich korzystały dotychczas do wypełniania deklaracji
celnych, od stycznia nie dają rady
‘przerobić’ nowych informacji.
Problem tkwi w komputerowym
systemie opracowanym przez agencje rządowe. Urzędnicy sami jeszcze nie doszli do sedna sprawy, a tu

już potrzebne są nowe działające
programy.
Klienci dokonujący zakupów przez
Internet, czy to mieszkańcy UK,
kupujący w krajach Unii, czy też
odwrotnie, obywatele państw UE,
zamawiający brytyjskie towary,
przy odbiorze teraz muszą uiścić
dodatkową opłatę. Zaskoczeni, odsyłają towary do sprzedawcy, któremu nie opłaca się transportować
ich ponownie przez granicę.
Brytyjskie firmy zajmujące się
sprzedażą ryb i owoców morza zorganizowały pokojową manifestację
w Londynie, przejeżdżając swoimi
ciężarówkami przed budynkami
rządowymi. Domagali się ustanowienia nowych zasad wymiany towarowej między UK i UE.
Muzycy brytyjscy, którzy wcześniej
bez ograniczeń mogli koncertować
w Europie, teraz potrzebują pozwoleń do pracy oraz wizy, jeśli planują
trasy dłuższe niż 90 dni. Oni także
upominają się o przenegocjowanie
grudniowej umowy handlowej.
O tych szczegółach żaden pro-brexitowy polityk wcześniej nie
wspominał. Możemy sobie pospekulować, czy wynik referendum
2016 byłby inny, jeśliby właśnie o
tych kwestiach debatowano podczas kampanii przygotowującej do
oddania głosów.
n

CHCESZ SIĘ LICZYĆ? DAJ SIĘ POLICZYĆ
Pierwszy raz spis ludności miał miejsce w 1801 roku. Od tego czasu odbywał się co 10 lat (z wyjątkiem
roku 1941). Ostatni raz 94% mieszkańców Anglii i Walii odpowiedziało na pytania dotyczące siebie i swoich
gospodarstw domowych w 2011 roku. Po raz kolejny tzw. census odbędzie się 21 marca 2021 roku.
Powszechny spis ludności to badanie statystyczne przeprowadzane
w celu uzyskania informacji na
temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii.
Dzięki niemu powstaje unikatowy
i najbardziej kompletny obraz
dwóch krajów.
Na jego podstawie analitycy stwierdzają, jakie są i jakie będą potrzeby
badanych społeczności. Wiedza ta
wykorzystywana jest do planowania finansowania usług publicznych, takich jak transport, oświata
i ochrona zdrowia.
Organizacje charytatywne bardzo
często używają danych uzyskanych
podczas spisu ludności w celu zdobycia środków finansowych na
swoją działalność, a firmy na ich
podstawie decydują, na przykład,
gdzie otworzyć swoją filię, co stwarza możliwości zatrudnienia.
Spis prowadzony jest przez
Office for National Statistics
(ONS). ONS jest największą, niezależną od rządu organizacją
zajmującą się danymi statystycz-

nymi w Wielkiej Brytanii. To
inaczej odpowiednik polskiego
Głównego Urzędu Statystycznego.
Co, jak i gdzie
Każda osoba zapytana zostanie
o swoje imię i nazwisko, wiek, stan
cywilny, wyznanie i pochodzenie.
Padną pytania o gospodarstwo domowe i zamieszkiwany dom. Nowością będą pytania o orientację
seksualną i tożsamość płciową,
oraz o ewentualną historię służby
w brytyjskiej armii. Dwa pierwsze
będą skierowane jedynie do osób,
które ukończyły 16 lat i nie będą
obowiązkowe.
Spis ludności będzie przeprowadzony od lutego do maja 2021 roku
głównie przez Internet. Jednak papierowe formularze również zostaną wydrukowane, a osoby, które
będą potrzebowały pomocy w wypełnieniu ich, otrzymają wsparcie
od przeszkolonych ankieterów. Informacje i porady dotyczące wypełnienia dokumentów będą dostępne
w wielu językach i formatach.
Pomoc i wsparcie będzie można
uzyskać przez Internet i telefon,

oraz w biurze SPS (wydawcy
EMpP). Jeśli mieszkańcy danego
domu nie wypełnią kwestionariuszy, zostaną odwiedzeni przez ankieterów.
Bezpieczeństwo
Zebrane statystyki zawsze publikowane są anonimowo. Respondenci
proszeni są o podanie danych osobowych, ale tylko po to, aby zagwarantować rzetelność danych
i upewnić się, że odpowiedzi danej
osoby nie zostaną policzone dwa
razy. Informacje osobiste ze spisu
ludności są zastrzeżone przez 100
lat. Później chętni mogą uzyskać do
nich wgląd, np. gdy szukają informacji o swoich rodzinach.
Kwestionariusz dostarczony przez
ONS należy wypełnić zgodnie ze
stanem faktycznym. Za podawanie
fałszywych informacji można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 1000 funtów. Niektóre
pytania są jednak oznaczone jako
całkowicie dobrowolne, więc w ich
przypadku brak odpowiedzi nie jest
wykroczeniem.
n
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TłUSTY CZWARTEK W SOBOTĘ:
WIRTUALNA IMPREZA RODZINNA
Jak co roku, The Signpost to Polish
Success (SPS), wydawca gazety
East Midlands po Polsku, zaprasza
na Tłusty Czwartek w Sobotę. Tym
razem impreza odbędzie się wirtualnie w sobotę, 13 lutego 2021 roku
w godzinach od 14 do 15.30.
Będzie to dobra okazja do podzielenia się z lokalną społecznością
polską kulturą i tradycjami, jak
również fajna zabawa dla całej rodziny, po polsku i po angielsku.
Tematem naszej imprezy będą Pucheroki, czyli zwyczaj wywodzący
się z Krakowa i okolic, obchodzony
w Niedzielę Palmową. Zapoczątkowany został przez krakowskich
żaków z konieczności – biedni studenci często pukali do drzwi bogatych mieszczan, żebrając o datki
czy jedzenie. Przebierali się przy
tym w kożuchy odwrócone futrem
na wierzch i wysokie stożkowe
czapki, początkowo robione ze
słomy, potem z tektury i kolorowych papierów i wstążek. W czasie
naszych zajęć wspólnie wykonamy
prostą wersję czapki Pucheroka.

Całą imprezę będzie można oglądać
na żywo na kanale YouTube galerii
New Art Exchange (youtube.com
/user/newartexchange) i na profilu
facebookowym East Midlands
po Polsku (facebook.com/eastmidlands.popolsku).
Do wykonania czapki potrzebne
będą: gotowa czapka typu “birthday
hat” (lub karton), bibuła/krepina w
wesołych kolorach, klej i nożyczki,
poza tym można mieć taśmę klejącą
oraz różnorodne dodatki (na przykład wstążki) do ozdobienia czapki.

Dla chętnych mamy ograniczoną
liczbę gotowych zestawów z materiałami potrzebnymi do zajęć (żeby
je otrzymać, konieczna będzie
uprzednia rejestracja udziału w imprezie). Można je będzie odebrać
w biurze SPS w Nottingham od
2 lutego we wtorki, środy i czwartki
w godz. 9.30-11.00.
Zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie.
n

Uwaga!
Szkoły w Anglii pozostaną zamknięte
do 8 marca 2021 roku.

BEZPIECZNIE I OSTROŻNIE ON-LINE
Ewa Sosnowska
W środę 20 stycznia odbył się kolejny webinar przygotowany przez
zespół organizacji The Signpost to
Polish Success i Nottinghamshire
Police, tym razem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Webinar zatytułowany „Jak nie dać się nabrać
oszustom?” przygotowany był na
bazie prezentacji Kristy Jackson,
Cyber Protect & Prevent Officer
z Nottinghamshire Police. Poprowadziły go policjantki Monika Kitt
i Małgorzata Kacprzycka oraz
dr Beata Polanowska z SPS.
Po wyjaśnieniu, czym jest cyberprzestepczość (aktywność kryminalna dokonywana za pomocą
komputera i Internetu), omówione
zostały kroki, jakie należy podjąć,
aby nie paść ofiarą oszustów.
Zacznijmy od bezpiecznych haseł.
Tak, haseł – bo naprawdę nie powinniśmy używać tego samego
hasła do różnych kont, usług czy
stron internetowych. Jakie hasła są
najbezpieczniejsze? Takie, które zawierają 3 przypadkowe słowa, małe
i wielkie litery, cyfry oraz symbole.
Na przykład czas potrzebny do złamania hasła *99DogBonePhone99*
to 98 milionów lat – jest to hasło
mocne. Na złamanie hasła słabego,
np. „rover123”, hakerowi wystarczy 0,71 sekundy! Najlepiej jest
więc nie używać słów, które można
łatwo odgadnąć (chociażby poprzez
profile w mediach społecznościowych) np. nazwisko panieńskie
matki, imię dziecka, data urodzenia.

Ciekawym faktem jest, że mimo
oczywistej konieczności podawania
prawdziwych informacji w oficjalnych formularzach czy aplikacjach,
odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa nie muszą być prawdziwe.
Wymyślone przez nas odpowiedzi
będą trudne do odgadnięcia i pomogą w zachowaniu bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych, szczególnie dla
dzieci i młodzieży, mogłoby być tematem oddzielnej sesji. Jest to
temat ważny i rozlegly. Najważniejsze zasady, które należy pamiętać,
to ustawienie zasad prywatności.
Pozwala to nam na kontrolowanie i
zatwierdzanie, kto nas obserwuje i
gdzie jesteśmy oznaczani. Dobrze
jest też ukryć listę przyjaciół.
Dzięki temu chronimy ich prywatność i unikamy sytuacji, w których
przestępcy duplikują ich konta i
wysyłają zaproszenia lub linki, podając się za kogoś z naszych przyjaciół.
Jeśli korzystamy z przeglądarki,
trzeba zwrócić uwagę na adres internetowy danej strony. Adres powinien zaczynać się od „https”, a na
pasku adresu powinien pojawić się
symbol kłódki. Należy też sprawdzać adres danej strony, czy nie ma
tam literówek lub czy w miejsce
liter nie zostały użyte cyfry (np.
w nazwie banku oszust może wpisać zero zamiast literki o – Ll0yds
zamiast Lloyds).
Niebezpieczny jest tzw. „phishing”.

Jest to metoda oszustwa, w której
przestępca podszywa się pod inną
osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji (np. danych logowania, danych karty
kredytowej), zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do
określonych działań (np. przesyłki
lub transferu pieniędzy). Jeśli podejrzewamy, że otrzymany e-mail
lub SMS to phishing, należy to
zgłosić. E-mail można przesłać pod
adres: report@phishing.gov.uk,
a SMS – na numer 7726 (cyfry
ułożą słowo SPAM na klawiaturze
telefonu).
Inną formą cyberprzestępczości są
oszustwa dotyczące oprogramowania. Na przykład, oszust może
podać się za informatyka z Microsoftu i nastawać na zdalny dostęp
do naszego komputera. Nigdy nie
powinniśmy się na taką prośbę zgodzić.
Podobnie zawsze należy sprawdzać
wszelkie prośby finansowe, np.
przy użyciu mediów społecznościowych. Oszust, używając zduplikowanego
konta
przyjaciela
potencjalnej ofiary, prosi poprzez
Messengera o pilny przelew pieniędzy. Każdą taką prośbę należy
uważnie sprawdzić.
Prowadzące zachęcały do zainstalowania programów antywirusowych,
firewalls i regularnego uaktualniania oprogramowania naszych urządzeń. Zwróciły też uwagę, aby
nigdy nie przesyłać czułych danych

(np. numeru karty bankowej) poprzez publiczny dostęp do internetu.
Mimo kilkuminotowej utraty prądu,
webinar był udany i cieszył się
dużym zainteresowaniem. Z interakcji z widzami i zadawanych
przez nich pytań widać było, że
wielu osobom temat ten jest znany.
Często potrafimy rozpoznać oszustwo, jednak nie wiemy, gdzie i jak
można to zgłosić. Cyberprzestępczość najlepiej jest zgłaszać do Action Fraud – telefonicznie na numer
03001232040 lub na stronie actionfraud.police.uk. Action Fraud, poza
przyjmowaniem zgłoszeń na temat
cyber crime, oferuje też wsparcie i
porady dla ofiar cyberprzestepców,
aktualności, informacje i porady,
jak ustrzec się przed najnowszymi
oszustwami.
Po zakończeniu sesji, jej organizator Dr Polanowska, powiedziała:
„Webinar był naprawdę interesujący. Nie tylko przekazaliśmy cenną
wiedzę na temat, jak ustrzegać się
przed cyberprzestępcami, ale także

mieliśmy okazję do wspólnego
przedyskutowania problematyki
dzięki licznym pytaniom nadesłanym przez widzów. Dziękujemy
Nottinghamshire Police za współpracę z polską społecznością i za informacje. Prezentacja była bardzo
ciekawa i jestem pewna, że wszyscy się czegoś nowego nauczyli.
Nasza współpraca z policją nie kończy się na tym webinarze – w programie są kolejne, poczynając od
dyskusji na temat przemocy domowej 10 lutego”.
Jedna z prezenterek, pani Monika
Kitt stwierdziła: „Było mi bardzo
przyjemnie wziąć udział w webinarze o Cyber Crime. Mam nadzieję,
że przekazane informacje były
przydatne i proszę o podzielenie się
nimi z innymi, a szczególnie z osobami podatnymi na oszustwa.
Bądźmy bezpieczni i ostrożni online, aby nie paść ofiarą Cyber
Crime”.
n
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SZKOłA W DOMU
Trzeci lockdown przyniósł ze sobą
zamknięcie placówek edukacyjnych. Po raz drugi w przeciągu
roku nasze dzieci nie mogą chodzić
do szkół (o ile ich rodzice nie są
‘key workers’, czyli pracownikami
wykonującymi kluczowe dla gospodarki prace) i w zamian uczą się
w zaciszu własnego domu, pod
opieką rodziców.
Początkowo dzieci miały korzystać
ze zdalnej nauki tylko przez pierw-

sze dwa tygodnie stycznia. W obliczu szybkiego rozprzestrzeniania
się nowej mutacji koronawirusa
rząd nakazał zamknięcie szkół do
8 marca.

odczuwać samotność, dokucza im
brak aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu oraz
tęsknią za kontaktem z rówieśnikami.

Szkoła domowa niesie ze sobą
wiele zróżnicowanych wyzwań.
Dzieci mają komfort pracy we własnym domowym środowisku pod
okiem rodziców bez porannego
spieszenia się na pierwszą lekcję.
Aczkolwiek, niektóre dzieci mogą

Postanowiliśmy zapytać dzieci i rodziców, co myślą o nauce domowej
i czy woleliby wrócić do normalności.
n

Jagoda: Domowa szkoła nie jest aż
taka zła. Przynajmniej nie muszę
wstawać tak wcześnie i ubierać się w
ten okropny mundurek. Tylko szkoda,
że nie mogę spotkać się z przyjaciółmi.
Mojej mamie nie jest teraz zbyt łatwo,
bo musi pracować i jednocześnie się
mną opiekować. Moim zdaniem
pierwszy tydzień po przerwie świątecznej był najtrudniejszy, bo wtedy
nie mieliśmy lekcji on-line. Nauczyciele w tym czasie uczyli się, jak je
przeprowadzać i zadawali nam bardzo
dużo do opracowania samodzielnie.
Od drugiego tygodnia mamy lekcje na
żywo, ale to nie to samo, co normalne
lekcje. Ja jeszcze nie zaczęłam tęsknić
za szkołą, tylko trochę za przyjaciółmi.
A Ty?

Ania: W normalnych warunkach, w szkole, mieliśmy więcej nauki, ponieważ dłużej trwały lekcje. Mniej czasu zostawało na zabawę.
Mama Ani: Teraz Ania może rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne,
chętnie bawi się na powietrzu: biega, lepi bałwana, rzuca śnieżkami,
wymyśla zabawy twórcze. Nie ma czasu na nudę i rozleniwienie. Wciąż
nabywa nowe umiejętności, co daje jej sporo satysfakcji i zadowolenia.
Trochę tęskni za szkołą, jednak wie, że ten czas minie. Wróci do klasy
i do swoich codziennych obowiązków. Obecna sytuacja otworzyła nam
oczy na coś nowego, innego. Jest wygodniej, ponieważ nie trzeba iść
do szkoły i jakby więcej w tym luzu. Gdy pomyślę jednak o dzieciach
rodziców pracujących, którzy mają problem z zapewnieniem opieki nad
dziećmi, to jest sytuacja trudna. Ja nie mam takiego problemu, ponieważ mój mąż pracuje, a ja mogę zapewnić opiekę córce. Myślę, że
wszyscy zatęsknimy za „normalnością” i wtedy z radością uczniowie
powrócą do szkół, spotkają swoich nauczycieli i rówieśników. Powróci
poczucie bezpieczeństwa i jedności z innymi ludźmi. Wszyscy będziemy
bogatsi o nowe doświadczenia w pokonywaniu trudności i radzeniu
sobie w innej sytuacji. Podsumowując dodam, że i tak zdrowie jest najważniejsze.

Marysia: Lubię uczyć się z domu, bo mój kotek często wskakuje mi na biurko i kładzie się na zeszycie. A kota nie
można wziąć do szkoły. W domu jest fajnie, jest więcej zabawy niż w szkole. Lubię, jak rodzice mi pomagają.

Franek: Lubię uczyć się z domu, ale trochę tęsknię za moimi kolegami
i koleżankami. Teraz wydaje mi się, że mam więcej zadawane niż kiedyś. Cały czas trzeba coś czytać albo pisać.
Kacper: Podoba mi się nauka w domu, bo mogę chwilę
dłużej spać rano. Nie muszę też wychodzić rano do
szkoły.

Wiktoria: W szkole jest lepiej niż w domu. Nauka
w szkole jest lepsza, ponieważ bawimy sie w różne gry
i zabawy z koleżankami i kolegami. Lubię chodzić do
szkoły bo mam fajne panie nauczycielki.

Tata Franka: Nauka przez Internet idzie dobrze, ale na początku Frankowi trudno było skupić się na takich zdalnych zajęciach. Dużo marudził. Z czasem się przyzwyczaił.

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk
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Drugi miesiąc w roku.
Najsmaczniejszy czwartek w roku.
Często pojawia się na walentynkowych kartkach, symbol Walentynek.
Jemy je w Tłusty Czwartek.
Dzień tygodnia, w którym SPS, wydawca miesięcznika East Midlands po Polsku, świętuje Tłusty Czwartek.
Inne święto obchodzone w lutym.
Miasto, w którym znajduje się wieża Eiffla i które lubią zakochani.
Bogini miłości oraz druga planeta w układzie słonecznym.

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (poprzez stronę East Midlands po Polsku na Facebooku, pisząc na adres
konkurs@empp.co.uk lub wysyłając list na adres podany w stopce redakcyjnej na stronie 2) prawidłowe rozwiązania krzyżówki i rebusów do 18 lutego 2021 roku, rozlosujemy nagrody (do odebrania w redakcji).
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FELINOTERAPIA: DOTYK KOTA USPOKAJA
Zwierzęta mają dobroczynny wpływ na człowieka, ale czy z wzajemnością? Można by dyskutować. Czy faktycznie kontakt ze zwierzakiem może nam w czymś pomóc? Czy terapia z psem, kotem, delfinem lub koniem jest skuteczna? Czyli, że co? Pies, koń, kot, a
nawet alpaka, osioł, rybka, królik, świnka morska terapeutą? Czemu nie…
Justyna Kasperczuk
Liczne opracowania dotyczące
zwierzęcych terapeutów oraz ich
zbawienny wpływ na człowieka
zdecydowanie przemawiają za
takim rodzajem leczenia i wspomagania dzieci oraz dorosłych.
Już znany nam ojciec medycyny –
Hipokrates – zauważył korzystny
wpływ jazdy konnej na człowieka.
W 1958 roku amerykański psychiatra dziecięcy Borys Levinson, nawiązał
kontakt
z
chorym
psychicznie mężczyzną dzięki swojemu psu. Klinicznie po raz pierwszy zooterapia została zastosowana
w szpitalu w Ohio na oddziale psychiatrycznym.
Zooterapia to rodzaj terapii, w której więź tworząca się podczas spotkań, ma pozytywnie wpływać na
nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Należy do naturalnych
metod leczenia, a polega na bezpośrednim kontakcie człowieka
z określonym zwierzęciem, np.
psem, kotem, koniem. Co więcej,
zooterapia najczęściej jest stosowana w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wykorzystywana również do pomocy osobom starszym, osobom
dotkniętym przemocą czy osobom
niepełnosprawnym ruchowo. Aktualnie dostępne są różne formy zooterapii, np. dogoterapia (terapia

z psem), hipoterapia (terapia z koniem), delfinoterapia (terapia z delfinem), itp. Felinoterapia to terapia
z udziałem kota. Polega na kontakcie, w tym przypadku chorego
z kotem, ale już sama obserwacja
i towarzystwo jakże zacnego towarzysza – kota jest dla nas zbawienna.
Felinoterapia (jak i inne formy zooterapii) wykorzystywana jest jako
czynnik wspomagający rehabilitację osób niepełnosprawnych. Kontakt ze zwierzęciem (kotem)
pobudza do tworzenia więzi emocjonalnych, stymulację sensoryczną, kształtuje umiejętność
reagowania na bodźce wewnętrzne.
Głównym czynnikiem powodującym wybór tego rodzaju zooterapii
jest fakt, że kota nie tresuje się.
W tym rodzaju terapii najistotniejsze jest naturalne zachowanie kota,
który działa uspokajająco, zapobiega stresom, uczy okazywania
pozytywnych emocji oraz ufności
do świata i ludzi, zmniejsza poczucie samotności i lęku. Kot wprowadzony do terapii pomaga w pracy
nad trudną osobowością, wspomaga
komunikację międzyludzką i leczenie autyzmu czy zespołu Aspergera.
Głaskanie kota, przytulanie go, zabawa z nim, czynności pielęgnacyjne, karmienie mają bardzo dobry
wpływ na osoby nadpobudliwe. Już
sama obserwacja kota lub jego towarzystwo może działać terapeu-

tycznie. Felinoterapia, żeby była
skuteczna, musi być prowadzona
zgodnie ze światowymi standardami, na podstawie profesjonalnej
diagnozy i posiadać określony cel
terapeutyczny.
No dobra, skończmy z tą kocią powagą. Ile kotów, tyle charakterów,
ważne, by odnaleźć tego swojego...
czasem jedno spojrzenie wystarczy,
by wiedzieć, że to ten jedyny...
(kot)! Wytwarzany hormon szczęścia podczas obcowania z kotem
działa cuda. Kocie mruczenie
(uwielbiam!!) – choć nie do końca
poznane, mające niską częstotliwość od 25 do 50 Hertzów, działa
antydepresyjnie, obniża ciśnienie
i cholesterol, łagodzi ból, wpływa
pozytywnie na układ odpornościowy, sprzyja regeneracji oraz
wzrostowi mięśni i kości. Również
dla samego kota mruczenie ma korzystny wpływ. Niestety nie zawsze
oznacza pozytywne emocje: mruczenie może pojawić się, gdy kota
coś boli, jest głodny, zestresowany,
a nawet podczas kociego porodu.
Faktycznie, zdarzyło mi się, że
jeden z kociaków sam lokował się
obok miejsca, które akurat mnie bolało. Koty wyczuwają cieplejsze
strefy w mig. A mi nie przeszkadza
takie kocie podejście do sprawy.
Zdecydowanie podążam drogą opisaną przez Ernesta Hemingwaya, że

„posiadanie jednego kota
prowadzi do posiadania następnego”... i dobrze mi
z tym! W ogóle mnie to nie
dziwni, że kontakt z jakimkolwiek zwierzakiem ma
na nas zbawienny wpływ,
jak może być coś złego
w kocim czy psim przyjacielu.
Ja tak niechcący mam trzy futrzaki
w domu. Terapia, której poddaję się
codziennie z wielką przyjemnością,
24h na dobę to biblioterpia a raczej
„felinoksiążki”. Dzień bez kota
i książki o kotach jest dniem straconym. I kawy! Dużo kawy!

nie tam, gdzie ciepło? Kiki to mały
koci piorun, więc czasem przebiegnie przez szufladę (tak, nadal jest
tam Fifi) i laptopa, bo przecież
w tak młodym kocim wieku nie wypada leżeć, zawsze musi się coś
dziać! Ewentualnie w chwili, kiedy
nie rozrabia mocno... podgryza mi
stopy pod biurkiem... auć!

Nie lubię, jak nie ma kota w okolicy. Mam to szczęście (każdy kot
to powie), że jestem opiekunką Aaaaa i pamiętajcie 17 lutego –
(wraz z mężem) trzech, tylko trzech Światowy Dzień Kota, i w ten dzień
kotów. Jeśli nas nie zdenerwują, to możecie bardziej niż zawsze rozfaktycznie mają zbawienny wpływ pieszczać swoje futrzaki do granic
na nasze zdrowie psychiczne i fi- możliwości. Odwdzięczą się dozyczne. Ale poranne zawodzenie zgonnym mruczeniem.
nad pustą miską (do połowy)... n
hm... radzimy sobie i wspieramy
się... A tak całkiem serio, nie
wyobrażam sobie życia bez „Wiem niewiele,
żadnego kociego pałętacza ale powiem, co wiem,
pod nogami. Nawet pisząc ten choć nie będzie to pewnie myśl złota:
tekst czuję się obserwowana Najpiękniejszą muzyką przed snem,
i inwigilowana przez trzy jest mruczenie
koty. Jeden w szufladzie obok szczęśliwego kota”
– nestor i władca domu – Fifi, Franciszek J. Klimek,
drugi tuż za laptopem – bo Najpiękniejsze wiersze o kotach
gdzie może leżeć Sisi – jak

SKĄD POCHODZI RYBA Z FRYTKAMI
Znają i kochają ją wszyscy od Land's End po Lerwick. Podawana może być tradycyjnie – z groszkiem
i octem, nowocześnie – z sosem gravy czy curry, prosto – z ketchupem lub innymi sosami,
luksusowo – z plastrem cytryny i świeżą sałatką. Skąd właściwie pochodzi fish&chips?
Karolina Polit
XIX wiek, szczyt rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Industrializacja idzie gwałtownie do
przodu, wynalezienie silnika parowego napędza wszystkie sektory
gospodarki w niewyobrażalnym
tempie. Dzięki unowocześnieniu
kutrów, rybołówstwo przeżywa rozkwit. Rybacy wypływają coraz to
częściej i coraz to dalej na Atlantyk,
poławiając na wodach Islandii
i Grenlandii. Ceny ryb idą w dół.
W tym czasie do Londynu zaczynają masowo przypływać statki wypełnione żydowskimi emigrantami.
Jedni uciekają przed prześladowaniem, wypędzeni z Hiszpanii i Portugalii, inni za lepszym życiem
z Holandii, Rosji i Europy Wschodniej. Wśród nich są państwo Malin,
Sefardyjczycy z Europy Wschodniej, prawdopodobne z Polski, bowiem ich nazwisko naprawdę
brzmiało Malinsky. Osiedlają się
w Londynie. Ich syn, Joseph, zapisze się na kartach historii jako wynalazca fish&chips.

Portugalskie korzenie
W 1860 roku na Cleveland Street
we wschodnim Londynie, Joseph
Malin otwiera sklep, w którym
sprzedaje od dawna znany na Wyspach żydowski przysmak – smażoną rybę. Co ciekawe, przepis na
rybę smażoną wnieśli do Wielkiej
Brytanii sefardyjscy Żydzi, którzy
pochodzi z Portugalii. Przygotowywali ją smażąc filety dorsza lub łupacza
uprzednio
namaczane
w specjalnym cieście z mąki
i wody. Przysmak szybko zagościł
na wielu stołach ze względu na
zbieżność tradycji religijnych.
Żydzi smażyli rybę w piątek, aby
spożyć ją w sobotę, gdyż w sabat
nie wolno było im gotować (jedli ją
więc na zimno). Chrześcijańscy
Brytyjczycy natomiast zwyczajowo
jadali ryby w piątki i to wtedy ją kupowali.
Joseph Malin zauważył, jaki potencjał ma w sobie to danie. Tanie ryby
postanowił podawać z wszechobecnymi frytkami (ziemniaki też były
powszechne i tanie), gdyż jego biznes miał na celu karmienie biednej

brytyjskiej klasy robotniczej z East
Endu. Tak właśnie narodziła się
ryba z frytkami. I pierwszy Chippy
(czyli sklep Fish&Chips) na świecie.
Dobro narodowe
Fish&Chips towarzyszy Brytyjczykom od dawna. Jest daniem zarówno dla ludzi biednych, jak
i bogatych, spożywanym w piątki
i w dni powszednie. Moda na bary
serwujące rybę z frytkami szybko
przenosi się do Europy i do innych
krajów świata.
Najstarszy przepis
Najstarszy na Wyspach przepis na
rybę z frytkami, a dokładniej na
rybę smażoną po żydowsku, pochodzi z 1854 roku. Recepturę na przygotowanie potrawy w domu
zamieścił w swej książce „Przepisy
za szylinga” Alexis Soyer, francuski
mistrz kuchni.
Dziś metody na przygotowanie
ryby z frytkami nieco zmieniły się
od oryginalnych. Piwo, które kiedyś
nadawało puszystości, zastąpiono

wodą sodową, a zwykłą
mąkę zamieniono na kukurydzianą. Nikt też nie podaje już dania – jak to
miało miejsce kiedyś –
z rożków wykonanych ze
starych gazet. Zrezygnowano z tego w latach
80-tych po tym, jak udowodniono, że tusz drukarski przenika do jedzenia
i szkodzi zdrowiu.
Rybę z frytkami uwielbiają
wszyscy. Michael Jackson
dodawał do niej groszek,
a John Lennon oblewał ketchupem. A Ty?
n
Więcej informacji na stronie
dlaczegobrytyjczycy.blogspot.com

Oto jak ważny jest dla Brytyjczyków
Fish&Chips:
- W 1839 roku Charles Dickens w swej
słynnej powieści „Oliwer Twist” opisuje
smażalnię ryb jako ‘magazyn rybny’. Jest
to pierwsza wzmianka w literaturze
o smażonej rybie.
- W 1899 z biografii Alfreda Hitchcocka
możemy dowiedzieć się, że jako dziecko
mieszkał nad sklepem Fish&Chips, który
był biznesem rodzinnym.
- W 1937 George Orwell, w powieści
„The road to Wigan Pier”, opisuje danie
fish&chips jako coś, co urzymuje masy
przy szczęściu i zapobiega rewolucji.
- Podczas II Wojny Światowej, Winston
Churchill, racjonując porcje żywności dla
społeczeństwa, w tym mięso, cukier,
owoce czy zboże, wyklucza fish&chips.
Tym samym danie staje się jednym z najważniejszych dóbr narodowych UK.
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WYHODUJ WłASNE PRZYPRAWY
Parapet w kuchni to dobre miejsce na miniaturowy ogródek, w którym rosną zioła. Będą zdobić wnętrze, cieszyć oczy i przydadzą się
podczas gotowania. Początkujący masterchefowie mogą posadzić bazylię, zaś ambitni mogą wybrać rzadziej spotykaną trybulę ogrodową.
Justyna Czekaj
Najczęściej w kuchennych zielnikach można spotkać bazylię. Roślinkę w doniczce można kupić
niemalże w każdym supermarkecie
(nie kupuj, gdy jej liście są zwiędłe
lub mają czarne ślady!), ale więcej
satysfakcji przyniesie jej samodzielne wyhodowanie. Nasiona bazylii wysiewa się na przełomie
marca i kwietnia. Stanowisko powinno być słoneczne, gdyż w cieniu
roślina będzie gorzej rosła, a jej liście będą mniej aromatyczne. Bazylię należy regularnie podlewać, rano
i wieczorem, ale podłoże ma być
tylko wilgotne – nigdy mokre.
Bazylia jest znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, zawiera również witaminy A, K i C
oraz magnez, żelazo, potas i wapń.
Pochodzi z Indii. Jest uwielbiana na
całym świecie, często używana
w kuchni włoskiej i azjatyckiej. Zależnie od gatunku i odmiany, jej liście mogą mieć smak anyżu i silny,
bardzo ostry zapach. Bazylia uznawana jest za zioło idealnie pasujące
do pomidorów. Jest też doskonałym
dodatkiem do bakłażana, cukinii
i szpinaku. Wiele osób dodaje ją do
zup (zwłaszcza tych z grochu czy
soczewicy), omletów, sałatek
i pizzy. Przy używaniu jej do potraw gotowanych należy pamiętać,
żeby dodawać ją na samym końcu,

najlepiej tuż przed podaniem, bowiem podczas dłuższego gotowania
traci swój smak i aromat.
Jak przechować bazylię? Pęczki
świeżej rośliny mogą być zamrożone (najlepiej w woreczku wypełnionym powietrzem, dzięki czemu
liście nie będą zgniecione) i przechowywane z powodzeniem przez
kilka tygodni. Można też umieścić
liście w słoiku, posypać solą i zalać
oliwą z oliwek (zakręcony słoik należy trzymać w lodówce).
Ambitni powinni zainteresować się
trybulą ogrodowej. Jej nasiona
można kupić choćby w Internecie.
Roślina preferuje chłodne, wilgotne
i zacienione lokalizacje. Trybula ma
bardzo ulotny smak: suszona lub
narażona na zbyt wysoką temperaturę podczas gotowania nie zdaje
egzaminu, dlatego używa się jej
przede wszystkim na świeżo, pod
koniec gotowania. Najlepiej posypać lub ozdobić nią gotową potrawę. Ale uwaga! Liście ciemnieją
z czasem, aby w końcu stać się fioletowe lub brązowe – wtedy tracą
swój ciepły smak.
Trybula pochodzi z Kaukazu i doceniana była już w średniowieczu.
XVII-wieczny zielarz, Nicholas
Culpeper, pisał, że „potrafi ogrzać i
zdziałać wiele dobrego dla zimnego
i starego żołądka”. Podobno zjedze-

Jeść czy nie jeść
Kakaowiec
Karolina Klimek
Składniki:
Szklanka cukru, 3 jajka, 3 łyżki
kakao, pół szklanki oleju,
1 szklanka mleka, 2 szklanki mąki,
2 łyżeczki sody, 4-5 łyżek dżemu
(śliwkowego, wiśniowego lub porzeczkowego), bakalie, gorzka czekolada.

Przygotowanie:
Wszystko wsypać do miski, dodać
dżem i mieszać mikserem, następnie wlać do foremki, piec 55-65
minut w temperaturze 180 stopni.
Rozpuścić gorzką czekoladę, zmieszać z czterema łyżkami mleka powstałą polewą oblać ciepłe ciasto, posypać bakaliami.
n

nie całej rośliny pomaga pozbyć się
czkawki! Na pewno obniża ciśnienie krwi, a stosowana w chorobach
górnych dróg oddechowych działa
wykrztuśnie.
Roślina należy do rodziny selerowatych, a jej liście przypominają
liście marchwi. Ma charakterystyczny aromat, niektórym przypomina zapach anyżu lub mirry. Jest
uwielbiana we Francji, gdzie często
dodaje się jej do sosów rybnych.
Niektórzy mistrzowie kuchni dodają jej do zup zamiast pietruszki.
Trybula pasuje rówenież do sałatek
i mięs, zwłaszcza do drobiu. Dobrze
komponuje się ze smakiem łagod-

nych serów oraz jest smacznym dodatkiem do masła, potraw
z ziemniaków i jajek. Rewelacyjnie
sprawdzi się z łososiem, pstrągiem,
młodymi szparagami czy młodziutką zieloną fasolą i marchwią.
Żeby trybula dłużej zachowała
smak, można ją zamarynować w
białym occie winnym, ale to już
wyższa szkoła jazdy.
Mało kto wie, że trybula symbolizuje nowe życie. Dlatego też w niektórych częściach Europy tradycją
jest podawanie zupy z trybuli
w Wielki Czwartek.

Jak nawozić swoje roślinki?
Sztuczne nawozy odpadają. Dobrym pomysłem jest dodanie do
wody naturalnego nawozu powstałego z odchodów dżdżownic kalifornijskich, który znany jest pod
nazwą biohumus. Można go kupić
w sklepach ogrodniczych. Warto
wybrać preparat jak najbardziej naturalny, bez żadnych sztucznych dodatków. Nawóz humusowy można
również wyprodukować samemu w
balkonowym kompostowniku, ale
wiąże się to z włączeniem dżdżownic kalifornijskich do grona swoich
zwierzątek domowych.
n
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