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Sondaż renomowanej unijnej agencji Eu-
robarometr przeprowadzony w kwietniu 
wśród ponad 27 tys. osób we wszystkich 
28 krajach członkowskich pokazuje, że:
▪ aż 88% ankietowanych Polaków uważa, że 
nasz kraj skorzystał na członkostwie w Unii, 
co stanowi wzrost o 4 pkt proc. od września 
ub.r. i znacznie przewyższa średnią unijną, 
wynoszącą 67%,
▪ 70% jest zdania, że członkostwo jest ogól-
nie dobre dla Polski (wzrost o 5 pkt), pod-
czas gry unijna średnia wynosi 60%;
▪ dobre nastawienie wobec Unii jest ogólną 
tendencją w całej Wspólnocie (z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii i Niemiec), co autorzy son-
dażu przypisują mobilizującemu wpływowi 
Brexitu;
▪ po raz pierwszy od 2007 r. więcej Euro-
pejczyków wierzy w to, że ich głos liczy się 
w Unii, niż w to nie wierzy;
▪ poza tym ankietowani ciepło odnoszą się 
do partii antyestablishmentowych, które 
ostatnio wstrząsają polityką we Wspólnocie.

Maria Skłodowska-Curie, fizyczka, che-
miczka i dwukrotna laureatka Nagrody No-
bla, została wybrana najbardziej wpływową 
kobietą w historii w plebiscycie brytyjskie-
go magazynu BBC History. W uzasadnieniu 
podkreślono, że Polka nie tylko stworzyła 
nową dziedzinę nauki – radiochemię – ale 
jej odkrycia pomogły także w wypracowaniu 
skutecznych metod walki z rakiem.

Ceny energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych Unii Europejskiej w 2017 r. były 
najwyższe w Belgii, gdzie sięgały średnio 
28 eurocentów za kWh, a najniższe w Buł-

garii, gdzie wyniosły średnio 10 eurocen-
tów. W Polsce było to ok. 15 eurocentów. 
W zdecydowanej większości krajów wahały 
się w granicach od 10 do 20 centów za kWh.

100 mln to liczba ofiar papierosów w XX w. 
To więcej niż liczba zabitych w pierwszej 
(60 mln) i drugiej (80 mln) wojnie światowej.

Według WHO globalne koszty medyczne 
związane z leczeniem chorób powodo-
wanych przez nadwagę i otyłość mogą do 
2025 r. sięgnąć aż 1,2 bln dolarów rocznie. 
W Polsce otyłość dotyczy już 23,2% popu-
lacji. Jedynym pocieszeniem jest zahamo-
wanie – przynajmniej na razie – tempa, 
w jakim Polacy gwałtownie przybierali na 
wadze (w 2017 r. zanotowano spadek o 2% 
w porównaniu z 2016 r.). Nadal jednak ludzi 
otyłych jest w Polsce o 1,7 pkt proc. wię-
cej, niż wynosi średnia w Europie, sięgająca 
obecnie 21,5%.

Liczba zachorowań na odrę w Europie po-
ważnie wzrosła. Jak podała Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO), w pierwszej połowie 
tego roku odnotowano ponad 41 tys. przy-
padków choroby wśród dzieci i dorosłych. 
W co najmniej 37 przypadkach choroba do-
prowadziła do zgonu. Dla porównania, w ca-
łym roku 2017 WHO zanotowała w regionie 
europejskim niecałe 24 tys. zachorowań, 
a w 2016 zaledwie nieco ponad 5 tys.
Ponad połowę wszystkich tegorocznych 
przypadków zachorowania na odrę (23 tys.) 
odnotowano na Ukrainie, gdzie z powodu 
trwającego konfliktu zbrojnego załamał się 

system rutynowych szczepień i nadzoru 
epidemiologicznego. Ale także we Francji, 
Gruzji, Grecji, Włoszech, Rosji i Serbii za-
notowano ponad tysiąc zarażeń – wynika 
z raportu WHO. 

Co roku Włosi wyrzucają jedzenie warte 
16 mld euro – wynika z danych przedsta-
wionych przez krajowy związek rolników 
Coldiretti. Okazuje się również, że ponad 
70% Włochów w ostatnim roku starało się 
zmniejszyć marnotrawstwo żywności.
54% żywności, która jest wyrzucana, mar-
nuje się w gospodarstwach domowych. To 
więcej niż trafia do śmieci w gastronomii 
(21%), handlu (15%), rolnictwie (8%) i pod-
czas przetwarzania (2%).

Bruksela podskoczyła w rankingu najdroż-
szych miast świata dla ekspatów ze 104. 
na 67. miejsce – wynika z corocznej anali-
zy amerykańskiej firmy Mercer. Na pozio-
mie europejskim belgijska stolica zajmuje 
16. miejsce, między Madrytem a Frankfur-
tem. Hongkong znajduje się na szczycie listy. 
Ten ranking ponad 200 miast porównuje lo-
kalne ceny towarów i usług, takie jak koszty 
mieszkaniowe, transport, odzież, artykuły 
gospodarstwa domowego i rekreacja.

Z serwisu wynajmu rowerów Villo w Bruk-
seli skorzystano od początków jego istnienia 
w sumie już ponad 12 mln razy. Rowery Villo 
przejechały łącznie przeszło 52 mln km. Za-
interesowanie usługą rośnie – w 2017 r. sko-
rzystano z Villo 1 615 160 razy, podczas gdy 
w 2010 r. 871 916 razy, czyli o połowę mniej. 
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Oferty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe podlegają zatwierdzeniu ze strony banku ING Belgium (bądź odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej) i opierają się na wzajemnym porozumieniu. Warunki i postanowienia 
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Chcesz 
przeżyć 
przygodę 
w Belgii?

ING ułatwia życie, pomagając 
w załatwianiu wszystkich 
spraw finansowych. Zadzwoń 
pod numer +32 2 464 66 64 
odwiedź stronę ing.be/expats



WIADOMOŚCI

6 GAZETKA

Komisja Europejska zrobiła kolejny krok 
w procedurze naruszenia prawa UE wobec 
Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyż-
szym. KE pozostaje na stanowisku, że usta-
wa jest niezgodna z prawem UE, bo narusza 
zasadę niezależności sądownictwa, w tym 
nieusuwalności sędziów. Komisja podjęła 
decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnio-
nej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie 
Najwyższym. To właśnie kolejny krok w pro-
cederze naruszenia prawa wobec Polski.
KE podała, że nowa polska ustawa o SN 
przewiduje obniżenie wieku emerytalnego 
sędziów SN z 70 do 65 lat. Oznacza to, jak 
wskazała, że 27 spośród 72 czynnych obec-
nie sędziów Sądu Najwyższego może zostać 
zmuszonych do przejścia w stan spoczyn-
ku. Dotyczy to również osoby sprawującej 
urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższe-

go, powołanej zgodnie z Konstytucją RP na 
sześcioletnią kadencję. W tym wypadku, 
jak informuje Komisja, jej kadencja zosta-
łaby przedwcześnie zakończona. 
„Zgodnie z ustawą sędziowie sprawują-
cy obecnie funkcję mogą zwrócić się do 
prezydenta RP o przedłużenie mandatu. 
Prezydent może uczynić to dwukrotnie, 
każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest 
kryteriów, którymi ma się kierować prezy-
dent, podejmując decyzję o przedłużeniu 
czynnej służby; nie przewidziano też kon-
troli sądowej ewentualnej decyzji odmow-
nej. Komisja uważa – wbrew stanowisku 
władz Polski – że wprowadzenie konsul-
tacji z Krajową Radą Sądownictwa (KRS) 
nie stanowi skutecznego zabezpieczenia. 
Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na 
niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku 

reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa 
się obecnie z sędziów członków mianowa-
nych przez Sejm RP z pogwałceniem euro-
pejskich standardów niezależności sądów” 
– podała KE. 
Komisja poinformowała również, że prze-
prowadziła dogłębną analizę odpowiedzi 
udzielonej przez władze polskie na uru-
chomioną 2 lipca procedurę. Odpowiedź 
władz Polski, jak wskazała KE, nie rozwiała 
wątpliwości prawnych Komisji. 
Polski rząd ma teraz miesiąc na zastoso-
wanie się do przesłanej uzasadnionej opi-
nii poprzez wprowadzenie odpowiednich 
środków. W przeciwnym wypadku Komisja 
może skierować sprawę do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej. 

W Genui na północy Włoch 14 sierpnia 
br. zawalił się fragment wiaduktu na au-
tostradzie A10. Most powstał w 1967 r., 
liczy ok. 1200 m długości i wznosi się na 
wysokość 90 m ponad rzeką Polcevera oraz 
zabudowaniami Genui. Oficjalny bilans ka-
tastrofy to 43 ofiary śmiertelne. Prezydent 
Sergio Mattarella i premier Giuseppe Con-
te wzięli udział w państwowej ceremonii 
pogrzebowej dla 18 osób zabitych w wy-
padku. Część rodzin ofiar katastrofy zde-
cydowała się na prywatny pochówek, dy-
stansując się od rządu i polityków. Tragedia 
zapoczątkowała gorącą debatę na temat 
stanu państwa i infrastruktury.
Po zakończeniu wydobywania ciał ludzi ze 
zmiażdżonych w rumowisku samochodów 
ekipy przystąpiły do następnego etapu 
prac, polegającego na zabezpieczeniu ca-

łego terenu, z którego wywiezione zostaną 
gruzy mostu.
Prace na miejscu prowadzą przedstawi-
ciele prokuratury, która wszczęła śledztwo 
w sprawie nieumyślnego spowodowania 
katastrofy i śmierci wielu osób.
W rejon mostu przybywają setki mieszkań-
ców Genui, by oddać hołd ofiarom. Ludzie 
zostawiają kwiaty.
Jedna z mieszkanek miasta powiedziała 
reporterom: „Nie przyszliśmy tu z cieka-
wości, ale dlatego, że runęła też część nas 
i naszego życia. Wszyscy jeździliśmy tym 
odcinkiem autostrady, która była symbo-
lem miasta, a teraz już jej nie ma”.
Spółka Autostrade per l’Italia, operator 
autostrady A10, której częścią był zniszczo-
ny wiadukt, zapowiedziała przeznaczenie 
500 mln euro na odbudowę trasy oraz na 
pomoc rodzinom ofiar i ludziom, którzy 
stracili dach nad głową. Wiadukt znajdował 
się nad kilkoma budynkami mieszkalnymi.
Rząd powołał specjalną komisję w celu wy-
jaśnienia przyczyn zawalenia się wiaduktu. 
Obecnie za najbardziej prawdopodobną 
uznaje się hipotezę, zgodnie z którą zerwał 
się jeden z kabli podtrzymujących wiszącą 
konstrukcję wiaduktu.

PAP 

Dramat w Genui

KE zrobiła kolejny krok ws. Polski

W czerwcu br. UE wprowadziła karne cła na 
import towarów z USA. To odwet za amery-
kańskie karne cła na stal i aluminium. „Nie 
chcieliśmy tego robić, ale jednostronna 
i nieuzasadniona decyzja USA o nałożeniu 
na UE ceł na stal i aluminium oznacza, że 
Unia nie ma innego wyboru. Nasza reakcja 
jest wyważona, proporcjonalna i całkowi-
cie zgodna z zasadami Światowej Organi-
zacji Handlu. Nie trzeba dodawać, że jeśli 
Stany Zjednoczone zrezygnują z taryf, my 
również zrezygnujemy z naszych” – powie-
działa unijna komisarz ds. handlu Cecilia 
Malmström.
Cła odwetowe dotyczą towarów, których 
wartość eksportu wynosi 2,8 mld euro. 
Amerykańskie cła na stal i aluminium zaczęły 
obowiązywać od 1 czerwca. Wprowadzenie 
karnych ceł oznacza podwyżkę cen towarów 
objętych tymi sankcjami lub zmniejszenie 
zysków dla dostawców, którzy część nowych 
kosztów wezmą na siebie. Lista produktów 
z USA, na które UE nakłada cła odwetowe 
o wysokości 10, 25, 35 i 50%, ma kilkaset 
pozycji. Zdrożeją m.in.: karty do gry, obuwie 
skórzane i sportowe, ubrania z bawełny, 
chusteczki do nosa, wieprzowina, zestawy 
stołowe i artykuły kuchenne, pościel, sok 
pomarańczowy, ryż i kukurydza, motocykle, 
łodzie motorowe, statki rekreacyjne i kaja-
ki, masło orzechowe, kosmetyki do makijażu 
i lakiery do włosów, cygara.

UE wprowadza karne cła na 
USA. Oto towary, które zdrożeją
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fundusze na niewyszuka-
ne, konwencjonalne szafy, 

w których nauczyciel mógłby 
składować zebrane od uczniów 

podręczniki i rozdawać podczas 
zajęć, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Negocjuj też z dyrekcją szkoły 
kwes� e liczby wykorzystywanych do 

pracy skryptów. Owszem, podstawa 
programowa jest przeładowana, ale 
nie zapominajmy, że to nauczyciel jest 

głównym źródłem wiedzy, a nie zestaw 
trzech podręczników, pięciu tomów kart 
pracy i trzech ćwiczeniówek. Książka to 
jedynie suplement, bonus, wsparcie. 
Nie zastąpi pedagoga. Nie musimy od 
razu wracać do jednego „Elementarza” 
Falskiego, ale nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby poskromić nieco rozbuchaną 
wyobraźnię wydawnictw szkolnych. 

Warto także wnioskować przed radą 
pedagogiczną o rozsądne ustanowienie 
planu lekcji. Dobrze, by jednego dnia nie 
kumulowały się wszystkie przedmioty 
wymagające pracy z podręcznikami i, co 
ważniejsze, żeby zajęcia odbywały się je-
śli nie w jednej klasie, to chociaż na tym 
samym poziomie. 

 
Podpytaj również dyrekcję, czy istnieje 

możliwość zainstalowania w klasach lub na 
korytarzu kranów z wodą fi ltrowaną, zdatną 
do picia lub wręcz wielolitrowych pojemni-
ków z wodą niegazowaną. Pozwoli to wy-
eliminować z plecaków pojemne i ciężkie 
bidony, które nawet bez płynów stanowią 
całkiem niezłe ciężarki. Organizacja pracy 
szkoły to tylko pozornie oderwana od tema-
tu kwes� a. W trosce o proste plecy ma ona 
niebanalne znaczenie.

KU PRZESTRODZE
Jeśli myślisz, że problem nie dotyczy twoje-
go dziecka, natychmiast zważ jego plecak. 
To, co rodzic podniesie bez zająknięcia, dla 
pierwszoklasisty może być wyczynem spor-
towym. Uważa się, że waga tornistra nie 
powinna przekraczać 10–15 proc. masy 
ciała ucznia. Tymczasem z badań wynika, 
że co drugi tornister wymagałby rewizji! 
Bo z tornistrem jest trochę jak z damską 
torebką – pomieści wszystko to, czego 
właściciel potrzebuje dzisiaj, wczoraj i za 
miesiąc. Dlatego rodzicielska kontrola 
pomaga ulokować w plecaku tylko te 

przedmioty, które faktycznie są po-

trzebne do nauki. Inaczej uczeń 
wyląduje w szkole z toną zabawek, 

stosem wyschniętych fl amastrów i al-
bumem z podobiznami piłkarzy. 

Stąd pilna potrzeba, by już w pierwszych 
dniach roku szkolnego wyrobić w dziec-
ku (i w rodzicu także) nawyk, aby co wie-
czór pobawić się w detektywa i wyłowić 
z tornistra wszystkie skarby, które nie mają 
nic wspólnego z zajęciami edukacyjnymi. 
We wrześniu zabawa będzie z pewnością 
atrakcją, kiedy to piórnik lśni czystością 
i żaden uczeń nie chce zaplamić fantazyjnie 
obłożonych zeszytów. Schody zaczynają się 
w połowie roku szkolnego – wtedy połama-
ną temperówkę łatwo pomylić z ogryzkiem, 
a boczne kieszenie wypełniają kasztany i ka-
mienie (o niebywałych kształtach, niemniej 
jednak kamienie…). Miejmy więc nadzieję, 
że do tego czasu lustrowanie wnętrza baga-
żu szkolnego stanie się rutyną.

Skrzywienia kręgosłupa, przykurcze, bóle 
kolan i stawów to tylko niektóre z konse-
kwencji przeciążania kręgosłupa w okresie 
intensywnego wzrostu. Długotrwały ucisk 
utrwala wady postawy. Dlatego ja – przy-
znaję bez bicia – usunęłam z tornistra syna 
trzy spinnery (bo koledzy też mają z nich 
frajdę), dwa jo-jo (prezent od młodszych 
koleżanek), cztery linijki („Mamo! Ale 
są przecież innej długości!”), klucz (nie 
potrafię zidentyfikować adekwatnego 
zamka) i dwie książki z przeznaczeniem 
do oddania do biblioteki (za tydzień). 
Aż strach pomyśleć, co znajdę w czelu-
ściach plecaka córki. O swojej torebce 
nie wspominając…

Sylwia Znyk

wyraził zgodę na zakup zeszytów 
cienkich, a nie wielokartkowych. Nic 

nie stoi na przeszkodzie, by wymienić 
je na nowe po dwóch miesiącach, za 

to nie ma racji bytu noszenie opasłych 
brulionów, które do czerwca uda się za-
pełnić jedynie do połowy. 

Fikuśne pojemniki na drugie śniada-
nie zamień na zwykłe torebki foliowe lub 
– w nurcie ekologicznym – na bawełniane 
sakiewki z opcją prania. Za moich czasów 
wszyscy dostawali jabłko do kieszeni fartu-
cha, a kanapkę mama owijała w szary pa-
pier (celofan to był rarytas!). Nikt nie robił 
rabanu o higienę ani o estetykę.

 Zweryfikuj także zawartość piórnika. 
W pojemniku na przybory szkolne Tosi z baj-
ki Marii Kownackiej był jedynie ołówek, pió-
ro, scyzoryk, gumka myszka, temperówka 
i Plastuś jako pasażer na gapę. Tymczasem 
współczesne piórniki są konstruowane jak 
małe parkingi. Mają cztery poziomy, dzie-
sięć miejsc i dodatkowe przegrody dla go-
ści. Doprawdy, tylko w szkole plastycznej 
uczeń potrzebuje zielonej kredki w pięciu 
odcieniach i zestawu 86 flamastrów. Do 
standardowej pracy na lekcji wystarczą 
pisadła w kilku kolorach i dwa długopisy. 
Taki minimalistyczny zestaw zmieści się 
w dyskretnym, lekkim jak piórko etui. 

 Namów także potomka na poz-
bycie się wszelkich breloków upięk-
szających plecak (doczepiana ma-
skotka to zbędny balast). Wystar-
czy odblaskowy pasek na zewnątrz 
i nieskomplikowana wizytówka 
z imieniem wewnątrz (nie afi szuj 
się z danymi osobowymi!). 

Ponadto postuluj w szkole 
o montaż pomocniczych sza-
fek, w których uczniowie mo-
gliby przechowywać podręcz-
niki i przybory szkolne. Fakt, 
wydatek jest duży i pewnie da 
po kieszeni także rodzicom, 
ale może wśród osób związa-
nych z placówką znajdzie się 
hojny sponsor, który w zamian 
za wielkoformatową reklamę 
na fasadzie budynku zapew-

ni zgrabne mebelki. Cóż, cel 
uświęca środki. Jeśli jednak ten 

postulat nie przejdzie z powodu 
braku nadprogramowego budżetu, 

na pewno znajdą się skromniejsze 
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Kora w oczach innych
Zdzisława Sośnicka
W 1980 r. po raz pierwszy spotka-
łam na festiwalu w Opolu grupę 
Maanam. Już wiedziałam, że Kora 
jest i charyzmatyczna, i niesa-
mowita, ale wtedy jeszcze jej nie 
słyszałam na żywo. Dzień przed 
koncertem rozmawiałam w hotelu 
z Markiem i Korą. Marek przepo-
wiadał wielkie zmiany na polskiej 
scenie muzycznej. Następnego 
dnia wystąpili. I to był absolutny 
przełom. Śledziłam karierę Maana-
mu. Kiedyś planowałam też nagra-
nie polskich przebojów w wersji 
symfonicznej. Nie mogło zabraknąć 
Maanamu, bo utworów Kory było 
tak wiele. Żywię ogromny szacunek 
dla jej twórczości. Tak bardzo się 
z nią zgadzałam, że przyjmowałam 
to jako oczywistość. Nie każdy dzi-
siaj ma odwagę wyjść przed szereg. 
Spotykałam się z nią też u wspól-
nej kosmetyczki. Nauczyłam się od 
niej, jak ukryć się przed ciekawski-
mi spojrzeniami. Oczywiście, stro-
jem. Była mistrzynią. 

Edyta Górniak
Uderzyła mnie ta wiadomość. 
Przypomniała już kolejny raz w tym 
smutnym dla świata muzyki tygo-
dniu, jak śmierć jest blisko każdej 
sekundy naszego życia. Jak jest 
blisko każdego z nas. I jak jest po-
twornie rzeczywista. A my?... Tra-
cimy tyle czasu na zmagania. Po-
mijamy ważne chwile w pośpiechu 
wydarzeń, bo targają nami wyrzuty 
sumienia, że wciąż robimy za mało. 
Stresujemy się, że musimy genero-
wać czas na odpoczynek, na rodzin-
ność, na regenerację sił. A przecież 
ta podróż życia jest dla nas w pre-

zencie. A my nie mamy czasu żyć. 
Z całego serca tulę wszystkich po-
grążonych w żałobie fanów. Kora 
była tak oryginalną i wyrazistą oso-
bowością artystyczną, że właściwie 
nigdy nie miała na naszym muzycz-
nym podwórku trwałej konkurencji. 
W pewnym sensie więc była arty-
stycznie samotna. Przez co pozosta-
je jedyna. I pozostanie nieśmiertel-
na w sercach całej Polski.

Agata Młynarska
Miałam to wielkie szczęście, że 
znałam Korę. Przed jednym z naj-
ważniejszych dla mnie wywiadów, 
u Kory i Kamila w domu, przyjecha-
łam z różą. Uwielbiała róże. Cze-
kała z zupą, pełna energii, chociaż 
choroba już się tliła. Gadałyśmy 
o wszystkim, o najważniejszych 
sprawach – miłości, kobietach, wol-
ności, dzieciach, sztuce, rodzicach, 
facetach, gotowaniu, przyjaźni, 
telewizji, perfumach... Kora dawa-
ła mi zawsze ogromną akceptację 
i serdeczność. Nie mogę w to uwie-
rzyć, że już jej nie ma... Kochana 
Koro, dziękuję ci za wszystko. Na za-
wsze pozostaniesz w moim sercu! 

Małgorzata Ostrowska
Tak naprawdę, myśmy się nigdy nie 
poznały i nigdy ze sobą nie rozma-
wiałyśmy. Przez całe lata 80. i 90., 
kiedy odbywały się najróżniejsze 
festiwale i spędy rockowe, ich or-
ganizatorzy tak dobierali zestaw 
wykonawców, że zespoły Maanam 
i Lombard nigdy obok siebie nie 
wystąpiły. Kiedyś byłyśmy gośćmi 
na jakichś targach płytowych. Ona 
dzień wcześniej, ja dzień później. 
Wtedy zmieniła kolor włosów na 
blond i ktoś poprosił ją o auto-
graf od… Małgorzaty Ostrowskiej. 
Nie za specjalnie jej się to wtedy 
spodobało. Zawsze ją podziwia-
łam i nigdy tego nie ukrywałam. 
Była wszechstronną Artystką wła-
ściwie w każdej minucie swojego 
życia. Kreowała świat wokół siebie 
wszystkimi środkami, jakie daje 
dusza Artysty, i był to niezwykle 
kolorowy świat. Była absolutną 
królową rock’n’rolla. 

Filip Cuprych
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ZATRUDNIAMY

Osoby  chcące  zwiększyć swój etat 
Osoby mające  prawo do zasiłku (chômage, 
CPAS) oraz kartę ACTIVA

ADRES NASZEJ AGENCJI: 
rue de la Jonchaie 13, 1040 Etterbeek
info@optimaservice.be  |  +32 (0)2 219 92 22

TITRES   SERVICES

OFERUJEMY: 
•	Umowę	o	pracę	na	czas	nieokreślony	w	wymiarze	 
25-38	godzin	tygodniowo	

•	  Większość	pracy	na	terenie	Brukseli	
•	  Satysfakcjonujące	warunki	zatrudnienia	

CV	prosimy	wysyłać	na	adres	e-mail:	 info@optimaservice.be	
* Zastrzegamy	sobie	prawo	do	odpowiedzi	wyłącznie	wybranym	kandydatom	
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www.elabouti.com
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5 – 15.09
MARNI JAZZ FESTIVAL

Théâtre Marni, 1050 Bruxelles
www.theatremarni.com 

6 – 9.09
EAT! Brussels 

Parc de Bruxelles
www.eatbrussels.be 

7– 9.09
WEEK-END PIWA

Grand Place, 1000 Bruxelles
www.belgianbrewers.be 

8 – 30.09
BRUSSELS DESIGN SEPTEMBRER

www.designseptember.be 

do 9.09 
FESTIWAL RZEŹB Z PIASKU

Grand Plage, Ostenda
www.sable.be 

13.09 – 6.12
NOCTURNE DES MUSÉES BRUXELLOIS

www.brusselsmuseums.be 

14 – 16.09
ŚWIĘTO KOMIKSU

15.09 BALLOON’S DAY PARADE
centrum miasta, 1000 Bruxelles

www.fetedelabd.be 

14 – 16.09
ŚREDNIOWIECZNY FESTYN NA FOREST

pl.St. Denis 9, 1190 Bruxelles
www.forest.irisnet.be 

14 – 16.09
FESTIWAL ŚREDNIOWIECZNY

Festival Ombres & Lumières du Moyen Age
Abbaye Villers-la-Ville

www.villers.be 

15.09
KONCERT: STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Wolubilis, 1200 Bruxelles
Info: 02 779 13 47

15 – 17.09
BIKE BRUSSELS 
Salon roweru & mobilności 
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.bike-brussels.be

15 – 16.09
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Bruxelles
www.journeesdupatrimoinebruxelles.be 

16.09
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
www.mobilmix.brussels 

16.09
BRUXELLES CHAMPÊTRE 
Place des Palais, parc Royal, 1000 Bruxelles
www.bruxelles-champetre.be

22 – 23.09
RENESANSOWY WEEKEND
Maison d’Érasme, 1070 Bruxelles
www.erasmushouse.museum 

23.09
POLISH RUN 2018
Fallonstadion, 1200 Bruxelles
www.polishrun.eu

do 20.09
WYSTAWA: PEOPLE OF 58
Atomium, 1020 Bruxelles
www.atomium.be 

6.10
NUIT BLANCHE 2018
różne miejsca w Brukseli
www.nuitblanchebrussels.be

KALENDARZ IMPREZ
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W Brukseli od dwóch lat prowadzisz re-
gularnie WenDo dla kobiet. Teraz popro-
wadzisz zajęcia dla dziewczynek – dlacze-
go w takich warsztatach, o czym często 
mówisz, powinny one brać udział od naj-
młodszych lat? Czy 9-latkom taka wiedza 
może być do czegoś przydatna?

Dziecko, które zna swoje granice – psychiczne 
i fizyczne – i umie ich bronić, lepiej funkcjo-
nuje w grupie rówieśniczej, ma wyższą samo-
ocenę, większą wiarę we własne możliwości. 
W przypadku naruszenia jego praw i godności 
osobistej czy nietykalności cielesnej zaprote-
stuje lub powie o tym dorosłemu, do którego 
ma zaufanie. To z kolei umożliwi szybką in-
terwencję.

Podczas zajęć uczymy dziewczynki, że mają 
prawo do własnego zdania, proszenia o po-
moc, wyrażania swoich uczuć, ale też uczymy 
poszanowania uczuć innych osób oraz współ-
pracy. No i tego, co w WenDo jest najważ-
niejsze – ochrony swoich granic fizycznych 
i rozpoznawania sytuacji, kiedy i gdzie ktoś 
je może dotykać, a kiedy nie, i co zrobić, je-
śli ktoś tych granic nie przestrzega. To jedna 
z form chronienia dzieci przed niechcianymi 
zachowaniami seksualnymi czy przemoco-
wymi, agresywnymi, ponieważ WenDo jest 
metodą profilaktyki przemocy. 

Ta wiedza jest nie tyle przydatna, co po pro-
stu konieczna. Dziecko w wieku wczesno‑ 
szkolnym wkracza w nowy świat, gdzie rola 
rodzica czy opiekuna znacznie się zmniejsza. 
Dziecko musi samodzielnie poradzić sobie 
z nowymi sytuacjami i problemami. Nie za-
wsze pozytywnymi. Jednocześnie dla dziecka 
w tym wieku dorosły to nadal autorytet, któ-
rego powinno słuchać. Co jednak w sytuacji, 
kiedy dorosły zachowuje się wobec dziecka 
agresywnie albo wykorzystuje je seksualnie? 
Uczymy, że „zły dotyk” jest czymś złym i że 

to nie wina dziecka, że się tak stało. Dlatego 
uczymy również, jak w takiej sytuacji zareago-
wać tak, by dla dziecka było to bezpieczne.

Czym się różni WenDo dla dorosłych od 
tego dla dzieci?

Wszystkie informacje przekazywane dziew-
czynkom podczas warsztatów mają  for-
mę zabawy, różnych atrakcyjnych ćwiczeń. 
Z dorosłymi kobietami więcej się rozmawia 
i dyskutuje – z dziewczynkami ćwiczy i bawi. 
Jedną z form pracy z dziewczynkami jest 
odgrywanie scenek z przekraczania granic – 
gdy ktoś się niewłaściwie do ciebie odzywa, 
próbuje namówić na coś, czego nie chcesz. 
To pozwala dziewczynkom dowiedzieć się 
i przećwiczyć, jak zachować się w takich sytu-
acjach, co będzie skuteczne, a co nie. Ćwiczy-
my zarówno zachowania wobec rówieśników, 
jak i dorosłych, ponieważ obie grupy mogą 
naruszać czy przekraczać granice dzieci. Oczy-
wiście, ćwiczenia mają uproszczony charakter 
i bardziej opieramy się na już przygotowa-
nych, typowych zachowaniach niż na osobi-
stych doświadczeniach dziewczynek. W pracy 
z dorosłymi raczej jest odwrotnie. 

To nauka przez zabawę – jedną z bardzo po-
pularnych i uznanych metod pedagogicznych 
pracy z dziećmi. Przynosi znakomite efekty, 
a dziewczynki uwielbiają WenDo, bo robią 
na nich coś zupełnie innego niż w szkole czy 
podczas zwykłych zabaw. Wyobraź sobie, jak 
się czuje dziewczynka, która ręką rozbije so-
snową deseczkę!

Czy mówienie o przemocy do dziewczy-
nek w tym wieku to nie za wcześnie?

Dzieci od najmłodszych lat stykają się z prze-
mocą. Spójrzmy choćby na baśnie braci 
Grimm! Ale nie tylko. Nowe technologie, do 
których dzieci mają dostęp, też są pełne in-
formacji zawierających przemoc. Mówienie 

o przemocy od najmłodszych lat i uczenie wła-
ściwego zachowania, kiedy przemoc zagraża 
dziecku lub je dotyka, pozwala mu zrozumieć 
to, co się dzieje, i właściwie zareagować. Nie 
robić z tego tajemnicy, bo dziecko nie poradzi 
sobie z takim problemem samodzielnie. Po-
trzebna jest pomoc osób dorosłych. Inaczej 
(jeśli na przykład przemoc będzie stosowana 
przez dorosłego, który zabroni dziecku o tym 
mówić) dziecko będzie nosiło ten ciężar przez 
wiele lat. Skutki psychiczne tego rodzaju do-
świadczenia są olbrzymie.

No właśnie – dzisiaj mówi się o przemocy 
więcej, także w szkołach. Czy rzeczywiście 
dwudniowe warsztaty są konieczne? Albo 
z drugiej strony – czy w dwa dni można 
nauczyć dziewczynki bezpieczeństwa? 

Pewnie można poprowadzić zajęcia krótsze, 
ale WenDo jest „rozpisane” na wiele modu-
łów, które się ze sobą zazębiają. Zaczynamy 
od kwestii najprostszych, by dojść do bardziej 
skomplikowanych. Na to potrzeba czasu – in-
tegracji grupy, zbudowania zaufania także 
z prowadzącą zajęcia, bo tylko wtedy można 
wypracować najwięcej. Metoda WenDo ma 
ponadczterdziestoletnią tradycję, została 
sprawdzona w wielu krajach. Podczas dwóch 
dni można nauczyć naprawdę bardzo dużo. 
Podczas WenDo skupiamy się na nauczeniu 
świadomości swoich granic psychicznych i fi-
zycznych i niepodważalnego prawa do nich.

Jak rozumieć WenDo jako projekt pedago-
giczny i edukacyjny?

WenDo to jedna z metod profilaktyki prze-
mocy. Samo w sobie jest projektem eduka-
cyjnym, ponieważ uczy dziewczynki i kobiety 
asertywnych zachowań. To bardzo ważne. 
Jedną z przyczyn przemocy wobec dziewcząt 
i kobiet są stereotypy.

Agata Araszkiewicz

WenDo dla dziewczynek 
rozmowa z Joanną Piotrowską

Joanna Piotrowska – działaczka femini-
styczna, prezeska fundacji Feminoteka, pro-
wadząca warsztaty WenDo dla dorosłych 
kobiet i dziewcząt.

WARSZTATY WENDO DLA DZIEWCZYNEK
Elles sans frontières ASBL zapraszają na WEEKENDOWE warsztaty asertywności i samo-
obrony dla dziewczynek w wieku 9–11 lat. PO RAZ PIERWSZY W BRUKSELI – W GRUDNIU. 
Zapisy już są otwarte, liczba miejsc ograniczona. Wszelkie informacje mailowo: 
agata.araszkiewicz@yahoo.com
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Pola Dwurnik – polska 
malarka, rysowniczka, 

graficzka i kuratorka. 
Jest m.in. autorką 

logo Kongresu 
Kobiet w Bruk-

seli. Artystka 
będzie gości-

nią 4. Kongresu 
Kobiet w sobotę 

20 października br.

Jesteś autorką logo Kon-
gresu. Czy często wspierasz 

inicjatywy feministyczne?
Niestety. Rzadko jestem proszona o wsparcie, ponieważ moja sztu-
ka i aktywność artystyczna nie są jednoznacznie kojarzone z femi-
nizmem.

Czy twoim zdaniem kobiety artystki mają trudniejszą drogę na 
szczyt niż koledzy artyści?
Myślę, że tak. Wynika to w dużej mierze z pewnego rodzaju na-
wyku – środowisko artystyczne, w tym wiele kobiet, przywykło do 
sytuacji, w której kobiety artystki to ok. jedna czwarta grupy ar-
tystów w ogóle, czy to jest wystawa, czy publikacja, czy kolekcja. 
Oczywiście źródło tego „nawyku” to patriarchat. Idąc dalej: pojawia 
się mnóstwo praktycznych i organizacyjnych powodów – młodym 
kobietom trudno jest wywalczyć czas, przestrzeń i akceptację na 
uprawianie sztuki, i to zarówno we własnym domu rodzinnym (pod 
dachem rodziców), jak i później. Sztuce trzeba bardzo wiele poświę-
cić od samego początku i często wiele lat jest się niedocenianą i nie-
zrozumianą. A tzw. zegar tyka, trzeba rodzić dzieci, dbać o dom...

W twoich obrazach jest dużo dziewczyn, ich historii. Czy czę-
sto inspirujesz się życiem? W tym własnym? Obserwacjami 
znajomych?
Tak, oczywiście. Główną bohaterką mojego malarstwa i rysunków 
jest kobieta – czasem to ja sama, czasem ktoś inny, wyimaginowany 
lub prawdziwy. W 2013 r. wydałam książkę artystyczną „Dziewczyna 
na płótnie”. Zaprosiłam do niej ok. trzydziestu piszących osób, któ-
re napisały swoje własne interpretacje i refleksje na temat moich 
poszczególnych obrazów. Dziewczyna – kobieta jest protagonistką 
wszystkich tych obrazów i bohaterką wszystkich tekstów, to bardzo 
feministyczna książka. Szczególnie potwierdza to niestety reakcja 
na tę książkę mężczyzn szowinistów – agresywna i prześmiewcza. 

Czy kobiety w sztuce popierają się nawzajem?
Niestety nie mam w tej materii dobrych doświadczeń. Świat sztuki 
to arena ostrej rywalizacji. Są pojedyncze inicjatywy, na szczęście, 
ale indywidualna ambicja zawsze wygrywa.

Dr Alicja Długołęc-
ka jest pedagożką 
i edukatorką sek-
sualną. Szczegól-
nie bliskie są jej 
kwestie związa-
ne z seksual-
nością kobiet. 
Wraz z Pauliną 
Reiter jest au-
torką serii „Seks 
na wysokich ob-
casach” – zbioru 
rozmów m.in. o tym, 
jak przyjemny może 
być seks. Alicja Długołęcka przyjeżdża na 4. Kongres 
Kobiet w Brukseli w sobotę 20 października. A wiosną 
dr Długołęcka i stowarzyszenie Elles sans frontières 
ASBL, organizatorki Kongresu – zapraszają na warsz-
taty wyłącznie dla kobiet.

Dlaczego zajmujesz się zdrowiem seksualnym?
Bo to ma dla mnie większy sens. Lepiej zapobiegać kłopotom, niż 
je naprawiać. A całkiem na poważnie, to od zawsze interesowały 
mnie zagadnienia związane z odkrywaniem siebie i świadomym 
życiem.

Dlaczego zdrowie – energia seksualna – jest ważne w życiu każ-
dego człowieka?
Jest naszą energią życiową, napędem do wychodzenia z domu, 
otwarcia na naturę, poznawania ludzi, cieszenia się chwilą. Nie 
mam na myśli ochoty na stosunek seksualny – to o wiele więcej. 
To otwarcie na zmysłowe doznawanie świata we wszelkich przeja-
wach, czyli na samo życie.

Kto głównie się do ciebie zgłasza: kobiety czy mężczyźni?
Jestem tym nieustająco zaskoczona, bo pomimo że piszę i prowa-
dzę zajęcia głównie dla kobiet, to pacjentów mam po równo.

Przyjeżdżasz na zaproszenie Kongresu Kobiet. Co chciałabyś po-
wiedzieć Polkom – emigrantkom w Belgii?
Najpierw chciałabym posłuchać. To zawsze jest punktem wyjścia. 
Ze swojej strony przyjeżdżam z projektem WDZIĘCZNOŚĆ – opo-
wiem wam o nim…

rozmawiała Anna Kiejna

4. KONGRES KOBIET W BRUKSELI 
I JEGO GOSCINIE
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Alicja Długołecka
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Tu polic
ja, 

ktoś chc
e Pana

okraść.

Idź do b
anku.
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Proszę nikomu nic nie mówić. Niedługo się odezwiemy.

Żeby dostać spadek 
wystarczy potwierdzić 

numer konta symbolicznym 
przelewem.
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ZDROWIE

Większość infekcji wirusowych i bakteryjnych ustępuje samoistnie 
po kilku dniach. W normalnych okolicznościach to układ odporno-
ściowy zapewnia ochronę organizmu przed wszelkiego rodzaju cho-
robami. Jednak w przypadku niektórych zakażeń bakteryjnych, ta-
kich jak zapalenie płuc czy bakteryjne zapalenie opon mózgowych, 
reakcja układu odpornościowego jest bardzo często niewystarcza-
jąco szybka i silna. W tych przypadkach antybiotyki są niezbędne. 
Zapobiegają namnażaniu się bakterii i pozwalają organizmowi zwal-
czyć chorobę.

Antybiotyki nie mają jednak najmniejszego wpływu na wirusy, 
dlatego stosowanie ich w przypadku chorób wirusowych (grypa, 
przeziębienie, ostre zapalenie oskrzeli i większość form zapalenia 
gardła i uszu) nie ma sensu. Są one również nieskuteczne wobec 
objawów infekcji wirusowych, takich jak gorączka, ból głowy, 
zmęczenie, kaszel czy katar.

Jedynie lekarz może podjąć decyzję o zastosowaniu antybiotyków. 
W tym celu może zalecić dodatkowe badania, takie jak analiza 
próbki krwi lub moczu. Nigdy nie przyjmuj antybiotyków na wła-
sną rękę.

CO TO SĄ ANTYBIOTYKI?
Antybiotyki są lekami skutecznymi wyłącznie w przypadku infek-
cji wywołanych przez bakterie. Dosłownie „antybiotyk” oznacza 
„przeciw życiu”. Pomagają one powstrzymać rozwój bakterii, tak 
aby układ odpornościowy mógł sam zwalczyć chorobę. Zatem to 
nie same antybiotyki pozwalają na powrót do zdrowia – to nasz 
organizm buduje naturalną odporność i zwalcza zakażenie. 

Belgowie przyjmują wciąż zbyt wiele antybiotyków, także wtedy, 
gdy nie jest to konieczne. To problematyczne, ponieważ z powodu 
nadmiernego i niewłaściwego spożycia antybiotyków bakterie sta-
ją się coraz bardziej oporne. W przypadku zakażenia wywołanego 
przez szczep bakterii opornych „zwykłe” antybiotyki nie są skutecz-
ne. Walka z zakażeniem staje się zatem trudniejsza.

Jeśli nie zaczniemy stosować antybiotyków w sposób bardziej roz-
ważny, leczenie chorób, które można obecnie skutecznie zwalczać 
za ich pomocą, stanie się w przyszłości znacznie trudniejsze.

SKUTKI UBOCZNE
Ponieważ antybiotyki atakują nie tylko bakterie chorobotwórcze, 
ale także „dobre” bakterie, jak np. te obecne w jelitach, ich przyj-
mowanie może wywołać różnorodne skutki uboczne. 

Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje antybiotyków:
 u antybiotyki o wąskim spektrum działania wpływają na ograni-

czoną liczbę bakterii lub typów bakterii. Są przepisywane, jeśli 
wiadomo dokładnie, jaka bakteria wywołała chorobę. Ten ro-
dzaj antybiotyków jest najbardziej zalecany, ponieważ nie działa 
na inne, pożyteczne i nieszkodliwe bakterie,

 u antybiotyki o szerokim spektrum mają szersze pole działania 
i są aktywne wobec względnie dużej liczby różnych rodzajów 
bakterii. Są one czasami konieczne, ponieważ nie wiemy, jaka 
bakteria wywołała chorobę, lub ponieważ choroba jest spowo-
dowana przez kilka różnych bakterii. Jednakże często niszczą 
one również pożyteczne i nieszkodliwe bakterie.

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli po leczeniu antybiotykami utrzymują 
się następujące objawy: biegunka, problemy żołądkowe, infekcje 
grzybicze skóry i błon śluzowych, reakcje alergiczne (takie jak swę-
dzenie lub wysypka).

Kobiety w ciąży i karmiące piersią, małe dzieci, osoby cierpiące na 
choroby nerek lub wątroby, osoby uczulone na pewne substancje 
oraz przyjmujące leki, które mogą wpływać na działanie antybioty-
ków, powinny zachować większą ostrożność. Jeśli należysz do tych 
grup ryzyka, poinformuj o tym lekarza.

WŁAŚCIWE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW
Jeżeli zostały ci przepisane antybiotyki, zawsze ściśle przestrzegaj 
zaleceń lekarza. Jest to jedyny sposób na zwalczenie wszystkich 
bakterii i uniknięcie antybiotykooporności.

Poniższe praktyczne zasady pozwolą ci właściwie stosować anty-
biotyki:

 u Zażywaj antybiotyki tylko i wyłącznie, jeśli przepisał ci je lekarz.
 u Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Nigdy nie pomijaj prze-

pisanej dawki i zawsze przyjmuj ją w wyznaczonym czasie.
 u Nie przerywaj leczenia, nawet jeśli po kilku dniach poczujesz się 

lepiej. Antybiotyk należy wybrać do końca. 
 u Nie przechowuj pozostałości antybiotyku, który stosowałeś, na 

kolejny raz bez konsultacji z lekarzem. Zanieś je do apteki.

Na stronie www.usagecorrectantibiotiques.be znajdziesz dodatko-
we informacje o antybiotykach i ich stosowaniu. 

La Mutualité Libérale du Brabant
Twoje zdrowie naszym priorytetem!

Jak prawidłowo 
stosować 
antybiotyki 
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Fundusz Zdrowia ML Brabant zwraca określony przepisami 
udział w koszcie leczenia, po wizycie u lekarza ogólnego lub le-
karza specjalisty, dla dzieci w wieku do 12 lat włącznie mających 

dossier médical global (DMG). 

Udział własny w koszcie leczenia wynika z różnicy pomiędzy ho-
norarium lekarza który podpisał z funduszem zdrowia umowę i 

zwrotem z ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowego. Dodatki 
honorariów, pobierane między innymi przez lekarzy którzy nie 

podpisali z funduszem zdrowia umowy, nie są zwracane. Pacjent 
ponosi ich koszt w całości. 

Podsumowując, wizyta u lekarza, ogólnego i specjalisty, który 
podpisał z funduszem zdrowia umowę, jest całkowicie bezpłatna 

dla dzieci w wieku do 12 lat włącznie, posiadających dossier 
médical global (DMG).

 

Koszty leczenia małych dzieci 
mogą okazać się wysokie...

 
Jednakże, dzięki określonemu 
przepisami zwrotowi udziału 
własnego w koszcie lecze-
nia dzieci w wieku do 12 lat 
włącznie, nie musisz się już 

martwić o koszty opieki zdro-
wotnej twoich dzieci.

Opieka zdrowotna bez 
zmartwień !

Twoje zdrowie,

naszym priorytetem!

Chcesz  otrzymać więcej informacji na ten temat?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i zaletach z nimi związanych?

Chcesz zostać członkiem naszego funduszu zdrowotnego?
Załatwiamy wszystkie formalności, PO FRANCUSKU LUB PO POLSKU!

Kontakt: Renata BOCEVSKA
tel. 0486/13.55.54 lub 02.223.58.48

09.2018 - Antibiotiques.indd   1 17/08/2018   10:02:22
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W wieku sześciu, siedmiu lat dziecko powinno znać i wy-
mawiać wszystkie głoski. Ponieważ rozpoczyna naukę 
szkolną, powinno być gotowe do opanowania sztuki 
czytania i pisania. Ale przygotowania do dobrego startu 
w szkole trzeba zacząć o wiele wcześniej, w domu.

ĆWICZENIA – ZABAWY
● Dmuchanie dmuchawców jest ważnym ćwiczeniem odde-
    chowym, które umożliwi prawidłowe wymawianie głosek.
● Układanie puzzli i obrysowywanie dłoni to ćwiczenia 
   usprawniające analizę i syntezę wzrokową, niezbędną
   do nauki czytania.
● Lepienie z plasteliny czy naśladowanie gry na fortepianie 
   wytrenuje dłoń do pisania liter.
● Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych
   przez zwierzęta oraz śpiewanie dziecku i z dzieckiem
   piosenek doskonalą słuch, tak potrzebny w rozumieniu 
   poleceń słownych czy do nauki języków obcych.

ZABAWY
Zabawa nie jest wcale dla małego dziecka tylko sposobem spędza-
nia czasu. To praca mózgu i wszystkich zmysłów, przygotowująca do 
samodzielnego życia. Tak jak procesem rozciągniętym w czasie jest 
np. nauka chodzenia, podobnie jest i z nauką języka. Już niemowlęta 
ćwiczą aparat mowy poprzez krzyk, płacz, gaworzenie. Wraz z upły-
wem czasu dziecko coraz częściej i śmielej poznaje swoje otoczenie, 
a im lepiej rozwija się ruchowo, tym lepsze są próby wymawiania 
dźwięków czy wyrazów. Dziecko, które zdobywa coraz większą sa-
modzielność w poruszaniu się, napotyka wokół siebie coraz więcej 
nowych obiektów, które będzie próbowało nazywać. Dlatego też 
powinno się bawić z dzieckiem przy każdej okazji i wcale nie chodzi 
o wymyślne zabawki, a wręcz przeciwnie. Proste i pamiętane jeszcze 
z własnego dzieciństwa zabawy będą najodpowiedniejsze. Niech ich 
banalność nas nie zwiedzie, bo mają ogromne znaczenie. 

ROZMOWA
Dziecko, aby mówić, potrzebuje wzoru, czyli mówiącego dorosłego. 
Maluch słucha i kiedy będzie już gotowy, zacznie naśladować mowę 
dorosłych. Dlatego tak ważne jest mówienie do dziecka. Ale trzeba 
kierować się kilkoma zasadami – nie spieszczać, nie naśladować ję-
zyka dziecięcego. Należy wymawiać wyrazy i zdania głośno, wolno, 
spokojnie, wyraźnie, prawidłowo akcentując wyrazy. 

Często jednak dorośli, rozmawiając z małymi dziećmi, popełniają 
błędy: sami mówią nieprawidłowo lub wyręczają dziecko w mówie-
niu. Należy się więc sobie przyjrzeć i zastanowić się, czy nie popełnia 
się tych błędów, a jeśli tak, to zmienić swoją postawę. Do dziecka 
trzeba mówić jak najczęściej i poprawnie, najlepiej całymi zdaniami. 
Należy także cierpliwie wsłuchiwać się w to, co ono mówi. Chwalić. 
Zadawać pytania związane z wyborem, np.: Chcesz pobawić się kloc-
kami czy kolejką? Dzieci w wieku dwóch, trzech lat bardzo lubią ba-
wić się z innymi dziećmi – kontakt z nimi czy to w przedszkolu, czy na 
placu zabaw jest dobrym i niewymuszonym ćwiczeniem mowy. Ze 
starszymi dziećmi należy rozmawiać o tym, co zdarzyło się w przed-
szkolu, oraz wspólnie opowiadać przygody książkowych bohaterów. 
Co ważne, należy przy tym zadawać pytania zaczynające się od słów 
typu: kto?, kiedy?, gdzie?, w jaki sposób?, dlaczego?, ponieważ wy-
magają one bardziej szczegółowych i precyzyjnych odpowiedzi.

CZYTANIE
Czytać można dziecku od najwcześniejszych chwil życia. Codzienna 
lektura buduje i zacieśnia więź między rodzicem a dzieckiem. Przy 
rodzicu dzieci mogą bezpiecznie przeżywać dobre i złe przygody bo-
haterów, doświadczać uczucia zachwytu czy żalu, ale także wyciągać 
wnioski z decyzji bohatera i odczuwać jej konsekwencje. To przy-
gotowuje je do stawienia czoła prawdziwym wyzwaniom. W ogóle 
zalet głośnego czytania dzieciom jest niezwykle dużo – poszerza ono 
wyobraźnię i słownictwo, uczy koncentracji i uwagi, pozwala zrozu-
mieć i odczytać intencje innych osób, dostarcza wiedzy i przyczynia 
się do wzrostu pewności siebie. Ale także usprawnia pracę mózgu, 
poprawia pamięć i ułatwia pisanie tekstów. Poza tym to także roz-
rywka i relaks. 

Jeśli chcemy, żeby dzieci w szkole dobrze pisały i miały radość z czy-
tania, żeby nie bały się mówić, a ich słowa były rozumiane przez 
innych, „pracę” z dzieckiem – czyli zabawy, rozmowy i czytanie na 
głos – trzeba zacząć wcześniej niż przed pierwszym szkolnym dzwon-
kiem. Także z tego powodu, że aby zdobywać nowe umiejętności 
(czytanie, pisanie, liczenie), dziecko musi dobrze opanować mowę. 
Wielka tu rola rodziców. Oczywiście czasami potrzebna jest pomoc 
specjalisty. Do lekarza czy logopedy należy wybrać się wtedy, gdy 
rozwój mowy nie zgadza się z wiekiem, np. dziecko pięcioletnie po-
łyka sylaby w wyrazach lub siedmioletnie nie wymawia głoski r.

Sylwia Maj
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DOM

W czasie planowania budowy domu dążymy coraz częściej do stosowa-
nia nowoczesnych rozwiązań budowlanych i technologii, które maksy-
malnie zwiększą funkcjonalność nowego budynku, a przy okazji zmini-
malizują koszty jego użytkowania. Właśnie dlatego coraz więcej osób 
decyduje się na system wentylacji mechanicznej z rekuperacją. To roz-
wiązanie, bazujące na odzysku ciepła, pozwala zredukować ilość energii 
potrzebnej do ogrzania powietrza wentylacyjnego nawet o 50%. 

CZYM JEST REKUPERATOR?
Rekuperatorem nazywamy centralę wentylacyjną zbudowaną z dwóch 
wentylatorów – nawiewnego i wywiewnego – oraz z wymiennika ciepła, 
w którym powietrze dopływające do wnętrza domu ogrzewa się od cie-
plejszego powietrza wywiewanego. Strumienie powietrza nie mieszają się 
ze sobą, a wewnątrz rekuperatora znajdują się również filtry zatrzymujące 
pył znajdujący się w powietrzu. 

Wentylatory mogą zwykle pracować z kilkoma prędkościami obrotowymi, 
co pozwala na zmianę ich wydajności, a więc dostosowywanie wielkości 
strumienia wymienianego powietrza do aktualnych potrzeb. Kupując reku-
perator, wybiera się taki, którego wentylatory obliczeniową (niezbędną dla 
danego budynku) ilość powietrza tłoczą na środkowym biegu. Dzięki temu, 
gdy zajdzie taka potrzeba, można zarówno zmniejszyć, jak i zwiększyć in-
tensywność wentylacji. Najważniejszym parametrem charakteryzującym 
wentylatory jest natężenie przepływu, nazywane również wydatkiem. In-
formuje on o tym, jaką objętość powietrza jest w stanie przetłoczyć dane 
urządzenie w określonej jednostce czasu (m3/h). By dobrać odpowiedni 
wentylator, trzeba jeszcze wiedzieć, z jaką siłą może to robić. Informuje 
o tym tzw. spręż, czyli wytwarzany przez wentylator przyrost ciśnienia. 
W niezbyt dużych domach jednorodzinnych niezbędny wydatek wentyla-
torów to 200-300 m3/h, a spręż 100-200 Pa.

W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej stosuje się krzyżowy 
wymiennik ciepła. Ma on kształt skrzynki wypełnionej wieloma kanałami 
o niewielkim przekroju ustawionymi w ten sposób, że gdy przez jeden rząd 
kanałów przepływa powietrze świeże, to przez sąsiedni, ustawiony prosto-
padle, powietrze jest wywiewane. Ciepło przenika przez cienkie ścianki 
kanałów wymiennika, ale strumienie powietrza pozostają rozdzielone. 
Nie dochodzi zatem do przenikania zapachów i zanieczyszczeń z powietrza 
usuwanego do nawiewanego. Niektórzy producenci proponują centrale 
z dwoma wymiennikami krzyżowymi ustawionymi szeregowo, co znacznie 
zwiększa sprawność wymiany ciepła – z ok.70% do nawet 90%. Gdy spraw-

ność instalacji przekracza 90%, 
temperatura świeżego powie-
trza ogrzanego w wymienniku 
jest tylko nieznacznie niższa niż 
wywiewanego z pomieszczeń. 

Montowane w rekuperatorze 
filtry chronią przed zanieczysz-
czeniem wymiennik ciepła 
i wentylatory oraz oczyszczają 
powietrze nawiewane do po-
mieszczeń. Dbałość o czystość 
powietrza jest istotną zaletą sys-
temu wentylacji mechanicznej, 
stanowiącą o jego wyższości 

nad wentylacją naturalną. W zależności od tego, w jakim stopniu chce 
się oczyścić powietrze, stosuje się mniej lub bardziej dokładne filtry. Te 
standardowo montowane zatrzymują zwykle cząsteczki o średnicy ok. 20-
-80 μm, co zapobiega przedostawaniu się wraz z powietrzem zarodników 
grzybów i pyłków roślin. Jednak im dokładniejszy filtr, tym szybciej ulega 
zabrudzeniu. Niektóre z nich można czyścić, ale każdy trzeba po pewnym 
czasie wymienić. Typowy filtr czyści się mniej więcej raz w miesiącu, a wy-
mienia raz na pół roku (koszt to ok. 20-50 zł). 

JAK DZIAŁA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA?
System ten opiera się na wymianie i odzysku ciepła z „zużytego” powietrza 
wewnętrznego na powietrze zewnętrzne. Świeże powietrze z zewnątrz jest 
zasysane poprzez czerpnię odrębnym kanałem i prowadzone do centrali 
wentylacyjnej, z której innymi kanałami jest rozprowadzane do pomiesz-
czeń mieszkalnych. W pomieszczeniach takich jak łazienka i kuchnia czy 
garderoba montowane są anemostaty lub kratki wywiewne. Zanieczysz-
czone powietrze jest nimi wysysane do sieci kanałów wywiewnych i do-
pływa z powrotem do centrali wentylacyjnej, a z niej wspólnym kanałem 
jest usuwane poza budynek przez tzw. wyrzutnię. Dzięki temu najbardziej 
zanieczyszczone i zawilgocone powietrze z łazienki i kuchni nie będzie „za-
sysane” przez system do pomieszczeń dziennych, lecz najkrótszą drogą 
zostanie usunięte poza budynek. Aby jednak system funkcjonował prawi-
dłowo, w drzwiach lub ścianach oddzielających pomieszczenia z nawie-
wem od tych z wywiewem muszą być zlokalizowane otwory umożliwiające 
swobodny przepływ powietrza.

GDZIE LOKALIZOWAĆ REKUPERATOR?
Rekuperator jest nieduży, więc powinien zmieścić się nawet w niewielkim 
pomieszczeniu gospodarczym (schowek, garderoba) albo na nieużytkowym 
poddaszu lub w kotłowni, ale wyłącznie, jeżeli nie pali się w niej węglem (ze 
względu na towarzyszący temu brud). Przy wyborze miejsca dla rekuperato-
ra istotne jest znalezienie wystarczająco dużej przestrzeni, by można było go 
bez kłopotu serwisować. Lepiej, by miejsce to było ogrzewane lub przynaj-
mniej dobrze ocieplone (a więc odradzamy nieogrzewany garaż, bo straty 
ciepła w nim mogą wpływać na zmniejszenie sprawności odzysku ciepła).

ILE KOSZTUJE WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA?
Koszt rekuperatora dobrej jakości, spełniającego potrzeby średniej wiel-
kości domu jednorodzinnego, to ok. 7 tys. zł, ale znajdziemy również 
tańsze systemy, których instalacja wyniesie ok. 3 tys. zł. Niestety niższa 
cena wynika zwykle z zastosowania tańszych materiałów i podzespołów, 
co ma negatywny wpływ na jakość wykonania i na parametry użytkowe 
systemu. Koszty montażu dla typowej instalacji w domu jednorodzinnym 
to ok. 5 tys. zł. Te szacunkowe wyliczenia dają w sumie kwotę kilkunastu, 
kilkudziesięciu tys. zł, ale biorąc pod uwagę korzyści wynikające z oszczęd-
ności w trakcie użytkowania budynku, kwota ta nie jest wcale nierozsądna.

Osoby zainteresowane tematyką wentylacji z rekuperacją lub projektem 
nowoczesnego domu, w którym zastosowane będą nowe technologie 
usprawniające i ułatwiające użytkowanie budynku, zapraszamy do kon-
taktu z projektantami biura D44. Architekci tej pracowni już od wielu lat 
starają się wprowadzać do swoich projektów nowoczesne rozwiązania, 
a powstałe na ich podstawie obiekty funkcjonują bez zastrzeżeń. Chętnych 
prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@d44.be lub do odwiedzenia 
strony pracowni: www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

Wentylacja    mechaniczna    z    rekuperatorem     -   oszczednie  i    nowoczesnie
`

`
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Niezgodne z przepisami prawa wypowiedzenie umowy o pracę
Nawet najlepsza praca nie jest dana raz na zawsze. Zarówno pra-
cownik, jak i pracodawca z wielu różnych powodów mogą zakończyć 
stosunek pracy. Dymisja pracownika oraz polubowne rozwiązanie 
umowy o pracę najczęściej nie nastręczają problemów prawnych. 
Natomiast w przypadku zwolnienia przez pracodawcę zdarzają się 
niestety sytuacje, w których pracownik otrzymuje wypowiedzenie 
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pracy. Możemy 
mówić tutaj o trzech potencjalnych przyczynach naruszenia przepi-
sów przy zwolnieniu. 

1. NIEWYSTARCZAJĄCY POWÓD ZWOLNIENIA
Wypowiedzenie stosunku pracy musi mieć rzeczywiste oraz konkret-
ne przesłanki, np. likwidacja stanowiska czy też brak kompetencji 
zawodowych pracownika niezbędnych do wykonywania danej pracy. 
Nie można wypowiedzieć stosunku pracy w sytuacji, gdy pracownik 
ma odmienne przekonania polityczne lub religijne, które dodatko-
wo nie wpływają w żaden sposób na funkcjonowanie zakładu pracy. 
Jeśli chodzi np. o wygląd, to należy przeanalizować, jaką pracownik 
pełni funkcję – czy np. ma kontakt z klientami, czy pełni funkcję 
publiczną. Nie sposób traktować policjanta oraz np. osoby zatrud-
nionej w magazynie w ten sam sposób. Tatuaże lub/i piercing w wi-
docznych miejscach, akceptowalne w pewnych zawodach, będą 
postrzegane inaczej w przypadku funkcjonariuszy publicznych, co 
jest związane z zachowaniem powagi sprawowanego urzędu i może 
w niektórych przypadkach stanowić wystarczającą przyczynę do 
zwolnienia. O charakterze dyskryminacyjnym wypowiedzenia umo-
wy o pracę lub jego braku może rozstrzygnąć jedynie sąd pracy, ana-
lizując każdy przypadek z osobna.

2. NARUSZENIA ZWIĄZANE ZE SPOSOBEM NOTYFIKACJI 
ZWOLNIENIA, JAK RÓWNIEŻ NIEPRZESTRZEGANIEM 
PRZEWIDZIANEGO PRZEZ PRAWO OKRESU WYPOWIEDZENIA
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę musi mieć formę 
listu poleconego lub notyfikacji dokonanej przez huissier de justice. 
Konieczne jest pisemne wskazanie daty początku oraz końca okresu 
wypowiedzenia, jak również przyczyny zwolnienia. W tabeli poda-
no obowiązujące w Belgii od 1 maja 2018 r. okresy wypowiedzenia 
w odniesieniu do długości trwania zatrudnienia. 

3. NARUSZENIA ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM UMOWY 
O PRACĘ W STOSUNKU DO PRACOWNIKA, KTÓRY POSIADA 
STATUS CHRONIONY LUB ZNAJDUJE SIĘ W OKRESIE OCHRONNYM
Nie można zwolnić pracowników objętych ochroną w ramach wy-
konywanej funkcji (zakaz względny). Do tej kategorii pracowników 
należą (nie jest to lista wyczerpująca):

 [ delegat związków zawodowych,
 [ doradca do spraw prewencji,
 [ pracownik, który oficjalnie zgłosił czyny o charakterze mobbin-
gowym bądź dyskryminacyjnym lub był świadkiem w takich spra-
wach,

 [ pracownik, który zgłosił obserwacje w sprawie dostosowania re-
gulaminu pracy w miejscu zatrudnienia.

Prawo nie pozwala także na zwolnienie pracownika, który podlega 
ochronie ze względu na swoją sytuację osobistą. Ochroną taką ob-
jęte są np.:

 [ pracownice, które poinformowały pracodawcę, że są w ciąży 
(ochrona jest skuteczna do czasu zakończenia urlopu macierzyń-
skiego),

 [ osoby, które są na urlopie wychowawczym,
 [ pracownicy korzystający z urlopu w przypadku adopcji,
 [ pracownicy, którzy korzystają z crédit-temps lub przerwy w ka-
rierze,

 [ pracownicy, którzy korzystają z płatnego urlopu w celach edu-
kacyjnych.

Zakaz zerwania stosunku pracy z powyżej wymienionymi kategoria-
mi pracowników ma charakter względny, co oznacza, że pracodawca 
w niektórych sytuacjach będzie mógł wypowiedzieć umowę o pracę, 
jednak takie wypowiedzenie nie może mieć bezpośredniego związku 
z samym faktem bycia w ciąży lub z przebywaniem na urlopie celo-
wym (macierzyńskim, adopcyjnym itd.).

Wszelkie spory z zakresu prawa pracy rozpatrywane są przez wła-
ściwy sąd pracy. Na terenie Belgii jest ich dziewięć: w Brukseli, 
Antwerpii, Nivelles, Leuven, Gandawie, Eupen, Liège, Mons oraz 
Charleroi.

Czas trwania 
umowy o pracę

Okres 
wypowiedzenia

Czas trwania 
umowy o pracę

Okres 
wypowiedzenia

Czas trwania 
umowy o pracę

Okres 
wypowiedzenia

0 < 3 mies. 1 tydz. 7 lat 24 tyg. 22 lata 64 tyg.
3 < 4 mies. 3 tyg. 8 lat 27 tyg. 23 lata 65 tyg.
4 < 5 mies. 4 tyg. 9 lat 30 tyg. 24 lata 66 tyg.
5 < 6 mies. 5 tyg. 10 lat 33 tyg. 25 lat 67 tyg.
6 < 9 mies. 6 tyg. 11 lat 36 tyg. 26 lat 68 tyg.

9 < 12 mies. 7 tyg. 12 lat 39 tyg. 27 lat 69 tyg.
12 < 15 mies. 8 tyg. 13 lat 42 tyg. 28 lat 70 tyg.
15 < 18 mies. 9 tyg. 14 lat 45 tyg. 29 lat 71 tyg.
18 < 21 mies. 10 tyg. 15 lat 48 tyg. 30 lat 72 tyg.
21 < 24 mies. 11 tyg. 16 lat 51 tyg. 31 lat 73 tyg.

2 lata 12 tyg. 17 lat 54 tyg. 32 lata 74 tyg.
3 lata 13 tyg. 18 lat 57 tyg. 33 lata 75 tyg.
4 lata 15 tyg. 19 lat 60 tyg. 34 lata 76 tyg.
5 lat 18 tyg. 20 lat 62 tyg. 35 lat 77 tyg.
6 lat 21 tyg. 21 lat 63 tyg. 36 lat 78 tyg.

Agnieszka Sità

W każdy pierwszy 
piątek miesiąca 

w godzinach 
9.00–16.30 

Agnieszka Sità 
organizuje bez-

płatnie konsultacje 
dla młodzieży oraz 
osób znajdujących 

się w trudnej 
sytuacji finansowej. 
Więcej informacji 

na stronie
 www.porada.be 
lub pod numerem 

telefonu: 
0495 28 98 24.
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Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce 
zamieszkania lub centrum interesów gospodarczych mają poza Bel-
gią. Status nierezydenta nie ma związku z obywatelstwem podatnika. 
W ustalaniu statusu fiskalnego istotny jest wpis podatnika do krajo-
wego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, czyli zameldowanie.

Osoby, które przebywają w Belgii ze względów zarobkowych, mają 
obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie 
której mieszkają. W zależności od okresu, na jaki dana osoba jest za-
trudniona w Belgii lub na jaki została oddelegowana do Belgii z innego 
kraju, gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe. W przypadku 
osób zatrudnionych lub oddelegowanych do Belgii na okres do 3 mie-
sięcy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu. Osoby, któ-
re ze względów zarobkowych przebywają w Belgii dłużej niż 3 miesią-
ce, otrzymają kartę pobytu na 5 lat. Otrzymanie karty pobytu wiąże 
się z wpisem do krajowego rejestru obcokrajowców/mieszkańców 
i nadaniem belgijskiego numeru PESEL (rijksregisternummer/numéro 
national). Osoby, które mają go nadany, automatycznie traktowane są 
jako rezydenci podatkowi, a co za tym idzie, są automatycznie przypi-
sane do urzędu skarbowego dla rezydentów.

NIEREZYDENCI PODATKOWI 
W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego 
rejestru mieszkańców istotną rolę odgrywają też inne kryteria, takie 
jak miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) oraz ośrodek 
interesów gospodarczych. Zgodnie z belgijską ordynacją podatkową 
miejsce zamieszkania podatnika jest tam, gdzie mieszka jego rodzina 
(współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik przebywa w Belgii ze wzglę-
dów zarobkowych dłużej niż 3 miesiące i został wpisany do krajowego 
rejestru mieszkańców, ale jego rodzina przebywa w innym kraju (Unii 
Europejskiej, np. w Polsce), może ubiegać się o status nierezydenta 
w Belgii. Pracownicy sezonowi oraz osoby pracujące i przebywające 
w Belgii krócej niż 183 dni również mogą być traktowane jako niere-
zydenci podatkowi.

Należy pamiętać, że podatnik musi mieć oficjalne zameldowanie pod 
tym samym adresem, co jego rodzina (w kraju, w którym ona prze-
bywa). Belgijski urząd skarbowy może wymagać udokumentowania 
posiadania meldunku podatnika wraz z rodziną. 

Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem (środ-
kami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż Belgia 
jego rezydencja podatkowa może znajdować się w tym (innym) kraju. 
Osoby oddelegowane do pracy w Belgii, zarówno pracownicy najem-
ni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą być trakto-

wane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli przebywają na 
jej terenie dłużej niż 183 dni. W takiej sytuacji istotne jest, w którym 
kraju podatnik ma miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życio-
wych) lub ośrodek interesów gospodarczych. 

Nierezydentami podatkowymi są często również pracownicy placó-
wek dyplomatycznych (konsulatów, ambasad) oraz niektórych orga-
nizacji międzynarodowych.

ZEZNANIA PODATKOWE NIEREZYDENTÓW
Nierezydenci podatkowi w Belgii składają zeznania podatkowe jesie-
nią. Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako niere-
zydenci, same powinny złożyć wniosek do urzędu skarbowego dla 
nierezydentów o wysłanie formularza do zeznania podatkowego. 
Szczegóły można znaleźć na stronie https://financien.belgium.be/nl/
particulieren/internationaal/belasting_niet-inwoners.

Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów. Każdy 
z urzędów obsługuje zeznania podatkowe w innym języku. Dwa z nich, 
niderlandzkojęzyczny i francuskojęzyczny, znajdują się Brukseli. Urząd 
niemieckojęzyczny ma swoją siedzibę w Sankt Vith. Od 2016 r. każdy 
podatnik (nierezydent) sam wybiera, w którym z trzech urzędów chce 
złożyć zeznanie (ze względu na język).

ZASADY OPODATKOWANIA NIEREZYDENTÓW
W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodat-
kować tylko te dochody, które zostały osiągnięte w Belgii, tzn. do-
chody z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody 
pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Belgii oraz inne 
dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.

Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym docho-
dów uzyskanych w innych krajach UE, np. płacy uzyskanej na terenie 
Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej lub rolniczej w innym kraju UE (lub poza jej granicami). 
W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych krajów 
nie podlegają opodatkowaniu w Belgii, ale muszą być wykazane w celu 
ustalenia, czy podatnik ma prawo do ulg i korzyści podatkowych.

Jeśli w danym roku podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak 
i w innym kraju/krajach, sprawdza się, czy dochód osiągnięty w Belgii 
wyniósł min. 75% całego rocznego dochodu. Jeśli tak, podatnicy mają 
prawo do ulg podatkowych na dzieci na utrzymaniu, które przebywają 
w innym kraju, do tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich współmałżonko-
wie przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do odliczeń 
podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym kraju kre-
dytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole czy świetlicę 
dzieci do 12. r.ż. oraz do innych odliczeń wynikających z belgijskiej or-
dynacji podatkowej. Jeśli jednak podatnik w danym roku podatkowym 
osiągnął w Belgii mniej niż 75% dochodu, nie ma prawa do ww. ulg.

Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń podat-
kowych można uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym właści-
wym dla miejsca zamieszkania podatnika lub w urzędzie skarbowym 
dla nierezydentów podatkowych.

Nierezydenci podatkowi mają obowiązek składania zeznań podatko-
wych w kraju swojej rezydencji, czyli tam, gdzie mieszka ich rodzina, 
np. w Polsce.

Aldona Kuczyńska-Naskręt
Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Rozliczenia podatkowe dla nierezydentów

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent

09.265.42.11
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OGŁOSZENIA DROBNE

Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres  

info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.  
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be 

Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność. 
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy płatnej! 
Uwaga! Ogłoszenia drobne do rubryki „Wiadomości osobiste” są przyjmowane wyłącznie jeżeli numer wysyłający i ten podany 
w sms-e się zgadzają.

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

   Sprzedam
  Ubrania na chłopca 7-9 lat rozm. 122-

134 (bluzki, koszule, t-shirt, kurtki) wszyst-
ko stan bardzo dobry. T. 0479 598 145

  Sprzedam pralkę w b.dobrym stanie 
Boscha, cena 130€. T. 0486 463 236

  Ubrania na chłopca rozm. 92-98 
(spodnie, bluzki, koszule, t-shirt).  
T. 0485 561 736

  Sprzedam lodówkę małą, używaną, 
Bosch, w dobrym stanie. Cena 50€.  
T. 0470 968 200

  Sprzedam tanio laptop, stan idealny.  
T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Se-
kwanie w Paryżu. T. 0484 995 220

  Tanio super zestaw garnków do kuchni 
firmy niemieckiej Berline Haus i Blumann 
oraz maszynkę do mięsa i sokowirówkę.  
T. 0484 995 220

  Voucher na 2 noce ze śniadaniem do 
Paryża, lub do Kolonii i Frankfurtu na 3 dni 
ze śniadaniem. T. 0487 439 126

  Sprzedam za 50% ceny, nowe z metką i 
gwarancją zegarki firmy AVA, Alpha Sierra, 
Executive. T. 0487 439 126

  Fotelik samochodowy „formuła baby” na 
wiek 3-12 lat, 15kg do 36 kg, stan bardzo 
dobry cena 25€. T. 0479 598 145

  Sprzedam balerinki na dziewczynkę ze 
skóry rozm. 28, kolor brąz raz noszone, 
rozm. 31 granat raz noszone, nowe rozm. 
30 kolor popiel z różem. T. 0479 598 145

  Wózek Tako JumperX 3w1, stan bardzo 
dobry, cena 120€, zainteresowanym oso-
bom wyślę zdjęcia. T. 0465 210 186

  Praca: szukam
  Poszukuję pracy sezonowej, przy zbiorze 

owoców, w okolicy Brukseli.  
T. 0496 685 191

  Szukam pracy jako opiekunka do 
dziecka. Kobieta bez nałogów, lubiąca 
dzieci. Umiem szyć, gotować, zajmować się 
domem, jestem bez jakichkolwiek nałogów, 
punktualna. T. 0483 502 714, Wanda

  Garde-malade, do dzieci i dorosłych, 
dzień/noc, doświadczona, odpowiedzialna, 
miła, jęz.francuski, angielski. Poszukuję 
pracy w Brukseli. T. 0496 685 191

  Poszukuję pracy u rzetelnego 
pracodawcy. Potrafię pracować, 
wykończania wnętrz, płytki, goldband, 
malowanie i inne prace. T. 474 697 879

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie  
powoduje poważne problemy. 

Powitamy Cię serdecznie na naszych  
spotkaniach grupy „Światło”.

Tu dzielimy się doświadczeniem,  
siłą i nadzieją. 

Nasze spotkania odbywają się w każdy 
poniedziałek o 20h. 

Petit rue des Loups 68a,
1070 Anderlecht

Tel. 0032 485 866 445

Anonimowi Alkoholicy są wartościową 
wspólnotą mężczyzn i kobiet i ich 

sposób działa. Przyjdźcie i nauczcie się 
go. Mityngi odbywają się w sobotę o 

godzinie 18-ej grupa  
„OLSNIENIE”,  

w niedzielę o godz. 10-ej grupa  
„ZIOMKI”,  

rue de la Révolution 18 - 1000 Bruxelles 
(nowy adres) tel. 0486 744 746



GAZETKA   85



OGŁOSZENIA DROBNE

86 GAZETKA

  Hydraulik, centralne ogrzewanie, 
instalacje wodne, kanalizacja, gaz od 
podstaw. T. 0486 645 867

  Baby-sitter o łagodnym charakterze, 
doświadczona i miła, szuka pracy w 
Brukseli. T. 0496 685 191

  Doświadczona opiekunka do dziecka 
szuka pracy. Uczciwa, dyspozycyjna, 
emerytka. Dziekuję za pomoc w znalezieniu 
pracy. T. 0489 925 531

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Szkoła językowa w Brukseli poszukuje 
lektorów języków: francuskiego, angielskie-
go i niderlandzkiego.  
Europol Consulting sprl.  
T. +32 475 808 436, jtmasiel@me.com

  Osobę na stałkę w Brukseli do starszej 
pani. Dobre warunki, praca legalna ale 
wymagana dobra znajomość języka  
francuskiego. T. 0476 920 819  
(w godz. 9.00-19.00)

  Szukam lektora języka niderlandzkiego 
(2-3godziny) w week-endy od 29 września 
do 16 grudnia aby poprowadzić kurs w ma-
łej grupie na Saint-Gilles. Michalina Maria 
Zalewska. T. 0493 933 683

  Cherche peintre sérieux et soigneux 
pour travaux à Namur (préparation et  
peinture).  
T. 0497 292 403 (j.fr. uniquement)

  Zatrudnię kucharza do nowo otwieranej 
restauracji we Flandri (Ninov), szukam oso-
by kreatywnej po szkole hotelarskiej lub z 

doświadczeniem. Zapewniam mieszkanie i 
utrzymanie, proszę o kontakt.  
T. 0468 351 134

  Holenderskie firmy poszukują kandyda-
tów do prac konstrukcyjnych i wykończe-
niowych. 
Wymagania: udokumentowane doświad-
czenie w danym zawodzie, min. komuni-
katywna znajomość języka obcego, prawo 
jazdy kat. B oraz własne auto mile widziane
Oferta: holenderska umowa pracę, stawki 
do negocjacji (od 11 EUR netto/godzina), 
cotygodniowe wynagrodzenie, wysoki 
standard zakwaterowania (pokoje 1-oso-
bowe), ubezpieczenie opłacone przez pra-
codawcę, wakacyjne/rezerwowe, pomoc 
polskich koordynatorów. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV na adres 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy wpisać 
nazwę zawodu) lub kontakt telefoniczny 
+48 864711471

  Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) poszukuje obecnie cukierników / 
piekarzy do pracy w Aartselaar w Belgii. 
Opis stanowiska: przygotowanie ciast, 
obsługa sprzętu cukierniczego, przepro-
wadzanie kontroli jakości, utrzymywanie 
czystości w miejscu pracy, wykonywanie 
innych zadań, jeżeli będzie to wymagane. 
Wymagania: bardzo dobra znajomość 
języka niderlandzkiego, doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku jest atu-
tem, ale nie jest wymagane, elastyczność 
i motywacja do pracy zmianowej, własne 
zakwaterowanie w okolicach Aartselaar i 
własny transport do pracy, wykształcenie 
w zawodowe piekarz / cukiernik, będzie 
kolejnym atutem. Oferta: wynagrodzenie 
– 13,87 euro/h brutto, praca na pełny etat 
z możliwością stałego kontraktu, świet-
ne środowisko pracy, praca w systemie 

zmianowym, świadczenia pracownicze, 
takie jak bony na posiłki, dodatki za pracę 
w systemie zmianowym, zwrot kosztów 
dojazdu do pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesła-
nie CV na adres mailowy rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując Cukiernik Aartselaar 
/ Belgia.

  Agencja Zatrudnienia PanPol sp. z o.o. 
(nr w KRAZ: 1670) prowadzi dla holen-
derskiego pracodawcy nabór spawaczy 
metodą TIG. Praca w Holandii, w okolicy 
Rotterdamu na pokładzie statku przy 
spawaniu rur z czarnej stali. Projekt od 
września do końca października
Wymagania: ważny certyfikat ISO 9606-1 
141 BW FM1 H-L045, doświadczenie w 
spawaniu na statku, język angielski w stop-
niu komunikatywnym, VCA, prawo jazdy 
i własne auto mile widziane. Pracodawca 
oferuje: stawka 14.50 EURO NETTO, miesz-
kanie opłacone w 100% przez pracodawcę, 
40-godzin tygodniowo + możliwe nadgodzi-
ny, ubezpieczenie zdrowotne holenderskie 
w kwocie ~20€/tydzień - płatne na własną 
rękę, kilometrówka płatna 0,19€ netto / 
km, pokój jednoosobowy z internetem,wy-
płata tygodniowa, umowa holenderska.
Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV w języku polskim i angielskim 
wraz z dokumentami na adres: spawacz@
euroworker.pl

  Agencja Zatrudnienia KBTI (cert. 9154) 
poszukuje dla naszego klienta z Turnhout 
w Belgii, wiodącego niezależnego europej-
skiego dostawcy opakowań kartonowych, 
doświadczonych pracowników produkcyj-
nych. Obowiązki: praca na linii produkcyj-
nej, kontrola jakości, umieszczanie produk-
tów na palety, inne zadania, jeśli jest to 
wymagane. Wymagania: dobre umiejętno-
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ści komunikacyjne w języku angielskim i / 
lub niderlandzkim, doświadczenie w pracy 
na produkcji, elastyczność w pracy na 
zmiany i podczas weekendu, motywacja do 
pracy, własne zakwaterowanie w okolicach 
Turnhout i własny transport do pracy, 
gotowość do wykonywania innych zadań, 
jeśli jest to wymagane. Oferta: wynagro-
dzenie 11.39 euro/h, możliwość pełnoeta-
towego długoterminowego zatrudnienia 
w rozwijającej się firmie w Belgii, świetne 
środowisko pracy, praca zmianowa, zwrot 
kosztów podróży.
Więcej informacji +48 570 935 868. 
Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy 
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl 
w temacie wpisując: Pracownik produkcji/
Turnhout w Belgii

  Mieszkanie: wynajmę

  Wynajmę lokal użytkowy (magazyn, 2 
biura) 190m2, po generalnym remoncie, 
Laeken, czynsz 1500€/miesiąc.  
T. 0476 890 233
  Poszukuję współlokatorki, mieszkanie 

obok metra Saint-Guidon. Oddzielny po-
kój, cena 320€ plus opłaty, od październi-
ka. T. 0488 619 257

  Poszukuję dwie panie na mieszkanie. 3 
pokoje, kuchnia z tarasem, łazienka, cena 
560€ + opłaty, rue Calvin, 1000 Bruxelles. 
T. 0495 112 600
  Wynajmę pokój dla pani, dzielnica 

Uccle. T. 0487 621 061
  Anderlecht St Guidon 3-e piętro (+/- 

85m²) 2 pokoje, salon, kuchnia umeblo-
wana, łazienka, hol, WC, balkon, piwnica, 
ogrzewanie: convecteur gaz, dla małżeń-
stwa (ewentualnie z 1 dzieckiem). Mini-
malna znajomość języka francuskiego, 
legalna praca, bez zwierząt, 2 miesiące 
gwarancji. Cena 695€ + opłaty.  
T. 0475 440 939, T.0477 201 824,  
T.0499 318 086, po godz. 19.00
  Do wynajęcia Duplex na Saint-Gilles, 

50m², nieumeblowany, odświeżony, bli-
sko stacji Horta, 2-e piętro, 610€ +  
opłaty 87€. T. 0483 088 873
  Poszukuję współlokatorki na mieszka-

nie obok metra Saint-Guidon. Oddzielny 
pokój 320€ + opłaty, od października.  
T. 0488 619 257
  A louer 2e étage appartement 85m2 

cousine équipée, séjour, chambre à co-

KREW DAREM ŻYCIA.
Czy wiesz, że Twoja krew może 

uratować aż trzy życia? Nie musisz być 
lekarzem by pomóc. Oddając krew, 

pomagasz i ratujesz życia! 
Odwiedzając nową stronę na facebooku 

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA możesz 
dowiedzieć się gdzie znajdują się 
najbliższe punkty krwiodawstwa. 
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

Grupa rodzinna Al-Annon ,,Misja” 
zaprasza na spotkania wszystkich, 

którym bliski jest problem alkoholowy. 
W każdy czwartek o godz. 20 

rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles

Chcesz pomóc sobie i innym?
Przyjdź, posłuchaj, zobacz.

ucher + salle de bain. Maison très propre 
double vitrage pour 2 personnes nom-
breux moyen de transports. Loyer 700€. 
T. 0468 024 057
  Wynajmę mieszkanie na Anderlecht, 

300 m od Westland shopping, 2 pokoje, 
duży salon, kuchnia, łazienka, wc, centr. 
ogrz., po remonce. 1 piętro, adres: bd. 
Silvain Dupuis 160, 1070 Anderlecht, do-
bra dzielnica, wolne od zaraz, cena 800€ 
+ opłaty. T. 0496 911 142

  Mieszkanie: szukam
  Poszukuję małego studia w cenie do 

500€. T. 0489 182 274
  Szukam niedrogiego studia /miesz-

kania do wynajęcia od zaraz. Jestem 
spokojną dziewczyną bez nałogów. Mam 
stałą pracę i kota ;) dlatego szukam 
mieszkania gdzie akceptowane są zwie-
rzęta. Dzielnica nie gra roli, ważne aby 
było to w Brukseli. Cena do 500 € max. 
Kontakt: ewa17241@wp.pl 

 Nieruchomości

  Sprzedam dom do zamieszkania z bu-
dynkami gospodarczymi na działce 1700m, 
okolice Białegostoku. Kontakt po 18.00:  
T. 0474 637 806 lub 0498 303 523

  Sprzedam mieszkanie nad morzem w 
Belgii. Cena okazyjna. T. 0495 259 731

  Sprzedam działkę 6708 m2 w Białystok-
-Zaścianki z pozwoleniem na budowę i 



NIEZBĘDNE ADRESY

WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101 
Straż pożarna i pogotowie: 100 
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000  
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26  
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 
lub 02 513 02 02
Taxi Verts 02 349 49 49
Taxi Bleus 02 268 00 00

AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139
1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81
+32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81 
www.bruksela.msz.gov.pl

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY 
RP W BRUKSELI 
Rue des Francs 28 
1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie: 
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Tel. +32 (0)2 739 01 21 
Fax +32 (0)2 736 44 59  
www.bruksela.msz.gov.pl
Tel. dyżurny +32 (0) 492 727 405 

(po godz. pracy urzędu) wyłącznie w 
sprawach pilnych takich jak nagłe zgony, 
wypadki, zagrożenia życia.

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I  
INWESTYCJI AMBASADY RP W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18  
1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54
fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl, 
www.brussels.trade.gov.pl

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM.J.
LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP 
W BRUKSELI    
Bd. de la Woluwe, 22-24, 1150 Bruxelles. 
Tel/fax: 02 772 35 80, 
sekretariat@szkola-lelewela-bruksela.eu
www.szkola-lelewela-bruksela.eu 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY AMBASADZIE RP 
W BRUKSELI Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles,  
tel: 0473 74 38 54, 
sekretariat@szkolapmk.pl,  
www.szkolapmk.pl

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: 
Ecole Notre-Dame de la Paix, 
Av. Félix Marchal 50 – 1030 Bruxelles, 
tel. 02 705 61 18
gsm: 0486 38 40 07
e-mail: teresa@arszagi.eu, 
www.szkola.be

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY AMBASADZIE RP 
W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, 
Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be

SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0486 231 432, 
przedszkole@daskalia.eu

szkola@daskalia.eu

www.daskalia.eu

POLSKA SZKOŁA LEUVEN 
IM.WIESŁAWY SZYMBORSKIEJ 
www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com

EDUGANDAWA,  
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA
Zajęcia odbywają się: 
Freinetschool De Spiegel,
Zwijnaardsesteenweg 250
9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub 
edugandawa@gmail.com, 
www.edugandawa.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00): 
0475 397 514
porady: pon. w godz.18.00-20.00

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY  
ANTWERPIA   
Sint Jan Berchmanscollege, 
Jodenstraat 15 
2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)

tel. 0471 711 269 czwartek, godz. 18.00 - 
20.00  
(wizyty tylko na umówione spotkanie)

POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87,  
www.pmkbruksela.com

POLSKA MISJA KATOLICKA NA  
SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety,  
Rue Portaels 24 
1030 Schaerbeek
tel. 02 242 56 50

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. 
NARODZENIA BOGURODZICY W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35
1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, 

www.orthpol.be

email: xpawelcecha@gmail.com

POLONIJNY KOŚCIÓŁ EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, 

tel. +32 488 036 519,  

0465 970 164, 

e-mail: thalambiec@gmail.com

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz

SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles, 
tel. 02 535 31 11,  
tel. 02 535 43 60,  
tel. 02 535 40 55.
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otwartymi dziennikami budowy na osiedle 
22 domów w zabudowie szeregowej.  
Cena 600 000 zł. T. +48 501 455 195

  Dom do sprzedaży na Podlasiu Gór-
ki – Sypniewo, 12 km od Łomży. Dom w 
dobrym stanie na pow. 31 arów. Info Pl: 
+48/509 819 437, Be: 32 474 882 723

  Sprzedam działkę w Ciechanowcu , 28 
arów, cena do uzgodnienia. T. 503 720 775,  
jan.puszkiewicz@gmail.com

  Sprzedam mieszkanie 60 m2, 3-pokojo-
we na parterze w Kleszczelach, z garażem i 
działką 5-arową lub zamienię na mniejsze 
w Białymstoku. T. 0048 503 350 389 Marta

  Wynajmę lokal użytkowy (magazyn, 2 
biura) 190m2, po generalnym remoncie, 
Laeken, czynsz 1500€/miesiąc.  
T. 0476 890 233

  Sprzedam b. ładny dom w Brańsku na 
Podlasiu, pow. 320m2 , po remoncie, nowe 
piece na ekogroszek, działka 900m2, budy-
nek gosp. 150m2 - idealny na zakład.  
Cena 450.000zł. T. 798 690 310 

  Sprzedam dom murowany w Grodzisku 
woj. podlaskie pow. Siemiatycze gmina Gro-
dzisk. Pow. domu 160 m2. Działka 600 m2. 
Cena 255 000 zł. Dom gotowy do wprowa-
dzenia się. Więcej informacji: Radek. T. 796 
289 793

  Sprzedam dom dwufasadowy (200m) 
w Rebecq okolice Tubize. Dom posiada 3 
sypialnie, kuchnię z jadalnią, piękny ogród + 
garaż. Więcej szczegółów: T. 0466 263 612

  Działka, woj.podlaskie 2000m², kolonia 
Koplany. T. 0048 796 934 155 (pl.) lub  
0498 284 217 (be.), cena do negocjacji.  
T. 0498 284 217

  Dom po remoncie z dwoma budynkami 
gospodarczymi na działce 2700m na pagór-
ku, w miejscowości Grabarka obok Siemia-
tycz. Sprzedam w całości lub część, cena 
310.000zł. T. 00 48 600 694 567

  Piękne działki 3000m². 14 km od Białego-
stoku, kierunek Zabłudów obok nowe domy, 
prąd na działkach, 30zł za metr².  
T. 0497 677 017

 Wiadomości osobiste
  Poznam panią do lat 58. Mam 60 lat, 

cel: stała przyjaźń. T. 0486 645 867
  Homme 44 ans, célibataire, charmant, 

physique agréable, sans problèmes, doux, 
gentil, bonne situation, cherche femme 
polonaise. Suis d’origine polonais mais je 
ne sais pas écrire. J’habite Liège mais je 
peux me déplacer. T. 0497 846 704

  Panią malineczkę w podobnym wieku 
60-latek pozna 60-latkę. Tygrysek.  
T. 0485 215 880
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GRUPA ANONIMOWYCH   
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI 

zaprasza wszystkich, którzy mają 
problem z hazardem oraz tych, którzy 
chcą zweryfikować czy problem haz-
ardu ich dotyczy. PRZYJDŹ NA MIT-
INGAH : Polska Misja Katolicka, rue 

Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles  
w każdy piątek o godz.20 .  

Telefon info +32485 869 003

Jeśli picie ukochanej osoby powoduje, że 
czujesz się nieszczęśliwy/-a  

zapraszamy Cię na nasze spotkania. 
Podzielimy się siłą, nadzieją i 

doświadczeniem.  
Zapraszamy w każdą środę o godz.19.30
Lange Beeldekenstraat 18 - 2100 Antwerpia

W każdą drugą i czwartą środę miesiąca, 
zapraszamy na mityngi otwarte.
Kontakt: (+32) 0487 49 95 07 
carpediem.antwerpia@gmail.com

Dzielimy się tym, co sami 
doświadczyliśmy.  

Mówimy o sobie, kim byliśmy  
a kim jesteśmy teraz i jak sobie 

radzimy w tej CHOROBIE.
GRUPA AA  „QUO VADIS”

Polska Misja Katolicka 
Rue JOURDAN 80, 1060 St. Gilles

wtorek-czwartek, godz: 20.00 
tel. 0487 112 941

Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na 
spotkania wszystkich, którym bliski 

jest problem alkoholowy.  
Czwartek godz. 20.00  

rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. 
Chcesz pomóc sobie i innym? 

Przyjdź, posłuchaj, zobacz.  
T. 0486 307 201

Jeżeli picie ukochanej osoby sprawia, 
że czujesz się nieszczęśliwa/liwy, to 
zapraszamy Cię na nasze spotkania. 

Podzielimy się siłą, nadzieją, 
doświadczeniem.

Zapraszamy w każdą środę o godz. 
19.30.

Sterlingerstraat 4 - 2140 Borgerhout - 
Antwerpia

W każdą drugą środę miesiąca  
zapraszamy na mityngi otwarte.

Kontakt: (+32) 0487 49 95 07 
carpediem.antwerpia@gmail.com



FIRMA SPRZĄTAJĄCA zaprasza do skorzystania z usług:

•         Sprzątanie biur, firm, sklepów, gabinetów, galerii handlowych,  
           klatek schodowych, obiektów po remoncie, po budowie, ...
•         Mycie okien oraz witryny sklepowych.
•         Świadczymy usługi abonamentowe, jak i również  
           jednorazowe zlecenia.
•         Posiadamy duże doświadczenie i zaufany personel.
•         Wystawiamy faktury VAT
•         Bezpłatna wycena

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:
Gsm: 0492 976 830, e-mail: cleaning@dap-com.be
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PRZEWÓZ
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wyjazdy z Belgii: œroda i sobota

wyjazdy z Polski: wtorek i pi¹tek

mtrans@mtrans-bus.pl       www.mtrans-bus.pl

tel. +48 887 412 446

od 65 €

tel. +32 484 075 446

woj. lubelskie, podkarpackie, œl¹skie,
œwiêtokrzyskie, opolskie, lubuskie, dolnoœl¹skie       

MIÊDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB

Mariusz Tryka
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34








