9 donosów dziennie otrzymuje SPF Finances
(wydział podatkowy) w Belgii. W 2016 r. były
to dokładnie 2643 zgłoszenia. Dochodzą one
drogą e-mailową i telefoniczną, listownie oraz
przez kontrolerów podatkowych.

...

Coraz więcej Polaków umiera. W 2017 r.
zmarło ponad 403 tys. osób. To prawie rekord.
Więcej zgonów odnotowano po II wojnie
światowej tylko w 1991 r. Liczba ta zwiększyła
się w ubiegłym roku o 4%. Tylko za 1–2% tych
zgonów może odpowiadać starzenie się społeczeństwa. Jak więc tłumaczyć taką liczbę?
– Na razie to zagadka; GUS podaje przyczyny
umieralności z ponad rocznym opóźnieniem.
Można tylko podejrzewać, że wzrosła liczba
zgonów z powodu chorób układu krążenia
lub chorób nowotworowych albo np. zatruć
i urazów – wyjaśnia prof. Bogdan Wojtyniak
z Narodowego Instytutu Zdrowia.

...

Wyniki OECD mogą zaskakiwać: okazuje się,
że najbardziej pracowitym narodem świata są
Meksykanie. W 2016 r. przeciętny Meksykanin
spędził w pracy 2255 godzin. O 220 godzin
mniej pracował Grek. Na siódmym miejscu są
Polacy, którzy w 2016 r. przepracowali średnio 1928 godzin – aż o 518 godzin więcej od
Duńczyków i o 565 godzin więcej od Niemców,
którzy w zestawieniu OECD okazali się najkrócej pracującym narodem.
Jednak czas pracy nie przekłada się na produktywność. Organizacja sprawdziła, ile godzin
w pracy spędzają mieszkańcy 35 krajów wysoko rozwiniętych i tych, którzy ich gospodarczo
gonią. Co się okazało? Liczba godzin spędzonych w pracy jest odwrotnie proporcjonalna
do wydajności gospodarki.

...

Fundacja Oxfam opublikowała dane na temat
rozwarstwienia ekonomicznego na świecie.
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Wynika z nich, że 82% wygenerowanego w zeszłym roku bogactwa trafiło do najbogatszego
1% osób. Jednocześnie połowa ludzkości, czyli
ponad 3,7 mld ludzi, nie wzbogaciła się w ogóle. A przecież duża część spośród biedniejszej
połowy uczestniczyła w tworzeniu tego bogactwa. Inne szokujące dane: w ciągu roku
dochody przeciętnego pracownika rosły o 2%,
a „przeciętnego” miliardera – o 13%.

...

Spada liczba palaczy w Polsce. Ministerstwo
Zdrowia opublikowało sprawozdanie, z którego wynika, że liczba palących i uzależnionych
od tytoniu maleje od lat 90. Co ciekawe, mimo
tego zwiększa się przemyt wyrobów tytoniowych do Polski – wynika ze sprawozdania Ministerstwa Zdrowia.
Z danych wynika, że w 2011 r. papierosy paliło
31% Polaków, w 2013 r. – 27%, a w 2015 r. – 24%.
Zahamowanie odsetka osób uzależnionych
od tytoniu nastąpiło w Polsce w II poł. lat 90.
Z raportu „Palenie tytoniu w Polsce – obraz
zjawiska, nowe trendy i wyzwania” wynika, że
w latach 1990–1994 codziennie paliło w Polsce 51% mężczyzn i 25% kobiet.

...

637 osób zginęło w 2016 r. na belgijskich drogach. Najwięcej ginie młodych, w wieku 15–29 lat.

...

Według szacunków w ciągu ostatnich 20 lat populacja orangutanów zmniejszyła się o 150 tys.
osobników. Głównym powodem jest wycinka
lasów tropikalnych dla pozyskania oleju palmowego.
Spadek zagęszczenia populacji jest najpoważniejszy tam, gdzie prowadzona jest wycinka
lasów, jednak najbardziej martwi to, że jeśli
chodzi o bezwzględne liczby, najwięcej orangutanów zniknęło tam, gdzie las nie jest wycinany.
A to oznacza, że zwierzęta są celowo zabijane.
Na samej wyspie Borneo w ostatnich 20 la-

tach populacja orangutanów zmniejszyła
się o 100 tys. Największe straty zanotowano
w miejscach wycinki lasów. Jak informuje CBS
News, zwierzęta te są zabijane bronią palną,
a nawet drewnianymi pałkami i nożami. Jeśli sytuacja się nie zmieni, za kilkadziesiąt lat
orangutany wyginą.

...

Mężczyźni przodują w UE, jeśli chodzi o aktywność fizyczną i uprawianie sportu na co
dzień. Mimo to są bardziej otyli od kobiet.
W 2014 r. 36% mężczyzn w krajach UE przynajmniej 150 min. na tydzień poza czasem pracy
uprawiało sport lub było aktywnych fizycznie.
Wśród kobiet tylko 26%. Dużo sportu uprawiają Duńczycy (57%), a najmniej Rumuni (4%).
Wśród mężczyzn w aktywności fizycznej i sporcie przodują Finowie (55%).
Mimo zamiłowania do sportu i ruchu 57,3%
męskiej populacji w UE ma nadwagę, a jeśli
chodzi o kobiety – 43,7%. Najwięcej otyłych
mężczyzn jest w Holandii i Francji (po 52%)
oraz w Chorwacji (66%). Jeśli chodzi o kobiety,
to największą nadwagę stwierdzono u mieszkanek Malty (54%).

...

Zdecydowana większość pytanych Polaków
popiera obowiązkowe szczepienia ochronne
dzieci przeciwko najgroźniejszym chorobom.
Taką odpowiedź zadeklarowało 70% respondentów. Przeciwko obowiązkowym szczepieniom jest 17,6% odpowiadających, a 12% nie
ma w tej kwestii zdania.
Obowiązek szczepień popierają częściej osoby mające 50 i więcej lat (76%), badani o wykształceniu podstawowym i gimnazjalnym
(72%), respondenci o dochodzie od 3001 do
5000 złotych (74%) oraz badani z miast do
20 tys. mieszkańców i z miast liczących od
200 do 499 tys. mieszkańców (77%) – powiedział Piotr Zimolzak z agencji badawczej
SW Research.

March

WIADOMOŚCI
Polska i nasz region Europy
powinny obawiać się cięć z Unii
Wycinka w Puszczy Białowieskiej
narusza prawo Unii

Decyzja Polski o wyrębie w chronionej części
Puszczy Białowieskiej narusza prawo Unii –
poinformował rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Yves Bot.
Trybunał powinien wydać ostateczne orzeczenie w tej sprawie w kwietniu. Komisja
Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego, aby powstrzymać
wycinkę w Puszczy ze względu na obawy, że
zagrozi to integralności chronionego obszaru.
Puszcza Białowieska, zawierająca ślady lasu
pierwotnego, który niegdyś pokrywał cały
kontynent, jest unikalna w Europie. Należy
do światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO i wraz ze swą częścią w sąsiedniej
Białorusi jest chroniona w ramach unijnego
programu Natura 2000.
Warszawa zezwoliła w 2016 r. na prawie
trzykrotny wzrost akcji pozyskiwania drewna
w Puszczy Białowieskiej oraz na swobodną
wycinkę na innych obszarach. Rzecznik generalny powiedział, że decyzja Polski „może
spowodować pogorszenie warunków lęgowych chronionych gatunków” i zaproponował, aby sąd „orzekł, że Polska nie wypełnia
swoich zobowiązań wynikających z unijnych
dyrektyw siedliskowej i ptasiej”.
Trybunał zwykle feruje wyroki zgodnie z opinią swoich rzeczników generalnych. Orzeczenie oczekiwane jest w kwietniu.

Kontrowersyjna ustawa o IPN
W styczniu br. sejm przyjął nową ustawę
o IPN, wprowadzającą m.in. przepisy, zgodnie
z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione
przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie
przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Nie dotyczy
to jednak działalności naukowej czy artystycznej. Ustawa wywołała ostrą krytykę ze strony
Izraela, USA i Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda
podpisał ją 6 lutego i skierował w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy przepisy nie ograniczają
w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz
kwestii tzw. określoności przepisów prawa.
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Unia szykuje się do uchwalenia kolejnego
długoletniego budżetu i nieuchronne jest,
że będzie w nim mniej pieniędzy na wsparcie biedniejszej części Wspólnoty – nie tylko
Polski. Pierwsze przymiarki do tzw. Wieloletniej Perspektywy Finansowej na lata
2021–2027 wskazują, że nieuniknione cięcia
dotkną głównie wschodnioeuropejskie kraje Unii. Problem ma trzy wymiary: ubytek
w kasie po brexicie (od 12 do 13 mld euro
rocznie), nalegania Brukseli, by tzw. odbiorcy netto zwiększyli swoje wpłaty do wspólnej kasy, i wzrost zamożności regionu, czyli
mniejsze prawo do ubiegania się o fundusze europejskie. Polska może dodatkowo
ucierpieć, bo wiele krajów jasno mówi, że
pieniądze wpłacane przez nie do kasy Unii
nie powinny być przekazywane do państw,
które zasady Unii łamią.
Nowe unijne priorytety UE, jak np. wspólna

polityka obronna, przełożą się na mniejsze
sumy na politykę spójności, z której finansowane są m.in. wielkie projekty infrastrukturalne w Polsce i w regionie.
Wschodnioeuropejskie kraje członkowskie
UE przyjęły dotąd miliardy euro inwestycji
w ramach polityki spójności, które miały
pomóc ich słabym gospodarkom. Program
spójności, wart 351,8 mld euro, stanowił
niemal jedną trzecią budżetu Wspólnoty
na lata 2014–2020. Przyszłość tych funduszy jest obecnie tematem dyskusji. Komisja
Europejska zamierza w maju zaprezentować
propozycję nowego budżetu, ale dylemat,
przed którym stoją kraje członkowskie, już
teraz wydaje się jasny: czy są gotowe płacić większe składki, aby utrzymać budżet na
dotychczasowym poziomie lub nawet go
zwiększyć, czy też uznają, że czas podjąć decyzję o cięciu unijnych wydatków.

Polska złamała unijne przepisy
dotyczące jakości powietrza
Polskie władze naruszyły unijne przepisy
dotyczące norm jakości powietrza – orzekł
Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, wskazując, że wartości dopuszczalne dla
stężenia pyłów PM10 były w Polsce przekraczane w sposób ciągły.
Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że
nie podejmuje skutecznych działań w celu
ochrony powietrza. W wielu regionach
wciąż przekraczane są dopuszczalne normy
zanieczyszczeń. W skardze, którą KE złożyła w czerwcu 2016 r., argumentowano, że

w ciągu pięciu lat (2011–2015) w Polsce
przekraczane były unijne dobowe normy
zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10.
KE zarzuciła też Polsce brak „odpowiednich
działań w programach ochrony powietrza
zmierzających do jak najkrótszego okresu
występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych PM10”.
Trybunał może wymierzyć Polsce karę wynoszącą nawet 4 mld zł za złamanie przepisów
antysmogowych.

Raport Amnesty International.
Walczcie o prawa człowieka!
Na całym świecie populistyczni politycy
sieją strach i nienawiść. Ratunkiem są społeczeństwa obywatelskie – stwierdza Amnesty International w swoim najnowszym
raporcie.
W Europie i USA ksenofobia i izolacjonizm coraz bardziej dominują polityczną
retorykę. W Turcji opozycja i dziennikarze
ryzykują życie i utratę wolności, krytykując rząd. W coraz większej liczbie państw
represjonuje się lub morduje opozycjonistów i obrońców praw człowieka. Rozwój
sytuacji jest bardzo podobny w wielu miejscach na świecie: mniejszości są demonizowane i izolowane, uchodźcy uważani za
zagrożenie. To globalne zjawiska wynikające m.in. z kwestii podziału dóbr na świe-

cie. Zauważa się złożone zależności między
łamaniem praw człowieka a społeczną
niesprawiedliwością. Wielu politycznych
przywódców wykorzystuje obawy ludzi
przed społeczną degradacją, by siać w społeczeństwie nienawiść i strach.
Na całym świecie dochodzi do brutalnych
prześladowań obrońców praw człowieka,
mimo to coraz więcej ludzi gotowych jest
wyjść na ulicę, by demonstrować przeciwko
bezprawiu. Niektórzy ryzykują utratę pracy
i zdrowia czy nawet życia, by bronić praw,
które przed 70 lat sformułowane zostały
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
PAP

Nanga Parbat
SZCZYT SZCZYTÓW

TRAGEDIA NA SZCZYCIE
Na Nanga Parbat (polskie tłumaczenie:
Naga Góra, dziewiąty co do wysokości szczyt
świata, 8126 m n.p.m.) 26 lutego, w piątek,
utknęło dwoje himalaistów – Polak Tomasz
Mackiewicz i Francuzka Élisabeth Revol. Po
udanym ataku szczytowym (dokonanym
późnym popołudniem poprzedniego dnia)
ze względu na stan zdrowia Polaka musieli
szybko schodzić w dół. Revol wezwała pomoc
i otrzymała informację, że zostanie zorganizowana akcja ratunkowa, muszą tylko zejść
niżej. Kondycja Mackiewicza pogarszała się
błyskawicznie – choroba wysokościowa, ślepota śnieżna i liczne odmrożenia pozwoliły
mu dojść jedynie do wysokości ok. 7200 m.
Tam jego partnerka zostawiła go w szczelinie
(pozostawiając mu namiot, śpiwór, gaz i całą
żywność) i zeszła do wysokości ok. 6000 m,
gdzie odnalazła ją w sobotę w nocy polska
ekipa ratunkowa – Adam Bielecki i Denis
Urubko.
Polscy himalaiści pokonali w tempie dwa
razy szybszym, niż zakładano, odległość dzielącą ich od Revol, dokonując jednocześnie
wyczynu niespotykanego we wspinaczce, i to
w skali światowej. Szczególnie wspinaczka po
zmroku po tzw. ścianie Kinshofera, przy -40°C
i bardzo silnym wietrze, wymagała od niezaaklimatyzowanych do tej wysokości Polaków
nadludzkiego wysiłku. Psująca się pogoda,
pogarszający się stan Revol oraz wyczerpanie ratowników – wszystko to wpłynęło na
zaniechanie akcji ratowania Mackiewicza. Po
czterech Polaków i Francuzkę na wysokość
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ok. 4800 m przyleciał w niedzielę helikopter.
Cała akcja ratunkowa trwała ok. 30 godzin.
Revol przewieziono do szpitala w Islamabadzie, Polaków – do obozu pod K2, skąd mieli
kontynuować zimowe wejście na szczyt.
SHOW NA ŻYWO
Dramat Revol i Mackiewicza śledziły miliony.
O sytuacji himalaistów, zorganizowaniu akcji
ratunkowej i o jej bezpośrednim przebiegu
byliśmy informowani na bieżąco. Każdy detal był błyskawicznie nagłaśniany. Smutne
jest to, że z tej wielkiej tragedii urządzono
sobie medialny wyścig po odbiorcę. Próżno
było szukać dziennikarskiej etyki. Z każdej
informacji robiono news na skalę najważniejszego, podając chwytliwe hasła, sięgając
do sztuczek dezinformowania bądź podsycania napięcia. Wiodące portale internetowe
prowadziły relacje na żywo, co kilka minut
wrzucając aktualizacje – wszystko w tonie
wielkiej sensacji.
A „sensacji” nie brakowało – roztrząsano
opieszałość zorganizowania akcji ratunkowej,
interesowność władz pakistańskich, zbiórkę
pieniędzy, moralność Revol, bezmyślność
wspinania się bez tlenu, aklimatyzację polskich ratowników, którzy zgłosili się do akcji,
przygotowując się do ataku na K2, opinię
ekspertów, dramat rodzin… Każda informacja była bezcenna – każdy szczegół wyciągany, komentowany i rozkładany na czynniki
pierwsze. W tym czasie tam, na górze, Revol
walczyła o życie, Mackiewicz prawdopodobnie konał. Ratownicy ryzykowali własne życie,
by uratować cudze. Media kręciły biznes, póki
jeszcze mogły liczyć na zainteresowanie mas.
Szczyt bezczelności. Szczyt bezduszności.
STRUMIEŃ HEJTU
Kolejnym szczytem podczas nagłaśniania
wyprawy była postawa części polskiego społeczeństwa, a po powrocie Revol do Francji –
także francuskiego, co widać było szczególnie
w internetowych komentarzach. Czytając je,
niejednokrotnie można było zwątpić w człowieczeństwo. Poza wytykaniem himalaistom
głupoty pojawiały się życzenia śmierci, obelgi, wyzwiska. Opinie, że sami sobie winni,
należały do tych łagodniejszych zarzutów.

Dostało się Revol, że porzuciła towarzysza.
Dostało się członkiem ekipy ratunkowej za
dawne wypadki w górach. Dostało się całemu środowisku za brak wyobraźni i realizmu.
Dostało się Mackiewiczowi… za wszystko.
Język tych wypowiedzi, negatywne emocje
i brak jakiejkolwiek empatii porażały. Głos
nienawiści w naszej rzeczywistości nie ma
żadnych zahamowań. Poza dramatem rozegranym na Nanga Parbat to kolejny dramat,
tym razem moralny, dotyczący całego społeczeństwa.
SKAZANY NA NANGA
W sytuacji, która spotkała Mackiewicza
i Revol, najmądrzej byłoby się wyzbyć oceniania. Większość śmiertelników nie ma pojęcia o wspinaczce wysokogórskiej – jest to
dla nich abstrakcja, podobnie jak miłość do
gór, dla której nie zaryzykowaliby włosa na
głowie, a co dopiero życia. Jeśli więc czegoś
nie rozumiesz – zmilcz, nie oceniaj.
Tomasz Mackiewicz
nie był żadnym bohaterem. Był himalaistą. Miał świadomość zagrożeń. Na
Nanga Parbat wyruszył po raz pierwszy w 2010 r. Tegoroczna wyprawa
była jego siódmą,
a w towarzystwie
Élisabeth Revol
podejmował próbę
zdobycia szczytu po raz trzeci. Za każdym razem atak szczytowy okazywał się niemożliwy,
zawsze były to wejścia zimowe, zazwyczaj
bez dodatkowego tlenu, bez specjalistycznego sprzętu i sponsorów. W styczniu w końcu
udało mu się wejść na szczyt, chociaż nie
miał czasu nacieszyć się tą chwilą ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Nanga
Parbat wyzwalała w nim nie tylko wielką fascynację, ale też niebywałą wytrwałość i determinację. Prawdopodobnie zostanie z nią
związany już na zawsze.
Ewelina Wolna-Olczak

fot. Facebook Tomasza Mackiewicza

Pod koniec stycznia żyliśmy wydarzeniami,
które rozegrały się na jednym z himalajskich
ośmiotysięczników – Nanga Parbat. Przez
kilka dni tragedię z zapartym tchem śledziły miliony ludzi. Wywoływała ona wiele
skrajnych emocji – przede wszystkim wielką
nadzieję, wielkie współczucie i wielką solidarność. Znalazło się jednak mnóstwo głosów krytycznych, nienawistnych, wrogich.
Nad dwojgiem himalaistów pastwili się nie
tylko hejterzy, ale i media, które brały udział
w wyścigu o liczbę wyświetleń, klików, emisji i odbiorców. Tymczasem tam, w górze,
rozgrywał się dramat.
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Dla większości Polaków zdobycie podstawowych elementów wyposażenia
domu w czasach PRL wiązało się ze staniem w kilometrowych kolejkach,
zapisywaniem się na listy i szukaniem dojść do tych, którzy mogli wymarzone meble załatwić. Sklepowe półki były zazwyczaj puste, więc nie wybrzydzano, tylko cieszono się z tego, co udało się zdobyć. Chyba właśnie
z tego powodu mieszkanie z tamtego okresu kojarzy nam się często z wielką, zajmującą całą ścianę meblościanką wykończoną „na wysoki połysk”
i z wyeksponowanymi za jej szklanymi szybkami „rodowymi kryształami”.
Taki design typowy jest dla lat 80., czasów,
jak to się określa, straconych dla polskiego
wzornictwa użytkowego. Zapaść gospodarcza i napięta sytuacja polityczna nie sprzyjały tworzeniu ciekawych projektów, brakowało materiałów, więc produkowano rzeczy
praktyczne, ale brzydkie. Na stronach sprzedażowych wciąż można się na nie natknąć,
jednak najczęściej wystawiane są za darmo
lub za symboliczną kwotę.
Inaczej jest w przypadku przedmiotów, które śmiało można nazwać ikonami polskiego
designu. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem – nie tylko w naszej ojczyźnie
i nie tylko wśród kolekcjonerów, ale i wśród
zwykłych ludzi szukających nietuzinkowych
i ponadczasowych projektów.

Szczególnym powodzeniem cieszą się meble z lat 50. i 60. – złotych czasów polskiego
wzornictwa. Wtedy właśnie powstały przedmioty obecnie najbardziej poszukiwane
i osiągające bardzo wysokie ceny. Jednym
z nich jest fotel 366, zaprojektowany w 1962 roku
przez Józefa Chierowskiego dla Dolnośląskiej Fabryki Mebli
w Świebodzicach.
Mebel wszedł do
masowej produkcji dzięki splotowi
niezbyt fortunnyc h d l a za k ł a d u
okoliczności. Po pożarze wznawiano pracę
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i zdecydowano, że to właśnie 366, ze względu na prostą konstrukcję, będzie flagowym
produktem.
„Chierek” w Świebodzicach produkowany
był przez 20 lat; wykonano ponad pół miliona sztuk. Powstawały również liczne, mniej
lub bardziej udane „klony” fotela – szacuje
się, że oryginał i „wariacje na temat” sprzedały się w milionie egzemplarzy. O sukcesie
366 zadecydował nowoczesny wygląd i bardzo wygodne, przypominające trapez tapicerowane siedzisko.
Obecnie ceny tych foteli, przeznaczonych
do gruntownej renowacji, zaczynają się od
100 zł, a za odnowiony egzemplarz zapłacimy, w zależności od rodzaju tapicerki, około
500–900 zł. Można również zakupić mebel
produkowany współcześnie w Łodzi na oryginalnej licencji, ale jest on znacznie droższy.
Modne są także krzesła, nie tylko znane
chyba wszystkim drewniane, gięte (i bardzo
twarde, sama pamiętam, że siedzenie na
nich nie należało do najprzyjemniejszych),
w typie „thonet”, ale również przeróżne
tapicerowane modele. Najpopularniejsze
to „Agi”, masowo produkowane w wielu zakładach meblarskich, muszelki oraz skoczki,
wyprodukowane w Zamojskich Fabrykach
Mebli, kształtem przypominające skocznię narciarską. Nawet bardzo zniszczonego
modelu wymienionych wyżej krzeseł nie
kupimy poniżej 50 zł, więc zanim wyrzucicie
rozchybotane klamoty z domu, sprawdźcie,
czy nie jesteście właścicielami perły polskiego designu!

We współczesnych wnętrzach bardzo dobrze wyglądają ówczesne stoliki,
a to ze względu na charakterystyczne nogi zwane patyczakami.
Były bardzo popularne w czasach
PRL, produkowały je zakłady
chyba w całej Polsce. Po
odnowieniu prezentują się wspaniale, a ich
prosta forma idealnie
współgra właściwie
z każdym rodzajem
wystroju. Innym uniwersalnym meblem z tamtych czasów jest
komoda, a najbardziej pożądane są te, które wyszły z Bydgoskich Fabryk Mebli, oraz
„Violetta” z Zielonej Góry – obydwa modele
charakteryzują się prostą, iście skandynawską formą, są przy tym bardzo pojemne
i efektowne.

Meble z PRL to tylko
wierzchołek góry lodowej; bardzo dobrze mają się też
wszelkiego rodzaju
bibeloty i „gadżety” do dekoracji domu.
Pamiętacie bajecznie kolorowe szklane ryby
stojące za okienkiem meblościanki? Albo
łabądki, którymi nie pozwalano się bawić?
Jeśli dotrwały w waszych domach do dziś,
to możecie zarobić na nich ładną sumkę –
ceny w Polsce wahają się od 15 zł za małe
okazy i dochodzą do 500 zł za te rzadsze
i efektowniejsze. Na portalu eBay oryginalną

rybkę z „tamtych
lat” można złowić
nawet za 300 funtów.
Furorę robią też ceramiczne
kubki, które świetnie pasują do nowoczesnych kuchni, i ciężkie, kolorowe ebonitowe
telefony, które nawet jeśli nie działają doskonale, sprawdzają się jako akcent w minimalistycznych wnętrzach.
Nowoczesne minimalistyczne i jasne wnętrza świetnie wyglądają udekorowane starymi kamionkowymi donicami (najlepiej na
jakimś fikuśnym stojaku z lat 60.) i metalowymi lampami. Dzielnie trzyma się też cięte
szkło i kryształy; misy i karafki zawsze znajdą
fanów. Trzeba przyznać, że szkło i porcelana w PRL miały się całkiem dobrze – było
kolorowo i świeżo; do dziś świat zachwyca
się polskimi projektami, które u nas jakoś
odeszły w zapomnienie.

fot. Wystawa Chcemy być nowocześni. Polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie.

Zakochani w przeszłości hipsterzy wyszukują
na strychach i w starych magazynach również tablice informacyjne, pudełka i szklane
butelki, które, w odpowiedniej aranżacji,
nadają wnętrzom niepowtarzalny charakter.
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W urządzaniu mieszkań i domów z nutą PRL chodzi przede
wszystkim o to, by ze smakiem
wyeksponować kilka mniejszych
lub większych detali, tak by ukazały
swoje czarowne piękno. I za to piękno można
sporo zapłacić, więc jeśli nadal masz ochotę
wyrzucić na śmietnik cukiernicę po ciotce,
przemyśl to i zajrzyj do sieci, może to ukryty
skarb!

O tym, że moda na meble z czasów słusznie
minionych przeżywa prawdziwy renesans,
można przekonać się, zaglądając chociażby
na strony internetowe typu OLX czy Allegro, gdzie niejeden z czytelników po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła PRL znajdzie
przedmioty znane z własnego domu, często
pogardzane, wynoszone do piwnicy czy na
śmietnik. Ze śmietnikowych zdobyczy korzystają osoby sprzedające owe perełki. Znaleziony w kontenerze mebel wystawiany jest
na aukcji w stanie do renowacji i bardzo
szybko znajduje nabywców. Jedna z pań
należących do facebookowej grupy skupiającej miłośników socjalistycznego designu wstawiła kiedyś zdjęcie uratowanego
ze śmietnika fotelu 366 z dopiskiem, że
została wyśmiana przez przechodnia, który widział, jak elegancko ubrana kobieta
męczy się, by wydobyć z kontenera brudny i podarty mebel. Prześmiewcy zrzedła
mina, gdy dowiedział się, że grat jest wart
kilkaset złotych.
Wydaje się, że popularność ikonicznych produktów polskiego przemysłu meblarskiego
wynika z kilku powodów. Jednym z nich jest
ponadczasowość tych projektów. Odnowione, zaopatrzone w tapicerkę wykonaną
z nowoczesnych materiałów fotele i krzesła
współgrają z dzisiejszymi wnętrzami. Ich lekka, bardzo nowatorska forma nie przytłacza
pomieszczenia. Były tworzone tak, by jak
najlepiej wpasować się w rzeczywistość typowego mieszkania tamtych lat. Dzisiaj również
idealnie się sprawdzają – zarówno w małych,
jak i nieco większych pomieszczeniach.
W parze z wyglądem idzie wygoda – dobrze
się na nich siedzi. Komody i stoliki mają

proste formy, bez zbędnych udziwnień,
czarują pięknym wybarwieniem, podkreślonym przez lakier. To meble na lata, bardzo
trwałe, porządnie wykonane, właściwie nie
do zdarcia. Te sprzedawane dzisiaj w sieciowych sklepach tak długo z pewnością nie
wytrzymają.
Innym powodem zachwytu nad dawnym designem jest sentyment do czasów młodości
czy dzieciństwa. Podobają nam się meble,
które stały w domu ukochanej babci, ze
wzruszeniem patrzymy na szafkę, na której
trzymaliśmy książeczki z serii „Poczytaj mi,
mamo”. Starsi z rozrzewnieniem wspominają fotel, który stał w ich pierwszym własnym mieszkaniu, czy krzesła – takie same,
jakie pamiętają z uczelnianej biblioteki.
Przedmioty przywołują emocje, przypominają nam o miłych chwilach. Mogą stać
się pomostem pomiędzy teraźniejszością
a przeszłością.
We wnętrzu, które kojarzy się z pozytywnymi emocjami, lepiej nam się żyje. Warto o tym pamiętać, gdy serce żywiej zabije
nam na widok nawet nie perły, ale najzwyklejszego, mało wartościowego mebelka
z dawnych czasów. Za odnowienie możemy
zabrać się nawet samodzielnie, korzystając
z instrukcji z internetu, a zyskamy mebel,
który będzie dla nas ważny i cenny.
Czy moda na PRL to tylko chwilowy trend?
Wydaje się, że nie. Polscy projektanci okresu powojennego robili świetne, stojące na
światowym poziomie, projekty. Niektóre
były realizowane na masową skalę. Dzięki temu w mieszkaniach naszych rodziców
i dziadków gościł design z najwyższej półki.
Po okresie niedoceniania tego, co stanowi
część naszej kultury, i po latach zachwytów
nad masowym wzornictwem użytkowym
rodem z Zachodu widzimy, że nie mamy się
czego wstydzić.
Anna Albingier

fot. Mateusz Gasiński

Historia Claire
Oto historia Claire i jej rodziny. Trzydziestopięcioletnia matka sześciorga dzieci krótko
po tym, jak urodziła najmłodszą córkę, dowiedziała się, że jej życie lada moment legnie
w gruzach. I legło. Szybciej, niż się spodziewała. Marzenia o tym, że w końcu się z mężem odbiją od dna i zawalczą o przyszłość
dzieci, spopieliły się w tej samej chwili, w której smutną wieść przekazał kobiecie lekarz ze
szpitala w Kibagabaga. Wstrętny, zimny i bezlitosny rak piersi. Zaawansowane stadium.
Komórki rakowe już dawno wzięły do niewoli
sąsiednie organy. Nic nie da się zrobić.
Kilka tygodni po tym, jak bezradność lekarzy
ostatecznie została potwierdzona wypisem ze
szpitala, Claire trafiła do naszego hospicjum.
Już wtedy nie mogła chodzić. Pojawił się paraliż poniżej odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Przed chorobą młoda Rwandyjka mieszkała z mężem i sześciorgiem dzieci w czymś,
co zwykle służy do przechowywania mioteł
i innych niepotrzebnych na co dzień gratów.
Mały schowek rozmiarów 1,5 na 3 m, przyklejony do domu mieszkalnego. Dom należy
do człowieka, który za 10 tys. franków miesięcznie, czyli około 11 euro, pozwolił ośmioosobowej rodzinie zająć swoją przydomową
rupieciarnię. Rzecz jasna nie było w niej
wody, kuchni ani sypialni. Osiem osób spało
obok siebie, szczelnie wypełniając byle jaką
glinianą podłogę.
Lokum jednak wcale nie było największym
zmartwieniem rodziny. Od dwóch miesięcy
nikt nie wiedział, gdzie był jedyny (dziesięcioletni) syn Claire. Głód kazał mu wyjść na
ulicę w poszukiwaniu jedzenia.
Mąż wraz z pięciorgiem dzieci, które wciąż
pozostają pod jego opieką, odwiedził żonę
raz. Obiecał, że przyjedzie znów, ale za miesiąc. Nie mógł częściej, bo zarabiał miesięcznie zaledwie 20 tys. franków (około 22 euro)
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Fundacja Kasisi i Fundacja Dobra Fabryka to
fundacje Szymona Hołowni. Nie korzystają one z grantów czy funduszy, ale działają
w oparciu o finansowanie społecznościowe
na rzecz potrzebujących w krajach Afryki.
Dzięki Państwa wsparciu w roku 2017 udało się dotrzeć z pomocą do 30 tys. osób. My
znamy ich historie, wyzwania i problemy. Nasi

podopieczni często przezwyciężają trudności
dzięki Państwa życzliwości oraz wsparciu.
Dlatego też pragnę podzielić się jedną z wielu historii dostępnych na stronie internetowej
oraz profilu facebookowym Dobrej Fabryki
oraz Fundacji Kasisi.

i wydawał połowę na to, co na wyrost można nazwać mieszkaniem, więc zostawało
mu 11 euro. Pokonanie motorem drogi do
hospicjum, czyli pewnie koło 20 km, to koszt
ponad 4 euro. Niby niewiele, ale w skali ich
rodzinnego budżetu odwiedziny żony to wydatek, który w Europie można byłoby porównać do kosztu tygodniowego wypadu all
inclusive na pełną atrakcji gorącą wyspę na
Morzu Śródziemnym.

gromadką. Dzięki Wam dzieciaki poszły do
szkoły. Dawid, głowa rodziny, dostał pracę
w hospicyjnym ogrodzie. Rodzina przeniosła
się do Kabugi, do skromnego, ale już domu.
Koniec roku szkolnego zaskoczył nas wszystkich, bo okazało się, że dzieci Claire, prócz
tego, że są po prostu cudowne, świetnie się
też uczą. Wszystkie w pierwszej dziesiątce na
prawie setkę dzieciaków. Szkoła to dla nich
spełnienie marzeń.

Podczas gdy przy hospicyjnym łóżku Claire
opowiadała z detalami o sytuacji swojej rodziny, nasze Anioły (www.dobrafabryka.pl/
anioly): Ernestina i siostry od razu wiedziały,
co trzeba robić. Wymiana porozumiewawczych spojrzeń zapowiadała to, co miało się
wydarzyć. Następnego dnia z samego rana
ekipa naszego hospicjum i przedstawiciele
Dobrej Fabryki pojechali odwiedzić rodzinę.
Po drodze zatrzymali się na targu Kimironko,
kupili ryż, olej i fasolę i ruszyli dalej.

Kupiliśmy rodzinie żywność i postanowiliśmy,
że dzieci od nowego roku pójdą do nowej,
lepszej szkoły. Chcieliśmy, by miały do niej
bliżej, dlatego wspólnie z Dawidem odwiedziliśmy dom do wynajęcia tuż obok szkoły.
Dawid w swojej skromności od razu stwierdził, że to nie dla nich, że ich nie stać i musimy wracać. Wynajęcie domu będzie kosztowało ponad 70 euro miesięcznie. W nowym
lokum jest prąd, trzy pomieszczenia i kuchnia
polowa. O takich warunkach sześcioosobowa
rodzina nigdy nawet nie marzyła. Wynajmująca nieruchomość kobieta po podpisaniu
przez nas kontraktu stwierdziła, że Dawid
musi się bardzo modlić, skoro trafił na tak
dobrych ludzi. Modli się, to prawda; poza
tym jest też bardzo odpowiedzialnym i mądrym ojcem i widać, jak mądrze korzysta
z wyciągniętej do niego ręki. Marzenia rodziny spełniają się dzięki Wam, dzięki temu, że
poznaliście Claire i chcieliście pomóc rodzinie.

Na miejscu zastaliśmy ojca i pięcioro z sześciorga dzieci. Najmłodsze to roczna dziewczynka, która nie dość, że nie miała przy
sobie na co dzień mamy, nie miała też odpowiedniego jedzenia. Organizm zdążył już
wysłać znaki ostrzegawcze w postaci opuchlizny towarzyszącej zwykle chorobie głodowej.
Bez wahania dołączyliśmy rodzinę Claire do
naszego nowego projektu dla rodzin www.dobroczynne24.pl/p/pomoc-dla-rodziny-claire.
Prócz zakupów spożywczych ojciec dostał od
nas instrukcję, jak powinny wyglądać najbliższe tygodnie. W związku z tym, że rodzina
od razu dostała od WAS zapas jedzenia na
najbliższy czas i jeden problem miała z głowy, na pierwszym miejscu na liście priorytetów znalazły się poszukiwania dziesięcioletniego syna.
Kilka dni po tym, jak odnaleźliśmy chłopaka
i spotkał się z mamą, kobieta umarła, a my
postanowiliśmy, że zaopiekujemy się jej

Ewa Hajdukonis

Wszyscy nasi podopieczni, ci w Dakarze,
Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, w Togo i Burkina Faso, w końcu bezdomni w warszawskich pustostanach dzięki Wam
będą mieli lepsze święta. Wspólnie z Wami
robiliśmy w tym roku, co tylko się da, by kolejnych kilka centymetrów kwadratowych
tego świata zmienić na lepsze. Rodzina Claire
jest dowodem na to, że dzięki Wam się udało.
Murakoze!
Fundacja Dobra Fabryka

Sobota, 17 marca
19:00 – spotkanie w Domu Polski Wschodniej
Avenue de Tervueren 48
1040 Bruxelles
Zapisy (liczba miejsc ograniczona):
mailowo: info@eastpoland.eu
tel.: 0032 2 738 02 20
Niedziela, 18 marca
11:30 – spotkanie w Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli
Rue de la Floraison / Bloeistraat 35
1070 Bruxelles
Po spotkaniach będzie możliwość zakupu autorskich książek oraz otrzymania dedykacji.
Po mszy odbędzie się kwesta na rzecz podopiecznych Fundacji Kasisi
oraz Fundacji Dobra Fabryka.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
Składamy najserdeczniejsze życzenia:
Dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole,
Mnóstwa wiosennego optymizmu oraz wszelkiej pomyślności
Dyrekcja oraz zespół Optimy
TITRES SERVICES
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Zawsze zastanawiała mnie popularność rozbieranych protestów wśród aktywistek walczących o równouprawnienie, zaprzestanie przedmiotowego traktowania
kobiet i o ich równy start w społeczeństwie. Patrząc na rozebrane panie, które
z rozwianym włosem i okrzykiem na ustach usiłują szturmem zdobywać mównice
i przyciągnąć uwagę mediów, zawsze czułam pewien niesmak, podobny do tego,
który pojawia się w chwili, gdy ktoś pożerający trzeciego hamburgera zwraca ci
uwagę, że powinieneś się zdrowo odżywiać. Zanim jednak odezwie się w was
wojująca feministka czy dzielny feminista i zaczniecie mi w myślach wymyślać,
przeczytajcie do końca.

Tak mógłby się zaczynać niejeden soczysty
szowinistyczny dowcip, jednak w ostatnim
czasie to raczej nieco smutna rzeczywistość.
Najbardziej aktywny w organizowaniu nagich protestów jest Femen – założona na
Ukrainie organizacja, która sprzeciwia się
prostytucji i przemocy. Ruch stał się dość
szybko popularny na całym świecie, a jego
hasła przypadły do gustu sporemu gronu
zwolenników walki z pornobiznesem i wykorzystywaniem kobiet.

tego, co się chce powiedzieć. Z tych nagich
protestów nie zapamiętuje się sloganów,
ale piersi. Zapytałam moich znajomych
mężczyzn o Femen i właściwie jedyne, co
mogli o dziewczynach powiedzieć, to to,
że – cytuję – „latają goło i się drą”. Ale co
krzyczą i dlaczego, tego już nie zapamiętał
nikt i jakoś nie umiem się im nawet dziwić.
Ja sama przestałabym słuchać, gdyby nagle
przed oczy wyskoczył mi jakiś nagi Adonis.

przeciw homofobii, przemocy, rasizmowi i seksizmowi. Z ciekawości kliknęłam
w link i okazało się, że o samym proteście
i jego hasłach nie ma tam ani słowa, jest
za to galeria pełna roznegliżowanych pań.
Owszem, mają w dłoniach transparenty,
ale co na nich stoi, pozostaje dla mnie tajemnicą. Redaktorzy nie zadali sobie trudu,
by o nich napisać, poświęcili jednak czas na
wybranie zdjęć robionych ze zbliżenia.

Słowo, nawet najbardziej wzniosłe i godne
uwagi, zawsze przegra z golizną. Przeglądając internet w poszukiwaniu materiałów
do innego tekstu, natrafiłam na „artykuł”
na stronie „Polska The Times”, który (jak się
domyślam) miał być w założeniu redakcji
relacją z protestu feministek w Brazylii

Już miałam zrównać „artykuł” z ziemią, kiedy przez głowę przeszła mi myśl: a co, jeśli
oni nie mieli o czym informować, bo przekaz był nieczytelny? Dziewczyny, które biorą udział w akcjach Femenu, są nagie i głośne; krzyczą, wymachując transparentami,
ale czy rzeczywiście starają się nam coś
powiedzieć? I kiedy o tym myślę, zaczynam
się denerwować, bo czy kobieta nie jest

Działaczki Femenu określają swoje działania mianem „seksi-feminizmu”, zrywają bowiem ze stereotypowym obrazem
nieco zaniedbanej emancypantki na rzecz
pięknej, wyzwolonej wojowniczki, która
dosłownie wypisuje głoszone hasła na własnej piersi. Członkinie Femenu w najmniej
oczekiwanym momencie obnażają się – ku
uciesze oglądających je osób – w sejmach,
na spotkaniach z politykami, na meczach
i w kościołach, a wszystko pod osłoną walki
o zaprzestanie przedmiotowego traktowania kobiet.
I tu rodzi się we mnie z kilku powodów sprzeciw, a czasem nawet rzeczywisty gniew. Nie
pojmuję na przykład, jak można wznosić
hasła o szacunku dla kobiecego ciała i o zaprzestaniu jego uprzedmiatawiania, stojąc
goło przed kamerą i pokrzykując coś zupełnie niezrozumiale.
Nagość, owszem, skupia na sobie uwagę,
ale trzeba też pamiętać, że odciąga od
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w stanie stanąć do dyskusji na forum z tym, co
ma w głowie, a nie z tym,
co chowa w staniku?
Sufrażystki i emancypan‑
tki walczyły o głos, o pra‑
wo do decydowania o so‑
bie, o własne zdanie,
o to wreszcie, by kobiety były wysłuchane i traktowane jak godny partner w dyskusji i życiu. Czy zatem
zamiast udowodnić coś słowem, musimy
biegać goło przed zdziwionym Władimirem Putinem (zdjęcie godne wygooglowania) i tłumaczyć po czasie, że to było
przeciwko temu czy czemuś innemu? Ile
osób w zebranym tłumie pamięta transparenty i okrzyki, a ile tylko to, że był pokaz za
darmo?
Moją uwagę w czasie takich nagich protestów dawno już przestały zwracać piersi, a zaczęły reakcje obserwatorów. We
wspomnianej galerii na stronie „Polska
The Times” widać wyraźnie, że chyba poza
rozebranymi niewiele osób zdaje się interesować walką z seksizmem czy przemocą.
Kobiety w tle chichoczą albo odwracają głowę z wyraźnym niesmakiem, mężczyźni zaś
albo gapią się na aktywistki jak szczerbaty
na suchary, albo zamieniają się w Jerzego
Hoffmana i studiują możliwości kamery
w telefonie.

Ostatnio świat sportu musiał przełknąć
gorzką pigułkę zakazu pojawiania się urodziwych i czasem skąpo odzianych modelek podczas wyścigów Formuły 1. Feministki odtrąbiły tryumf, a modelki skarżą się,
że straciły pracę. Rebecca Cooper, jedna
z kobiet zatrudnionych przy F1, napisała:
„To śmieszne, że kobiety, które twierdzą,
że walczą o prawa kobiet, mówią innym,
co wolno, a czego nie wolno robić, uniemożliwiając nam (kobietom) tym samym
wykonywanie pracy, którą lubimy i z której
jesteśmy dumne. Poprawność polityczna
stała się szaleństwem!”.
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Modelki zostały bez pracy, a internauci wygrzebali tysiące zdjęć działaczek feministycznych, które używały swoich ciał jak tablic
ogłoszeniowych, i zaczęły się przepychanki.
Modelka nie może pozować przy samochodzie, ale feministka ma prawo stać goła pod
sejmem – komentowali co bardziej dowcipni.
Rzeczywiście coś w tym jest – jeśli wyzywający strój albo nagość stają pod szyldem równouprawnienia i feminizmu, to
wszystko jest OK, gorzej, jak się pod nim
nie mieszczą – wtedy lincz i kamienowanie.
Chyba to mnie najbardziej denerwuje w nagich protestach feministek – swego rodzaju
hipokryzja. Nie chodzi mi o to, by pokazać,
że feministki są złe, nie, nie, nie, z hipokryzją mamy do czynienia zawsze i wszędzie!
Sama jestem feministką i staram się, na ile
to możliwe, działać na rzecz równości, robię to jednak w sposób, który nie krzywdzi
innych. Staram się też zawsze być ostrożną
i krytyczną, nie można przecież przyjmować
wszystkiego bezrefleksyjnie tylko dlatego,
że należy się do jakiejś grupy. Moje zdanie
nie zawsze jest najważniejsze, moje poglądy nie muszą stać się poglądami innych
na siłę. Nie o to w tym wszystkim chodzi.
Wszystko kręci się wokół dyskusji i dialogu;
w walce używam argumentów, a nie piersi.
Nie chciałabym, żeby feministki kojarzono
z krzykiem pozbawionym merytorycznego
podłoża i „argumentem biustu”. Jeśli chcemy, by ciało znów szanowano, same musimy zadbać o to, by nie wykorzystywać go
jak narzędzia. Kobieta to nie tylko piersi,
nie musimy ich wyrzucać na stół za każdym
razem, kiedy toczy się debata na temat
praw kobiet. Wygrywa się słowem, a nie
nagością; jesteśmy wystarczająco inteligent-

ne i silne, by zabrać głos.
Nie musimy się w tym
celu obnażać, bo właśnie
to nas redukuje do przedmiotu ciała. Same siebie
stawiamy w pozycji, z której tak bardzo chcemy się
uwolnić. Ciało może być
środkiem przekazu, ale
nie może go zastępować
czy zasłaniać. Nie można traktować go jak
ostatecznego, czy może lepiej: jedynego argumentu – „voilà, biust, wygrałam, koniec”.

Za każdym razem, kiedy podnosi mi się ciśnienie na widok Femenu, staram się pamiętać, że każdy orze jak może i one też
starają się na swój sposób zwrócić uwagę
na niezwykle ważne problemy społeczne.
Nawet hasła o szacunku do ciała wypisane
na gołym brzuchu jestem w stanie przeanalizować i chyba odpowiednio odczytać,
ale udaje mi się to tylko dlatego, że sama
je akceptuję i wyznaję. Dla osoby, która jest
niezdecydowana albo przeciwna działaniom
Femenu, która powie, że to farsa i hipokryzja, „argument ciała” jest bez znaczenia.
Ona nie zada sobie trudu poszukania informacji na temat tej czy innej akcji, ale pozostanie na etapie golizny i najczęściej oceni
wszystko negatywnie, właśnie przez to, że
przekaz zasłoniły nagie piersi.
Wszystko powinno być wyważone i przemyślane, tylko wówczas będzie skuteczne. Wydaje mi się, że więcej powinno być działaczek
w dyskusjach, na uniwersytetach, w szkołach
i w polityce niż na nagich protestach. Feministki i zwolennicy akcji na rzecz równości powinni jeszcze aktywniej pojawiać się w mediach, mówić, stawiać pytania i udowadniać
swoje racje. Protest to też jedna z form „wyjścia do ludzi”, ale musi mieć sens. Nie można
wyjść na ulicę pokrzyczeć bez ładu i składu,
pokazać to i owo i pójść do domu. Wszystkim
nam chodzi przecież tylko (i aż) o to, by nas
słuchano i szanowano.
Anna Albingier
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KALENDARZ IMPREZ
2 – 4.03
SALON CZEKOLADY

Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.brussels.salon-du-chocolat.com

3.03
MUSEUM NIGHT FEVER

Specjalny wieczór brukselskich muzeów
www.museumnightfever.be

4.03
TEATR ZŁOTY JEŻ

bajka pt. ,,Smok brudas”
Dom Łódzki, 1000 Bruxelles
wstęp wolny, rezerwacja obowiązkowa
sartystyczne@gmail.com

8 – 11.03
SALON CREATIVA

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.creavenue.com

10 – 12.03
KARNAWAŁ W STAVELOT
www.laetare-stavelot.be

10 – 12.03
KARNAWAŁ W HALLE

www.carnavalhalle.be

11.03
REQUIEM MOZART & CARMINA BURANA
Bozar, 1000 Bruxelles
www.bozar.be

11.03
BASKETBALL THE BPOST CUP
Forest National, 1190 Forest
www.forest-national.be

11 – 13.03
KARNAWAŁ W LA LOUVIERE
www.carnavallalouviere.be
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11.03
KARNAWAŁ W FOSSES-LA-VILLE
www.fosses-la-ville.be

16 – 18.03
SALON MADE IN ASIA 2018
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.madeinasia.be

22 – 26.03
BRUSSELS FINE ART FAIR

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.bfaf.be

23 – 25.03
SALON BABYBOOM

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.salonbabyboom.be

2.04 – 2.09
WYSTAWA: STAR WARS IDENTITÉS
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.starwarsidentities.be

3 – 15.04
FESTIWAL FILMÓW FANTASTYCZNYCH
Bozar, 1000 Bruxelles
www.bifff.net

14.04
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA SPOTKANIE
Info & rezerwacja: 0477 74 11 11
contact@ensemblespotkanie.com
www.ensemblespotkanie.com

do 15.04
WYSTAWA: POMPEJE NIEŚMIERTELNE MIASTO
Palais de la Bourse, 1000 Bruxelles
www.expo-pompeii.be

do 13.05
WYSTAWA: MOC PROPAGANDY NAZISTOWSKIEJ
Parlamentarium, rue Wiertz 60
1000 Bruxelles
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Dręczy Cię pomarańczowa skórka? Chcesz się pozbyć cellulitu raz na zawsze ?
Zapraszamy do salonu piękności Tahiti
Nasze urządzenie emitujące fale radiowe (RF)
uwalnia właściwą energię elektryczną i zmienia ją w
energie cieplną, która istotnie wpływa na skórę. Fale
radiowe stymulują tkanki, poprawiają ich dotlenienie,
odżywienie oraz mikro-cyrkulację. Zabieg polega na
przegrzewaniu włókien kolagenowych co wywołuje
ich skurczenie i napinanie, dzięki czemu następuje
proces regeneracji.
Energia fal radiowych jest stosowana w zabiegach, które skutecznie
modelują sylwetkę, redukują cellulit i tłuszcz, rozgrzewają włókna
kolagenowe do 45-60 stopni C, czego efektem jest przebudowa
kolagenu, a w konsekwencji poprawa jakości skóry bez uszkodzenia
naskórka.

Salon kosmetyczny Tahiti
Rue de l’Hotel des Monnaies 47
Tel. 02 539 47 27
Facebook TAHITI-Brussels

Wraz z całym personelem życzymy wszystkim Wesołych Świąt
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Często i od bardzo różnych osób z odmiennymi życiowymi doświadczeniami słyszę
w swoim gabinecie takie mniej więcej zdania: „Wrażliwość przeszkadza mi w życiu”,
„Gdybym nie była taka wrażliwa, byłoby mi
łatwiej”, „Czy muszę tak bardzo się wszystkim przejmować?”. Czy wysoka wrażliwość
może nam w życiu przeszkadzać? Czy może
utrudnić osiągnięcie emocjonalnego komfortu przy jednoczesnej realizacji zamierzonych
celów? Tak, ale tylko wtedy, kiedy się z nią źle
obchodzimy, kiedy nie respektujemy tego, że
jesteśmy wrażliwcami, którzy w codziennym
świecie funkcjonują nieco inaczej. Przyjrzyjmy
się, czym jest wrażliwość, jak ją u siebie rozpoznać i jak z nią żyć, aby była naszym sprzymierzeńcem i źródłem mocy, a nie słabości.
Szacuje się, że osoby wysoko wrażliwe, czyli innymi słowy wysoko reaktywne, stanową
około 20 proc. populacji, a więc jest to całkiem liczne grono osób, o których z powodu
ich emocjonalnej delikatności i uczuciowości
mówimy, że „słyszą, jak rośnie trawa”. Warto
przy tym nadmienić, że wrażliwość jest cechą
temperamentalną, a więc dziedziczną. Możemy zatem powiedzieć, że 20 proc. populacji
otrzymuje ją w „pakiecie startowym” w chwili przyjścia na świat. Skoro zatem urodziliśmy
się wrażliwcami, co z tego dla nas wynika?
WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ OBEJMUJE CZTERY
ASPEKTY:
1. GŁĘBOKIE PRZETWARZANIE INFORMACJI
Układ nerwowy osób wysoko reaktywnych
jest bardzo wrażliwy i czuły, co oznacza, że
wszelkie informacje docierają do niego niejako ze zdwojoną siłą. Wrażliwcy wiele rozmyślają nad tym, co się w danej chwili dzieje,
analizują, intensywnie poszukują rozwiązania
lub odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Ich
umysł jest w zasadzie nieustannie zajęty analizowaniem i rozważaniem, czasem także intensywnym zamartwianiem się.
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2. NADMIERNE PRZEŁADOWANIE BODŹCAMI
Często intensywność pracy „twardego dysku”,
jak nazywam umysł, doprowadza osoby wysoko wrażliwe do jego przegrzania, co z kolei
powoduje w najlepszym wypadku uczucie
znużenia czy zmęczenia, a w najgorszym –
kompletnego wyczerpania emocjonalnego
i fizycznego. Wrażliwiec w krótkim czasie zostaje zbombardowany najpierw rzeczywistym
problemem, a następnie intensywnie go analizuje i próbuje znaleźć optymalne rozwiązanie.
3. REAKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA I EMPATIA
Wysoka wrażliwość idzie w parze z wysoką
empatią, czyli współodczuwaniem, umiejętnością stawiania siebie w pozycji innej osoby.
Wrażliwcy bardzo źle znoszą krzywdę drugiego człowieka, zwierząt, dzieci, są na tym
punkcie niebywale czuli. Bywa, że są podatni
na krytykę i łatwo ulegają innym. To, co dla
bardziej przebojowej osoby jest błahostką,
dla nich może stanowić poważny problem.
Często też przyjmują na siebie odpowiedzialność za wszystkie krzywdy świata. Robią to
niejako bezwiednie, niekoniecznie zdając sobie sprawę z emocjonalnego obciążenia, które
biorą na swoje barki.
4. DOSTRZEGANIE NAJSUBTELNIEJSZYCH
DETALI
Mózg osoby wrażliwej jest tak skonstruowany,
że dostrzega zdecydowanie więcej szczegółów
i różnic niż mózg osoby o mniejszej wrażliwości, osoby nisko reaktywnej. Większe pobudzenie mózgu związane jest z analizowaniem
danych na głębszym poziomie.
Wysoka wrażliwość była i jest człowiekowi
ewolucyjnie niezbędna jako jedna ze strategii przetrwania. Dostrzegając bowiem więcej i bardziej precyzyjnie, analizując dane
na głębszym poziomie niż osoby nisko reaktywne, osoby wysoko reaktywne są lepiej
przygotowane do radzenia sobie z nieznanymi, trudnymi sytuacjami. Ludzie wrażliwi
ponoszą jednak za to
pewną cenę. Wyzwaniem bywają sytuacje
społeczne, które wiążą się z dużą stymulacją lub z intensywną
ekspozycją społeczną. Wrażliwcy często unikają spotkań
z ludźmi, których nie
znają, a także „dużych
spędów” czy nawet
spotkań w większym
gronie. Bywa, że doświadczają pewnych
trudności w pracy,

która może być dla nich źródłem ogromnego
stresu i permanentnego napięcia. Oczekiwania niektórych pracodawców, by być dyspozycyjnym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
są w stanie zestresować przeciętnie wrażliwego człowieka, a co dopiero osobę wysoko wrażliwą, która wszystkim przejmuje się
o wiele bardziej.
CO ZROBIĆ, ABY ZE SWOJEJ WRAŻLIWOŚCI
CZERPAĆ MOC I SIŁĘ?
1. ZADBAJ O KOMFORT CODZIENNEGO
FUNKCJONOWANIA
Osoby wysoko reaktywne powinny znaleźć
każdego dnia czas na to, aby dać swojemu
twardemu dyskowi odpocząć, ponieważ szybciej się męczą i dłużej regenerują, co wynika
z odmiennej budowy ich systemu nerwowego. Świadomość bycia wrażliwcem jest
już połową sukcesu. Wystarczająca ilość snu
i odpowiednie rozplanowanie codziennych
obowiązków są absolutnie niezbędne, aby zachować wewnętrzną harmonię. Asertywność,
umiejętność powiedzenia „nie” też się zdecydowanie przydaje i chroni wrażliwców przed
przyjmowaniem zadań przekraczających ich
możliwości.
2. ULECZ RANY Z PRZESZŁOŚCI, JEŚLI BYŁA
TRUDNA
Wrażliwcy często mają za sobą ciężkie przeżycia, trudne dzieciństwo lub skomplikowaną sytuację rodzinną, w której jest im trudno
i czasem samotnie. Dla zwiększenia komfortu
funkcjonowania warto zrobić porządek z tą
bolesną częścią życia i, jeśli tylko istnieje taka
potrzeba i możliwość, udać się do psychologa
lub psychoterapeuty, który pomoże nauczyć
się dbać o siebie. Ludzie delikatni i uczuciowi czerpią z reguły wielkie korzyści z udziału
w psychoterapii, wzmacniając samoocenę,
a co za tym idzie – miłość, szacunek i zrozumienie dla siebie samego.
3. POTRAKTUJ WRAŻLIWOŚĆ JAKO WIELKI
DAR I SUPERMOC
Wrażliwcy znakomicie odnajdują się zawodowo jako wysokiej klasy specjaliści niezwykle
skupieni na swojej materii. Często lubią pracować indywidualnie i bez presji. Wnikliwe
obserwacje i umiejętność oszacowania sytuacji są czasami nieocenione. Wszelkie zawody związane z pomocą drugiemu człowiekowi, zawody wysokiego zaufania społecznego
są jak najbardziej dla nich. A poza tym mieć
osobę wrażliwą za przyjaciela to wielki skarb,
ponieważ nikt inny nie okaże takiej empatii,
współczucia i zrozumienia, jak wrażliwiec.
Aleksandra Szewczyk
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DOM

CZY DOM Z RYNKU WTÓRNEGO MOŻE OKAZAĆ SIĘ
LEPSZĄ OPCJĄ NIŻ ZAKUP NOWEGO MIESZKANIA?
Każde przedsięwzięcie związane z kupnem domu stanowi poważny krok w naszym życiu. Wszystkie decyzje powinny być dokładnie zaplanowane i przemyślane. Głównym aspektem, który
w znacznej mierze decyduje o tym, gdzie ostatecznie zamieszkamy, są oczywiście koszty. Wiadomo, że to przede wszystkim bud‑
żet będzie warunkował zarówno lokalizację, jak i metraż naszego
nowego miejsca zamieszkania. Osoby o bardziej ograniczonych
możliwościach finansowych i takie, które nie mogą długo czekać
na nowe lokum, muszą raczej zrezygnować z opcji budowy domu.
Jakie mają inne możliwości? Odpowiedzią dla nich może okazać
się rynek wtórny.

podobnie jak każdy z nas, kieruje się przede wszystkim kosztami.
Dlatego wybiera najczęściej możliwie tanie działki, a co się z tym
wiąże – w nie najlepszym otoczeniu. W takim wypadku, nawet
jeżeli sam budynek został wykonany z dużą starannością i z użyciem odpowiednich materiałów, jego użytkowanie może okazać się
na dłuższą metę uciążliwe. Oczywiście nie można powiedzieć, że
w atrakcyjnej lokalizacji miejskiej w ogóle nie powstaje obecnie żadna warta uwagi zabudowa mieszkaniowa. Musimy jednak pamiętać,
że cena mieszkania w takich miejscach jest od razu znacząco wyższa, a często nierozsądnie wysoka, biorąc pod uwagę sam metraż
i standard budynku.

Obecnie domy z rynku wtórnego są praktycznie równie popularne,
co te nowo budowane. Na początku wszyscy woleliby przeznaczyć
swoje oszczędności na zakup mieszkania w nowo powstałej zabudowie wielorodzinnej, nie myśląc praktycznie o starszych nieruchomościach. W pierwszej chwili wydaje się nam, że ewentualna renowacja budynku i wnętrz w istniejących domach oznacza dużo wyższe
koszty niż kupno i wyposażenie mniejszego mieszkania. Oprócz tego
panuje przekonanie, że inwestycja pochłonie za dużo czasu i naszej
energii i te „koszty” byłyby niewspółmierne do możliwych efektów.
Ale czy jest tak na pewno? Otóż niekoniecznie. Myśląc o zmianie
miejsca zamieszkania, z pewnością warto zastanowić się nad korzyściami płynącymi z ewentualnego zakupu domu do remontu.

W przypadku osób, dla których lokalizacja nowego lokum i skomunikowanie są ważne, zakup domu do remontu wydaje się sensowną
opcją. Często bywa tak, że najatrakcyjniejsze części miasta są już
ściśle zaplanowane i zabudowane, nie ma więc miejsca na nową
budowę. Jeżeli zależy nam na konkretnym miejscu, warto poszukać
w takiej okolicy oferty sprzedaży domu. Może się okazać, że znajdziemy budynek, który nie tylko będzie odpowiadał nam swoim
usytuowaniem, ale jednocześnie spełni wszystkie inne nasze wymagania, łącznie z finansowymi.

Obecnie powstaje wiele nowych osiedli i domów przeznaczonych
do sprzedaży. Nie wszystkie jednak nieruchomości są idealne i warte uwagi. Głównym problemem powstających w dużych miastach
budynków mieszkalnych, które proponują nam deweloperzy, jest to,
że usytuowane są one często w mało popularnych obszarach miasta
lub na jego dalekich obrzeżach. Inwestor takiego przedsięwzięcia,
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METRAŻ, GARAŻ I OGRÓD
Wybierając konkretną ofertę zakupu nieruchomości, kierujemy się
nie tylko kosztami, ale także wielkością danego lokalu. W ofercie
deweloperów dostępne są z pewnością mieszkania o różnorodnym
metrażu. Należy jednak pamiętać, że wielkość z pewnością generuje
cenę. Może się okazać, że aby uzyskać przestrzeń podobną do tej,
którą zapewniłby nam nawet niewielki dom, musielibyśmy zapłacić
dużo więcej niż za budynek do remontu. Ponadto większość mieszkań jest wydzielana na jednej kondygnacji. W domu, który często
ma przynajmniej jedno piętro lub poddasze, dużo łatwiej zaplanować wygodny podział przestrzeni na część dzienną i nocną.
W zabudowie wielorodzinnej często problem stanowi parkowanie. Większość budynków projektowana jest zgodnie z minimalną
wymaganą liczbą miejsc parkingowych, warunkowaną w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu danej działki.
W praktyce oznacza to, że na jedno lokum przypada najczęściej
jedno miejsce parkingowe. A i z tym czasem bywają problemy…
Obecnie często każdy z dorosłych lokatorów ma własny samochód, zdarza się więc, że na jedną rodzinę przypadają dwa pojazdy, a czasem więcej. To powoduje problemy ze znalezieniem
miejsca na parkowanie. W przypadku zakupu domu jesteśmy
w stanie od razu określić możliwość zaparkowania pojazdów na

DOM
działce. Często przy domu znajduje się garaż, który zapewni nam
zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą i ewentualnymi otarciami,
do których mogłoby dojść na zbiorowym parkingu.
Oprócz garażu dodatkową, bardzo znaczącą korzyścią wynikającą
z zakupu domu jest własna działka, a więc ogród. Lokatorzy budynków wielorodzinnych często marzą o możliwości posiadania niewielkiej przestrzeni zielonej, którą mogliby zagospodarować według własnego gustu i potrzeb. Niestety pozostaje im korzystanie jedynie ze
wspólnych trawników przy budynkach, których atrakcyjność często
ogranicza się do trawy i kilku ławeczek. W przypadku domu możemy zagospodarować choćby niewielki, ale własny ogród, by spędzać
tam czas w poczuciu wygody i prywatności.
Domy z rynku wtórnego często powstawały w okresie, gdy zabudowa nie była tak zagęszczona i ceniono sobie zieloną przestrzeń
wokół domu. W związku z tym ogrody przy takich nieruchomościach
są często przestronne i dobrze zagospodarowane. Te nieruchomości, które buduje się obecnie jako domy przeznaczone od razu do
sprzedaży, często mają ograniczoną powierzchnię ogrodów. Musimy
pamiętać, że wolna przestrzeń nie generuje dla dewelopera takich
zysków, jak przestrzeń zabudowana. Często więc powstają obecnie
osiedla gęsto ustawionych domów, porozdzielanych niewielkimi poletkami zieleni, które w ofercie dumnie nazywa się „ogrodem”. Jeżeli
zależy nam na dużej powierzchni ogrodu, powinniśmy przejrzeć jednak ofertę rynku wtórnego.

DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO POTRZEB
MIESZKAŃCÓW
Z pewnością wiele osób rezygnuje z zakupu istniejącego domu
z obawy o ograniczone możliwości wprowadzania zmian w aranżacji i rozplanowaniu wnętrza. Należy jednak pamiętać, że o całkowitym podporządkowaniu wnętrz do naszych gustów możemy mówić
jedynie w przypadku tworzenia indywidualnego projektu budynku.
Nawet w przypadku nowej zabudowy jesteśmy przecież zmuszeni
wybrać mieszkanie o określonym układzie i ułożeniu pomieszczeń.
Kwestia wygody i atrakcyjności lokum jest więc uzależniona przede
wszystkim od właściwego zaprojektowania wnętrz, co zarówno
w przypadku nowych mieszkań, jak i istniejących budynków nie
stanowi problemu. Co ważne, dużo większą swobodę modyfikacji
przestrzeni daje nam z pewnością zakup domu. W mieszkaniu możemy pokusić się o likwidację
lub przesuniecie niektórych
ścian działowych, nie ma jednak mowy o ingerencji w ogólny obrys lokalu. W przypadku
domu możemy przecież dążyć
nie tylko do korekty rozplanowania wnętrz poprzez przesuwanie ścian, ale także do
zmiany zarówno powierzchni,
jak i kubatury budynku poprzez tworzenie dobudowy
lub ewentualnej zmiany dachu
itp. Co nasuwa nam na myśl
kolejną korzyść z posiadania
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własnego budynku. O tym, jak wygląda on z zewnątrz, decydujemy sami jako właściciele, podobnie jak w przypadku materiałów użytych do jego remontu. Jeżeli jesteśmy właścicielami lokalu
w zabudowie wielorodzinnej, wszelkie prace remontowe i renowacyjne będą musiały zostać podjęte demokratycznie – większość
zdecyduje.

REMONT DOMU A POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Jeżeli po uwzględnieniu wszystkich korzyści zdecydujemy się na zakup domu i jego remont, musimy pamiętać o załatwieniu wszelkich
spraw administracyjnych związanych z rozpoczęciem prac. Może się
okazać, że planowane prace będą wymagały uzyskania pozwolenia
na budowę z urzędu. Jest ono bowiem niezbędne nie tylko w przypadku prac związanych z budową nowego budynku. Również renowacja istniejącego domu oraz niektóre zmiany w jego wnętrzu lub
bezpośrednim otoczeniu mogą wymagać pozyskania zgody z urzędu.
Aby uzyskać pozytywną decyzję, należy uprzednio złożyć odpowiedni wniosek, co wiąże się z koniecznością załączenia do zgłoszenia
planów i rysunków architektonicznych sporządzonych i podpisanych
przez architekta. Dlatego właśnie współpraca z architektem jest niezbędna już na wczesnym etapie wszystkich prac budowlanych, również remontowych. W Belgii warunki przyznawania pozwolenia na
budowę oraz zakres prac, których ona dotyczy, określone są przez
CoBAT (art. 98). Tylko w wyjątkowych przypadkach możemy być
zwolnieni z tego obowiązku.
Prace wykonywane bez pozwolenia określane są jako samowola budowlana i traktowane jak przestępstwo. Wykroczenia budowlane
są w Belgii traktowane bardzo poważnie. W przypadku gdy władze
dopatrzą się jakichś nieprawidłowości, dążą do surowego ukarania
sprawcy (właściciela). Sprawa kierowana jest do sądu, który najczęściej zasądza karę grzywny, choć zdarzają się też wyroki ograniczenia
lub pozbawienia wolności. Dodatkowo, na wniosek władz regionu
sąd może zobowiązać właściciela do przywrócenia danego obszaru
lub budynku do pierwotnego stanu, co będzie się wiązało z kolejnymi wysokimi kosztami. Dlatego właśnie przed rozpoczęciem remontu powinnyśmy dokładnie zapoznać się z przepisami lub skontaktować z fachowcem w postaci architekta.
Biuro D44 od wielu lat tworzy projekty wnętrz zarówno dla nowych
budynków, jak i tych z rynku wtórnego. Dodatkowo może poszczycić
się wieloletnią praktyką związaną z remontami istniejących budynków i dostosowywaniem ich do potrzeb nowych mieszkańców oraz
doświadczeniem w prowadzeniu spraw administracyjnych związanych z budową lub remontem. Dzięki temu pracownicy biura będą
mogli udzielić państwu fachowej pomocy w przypadku planowanej inwestycji. Nasze doświadczenie może się też przysłużyć już na
etapie rozpatrywania kilku ofert zakupu – możemy doradzić, jakie
zmiany warto i można wprowadzić do budynku czy mieszkania, tak
by jak najlepiej służyły nowym lokatorom. Jeżeli mają państwo jakieś
pytania i są państwo zainteresowani ofertą biura D44, zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.d44.be oraz do
kontaktu na adres e-mail: info@d44.be.
arch. Agnieszka Gansiniec, arch. Dorota Kozioł

ACV

Wpływ kontynuacji zatrudnienia w Belgii
na prawo do świadczeń emerytalnych z ZUS w Polsce
POWSZECHNY WIEK EMERYTALNY
Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Powszechny wiek emerytalny
oznacza, że nie musi być spełniony warunek określonej długości stażu
ubezpieczeniowego.
ZASADA ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zobowiązane są
do zakończenia stosunku pracy co najmniej dzień przed złożeniem
wniosku o emeryturę z ZUS. Zasada ta jest regulowana ustawą z dnia
16.12.2010, która weszła w życie 1 stycznia 2011. Zgodnie z art. 103a
tej ustawy prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na
wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy
z pracodawcą, na rzecz którego emeryt wykonywał ją bezpośrednio
przed dniem nabycia prawa do emerytury. Przepis ten stosuje się
również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci
zgodnie z poprzednią ustawą o powszechnym wieku emerytalnym.
Tak więc emeryci, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do
emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo ukończenia wieku zwalniającego ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura zostanie
zawieszona.
Powyższa zasada ma zastosowanie także do emerytur przyznanych
osobom zatrudnionym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego.
Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a ustawy emerytalnej trwa
do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w oddziale ZUS
świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę,
potwierdzającego ustanie stosunku pracy.
W takim przypadku ZUS podejmie wypłatę emerytury od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, pod warunkiem
przedłożenia w ZUS w tym samym miesiącu zaświadczenia o ustaniu
zatrudnienia oraz wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury. Świadczenia za okres poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy nie zostaną
wypłacone.
Osoba, która złożyła wniosek w placówce terenowej ZUS i nie poinformowała o istniejącym stosunku pracy za granicą, zobowiązana będzie
do zwrotu wypłaconych świadczeń do momentu przedłożenia zaświadczenia o ustaniu zatrudnienia. Należy pamiętać, że osoba pracująca
i mieszkająca za granicą ma obowiązek poinformowania o tym instytucji ZUS i jej wniosek powinien być przekazany do właściwej jednostki ZUS. W przypadku osób pracujących lub prowadzących działalność
gospodarczą w Belgii jednostką tą jest:
ZUS I Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
00–917 Warszawa
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Wymóg rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, w której dana
osoba podjęła zatrudnienie już po przyznaniu prawa do emerytury.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą za granicą i ubiegające się o wypłatę świadczenia emerytalnego z ZUS nie są zobowiązane
do przedkładania dokumentacji dotyczącej zakończenia wykonywania
tej działalności, ponieważ konieczność rozwiązania stosunku pracy wynikająca z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy wyłącznie pracowników.
WPŁYW DOCHODÓW Z PRACY LUB PROWADZENIA POZAROLNICZEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY
Wcześniejsza emerytura jest przyznawana osobie, które nie ukończyła jeszcze powszechnego wieku emerytalnego – w przypadku kobiety
60 lat, a w przypadku mężczyzny 65 lat.
Prawo do wcześniejszej emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania
przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Prawo do wcześniejszej emerytury ulega zmniejszeniu w przypadku
osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nieprzekraczającej
oczywiście 130%. Świadczenie takie ulega zmniejszeniu o kwotę tego
przekroczenia, nie wyższą jednak niż ustalana okresowo maksymalna
kwota zmniejszenia świadczenia.
Na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia wpływa przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pracy wykonywanej na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące
zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty stosuje się również do świadczeniobiorców osiągających przychód za granicą. Świadczeniobiorca,
któremu przyznano emeryturę przed wprowadzeniem powszechnego
wieku emerytalnego, obowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub
rozpoczęcia działalności gospodarczej należy niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający świadczenia.
Osoby, które złożyły oświadczenia, powinny do końca lutego każdego
roku zawiadomić również o wysokości przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku osób zatrudnionych za
granicą dowodem na potwierdzenie wysokości osiągniętego przychodu
jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Osoby osiągające
przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej powinny złożyć oświadczenia o wysokości tego przychodu.
ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Dział ACV/CSC ds. pracowników z nowych krajów europejskich (ACV
Dienst Grensarbeiders Nieuwe Europese Lidstaten) zajmuje się pomocą
w związku z procedurami emerytalnymi z zastosowaniem europejskiej
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W celu uzyskania
pomocy można kontaktować się pod nr. tel. 03/222 71 64 lub poprzez
e-mail: aldona.kuczynska@acv-csc.be, iwona.cieszynska@acv-csc.be.
Iwona Cieszyńska
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WIADOMOŚCI POLONIJNE
POLONIJKA – Polonijna Szkoła Podstawowa
Szkoła on-line dla polskich dzieci w wieku 5-15 lat
mieszkających poza granicami kraju. Nauka w Polonijce to namiastka Polski w Twoim domu.
To wygodne i elastyczne rozwiązanie, które w przyjemny i łatwy
sposób pozwala Twojemu dziecku rozwijać znajomość języka polskiego oraz pogłębiać wiedzę na temat ojczystego kraju. Polonijka
jest pomostem, który łączy pokolenia i zacieśnia rodzinne więzy.
Uczniowie Polonijki otrzymują dostęp do polskiej podstawy programowej, co daje bogaty wachlarz możliwości. Materiały dydaktyczne zamieszczane są przez nauczycieli na indywidualnym koncie ucznia na Internetowej Platformie Edukacyjnej, która działa na
licencji Polskich Szkół Internetowych Libratus. Treści edukacyjne
selekcjonowane przez polskich pedagogów przekazują w przystępny sposób najistotniejsze informacje, a cotygodniowe Webinaria
z polskimi nauczycielami stanowią świetne podsumowanie zdobytej wiedzy, dzięki czemu nauka w Polonijce jest prosta, przyjemna
i efektywna.
Nasza szkoła to także pomoc ze strony pedagogów będących specjalistami w swoich dziedzinach. Jako rodzic możesz liczyć na kontakt telefoniczny lub mailowy oraz wsparcie ze strony nauczycieli,

którzy pomogą Ci dobrać jak najlepsze metody pracy z dzieckiem.
Polonijka oferuje gotowy zestaw narzędzi edukacyjnych, dzięki
którym spędzisz czas wspólnie ze swoim dzieckiem. Scenariusze
zajęć oraz materiały edukacyjne zostały wzbogacone barwnymi
ilustracjami, atrakcyjnymi filmikami, a także multimedialnymi prezentacjami, dzięki którym wspólna nauka przyniesie dużo radości
i satysfakcji.
Internetowa szkoła udostępnia rodzicom specjalne narzędzia pozwalające monitorować postępy dziecka, a nasi podopieczni są zachęcani do nauki przez innowacyjny system motywacyjny, w którym za zrealizowane jednostki lekcyjne, czekają na nich nagrody
i niespodzianki.
Polonijka to nie tylko szkoła – to także społeczność. Program „kolega z ławki” pozwala na kontakt z polskimi rówieśnikami mieszkającymi w różnych zakątkach świata, a nasza platforma umożliwia
wymianę doświadczeń z innymi rodzicami za pomocą przygotowanego forum dyskusyjnego. Dzięki nauce z Polonijką Twoja rodzina
stanie się częścią wielkiej społeczności edukacji polonijnej.
www.polonijka.edu.pl

PROJEKT „POLSKA LEVEL WYŻEJ”
„Polska level wyżej” to nowy projekt Fundacji
Edukacji Polonijnej, rozpowszechniającej polską edukację wśród Polaków na całym świecie.
Projekt promuje historię i dziedzictwo Polski poprzez ukazanie jej mniej znanych skarbów w postaci serii filmów. W ramach projektu kręcone są krótkie filmiki
o miejscach w Polsce oddalonych od głównych szlaków turystycznych, które przyciągnąć mogą niezwykłą historią, zwyczajami czy

architekturą. Celem projektu jest wzmocnienie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem ojczystym oraz zachęcenie do częstszych
odwiedzin w kraju. Fundacja chce pokazać Polskę mniej znaną,
a piękną i pełną tajemnic. Wspólnie możemy odkryć nieznane oblicza naszej Ojczyzny!
http://polonia.edu.pl/polskalevelwyzej/
www.polonia.edu.pl

KONKURS NA NAJLEPIEJ ZACHOWANY ZABYTEK WIEJSKIEGO BUDOWNICTWA
DREWNIANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Od 2005 roku między lutym, a listopadem na terenie Województwa Podlaskiego odbywa się Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie
Podlaskim.
Organizatorami jedynego takiego konkursu w Polsce są Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patronat nad konkursem
sprawuje Generalny Konserwator Zabytków i Wrota Podlasia.
Każdego roku grupa pasjonatów architektury drewnianej i etnografów odbywa podróż po najdalszych zakątkach Województwa
Podlaskiego by dokumentować i oceniać stare, drewniane budynki
stanowiące zapominany już obraz dziedzictwa architektonicznego
i kulturowego naszego regionu.
Sukces naszego konkursu zawdzięczamy przede wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, którzy wspierani przez władze
jednostek samorządu terytorialnego, 13 lat zgłaszają do konkursu
piękne zabytki architektury wiejskiej. Z każdym rokiem zwiększa
się świadomość mieszkańców i przybywa gmin, których władze
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wiedzą, że udział w konkursie jest często sposobem promocji danego obszaru w naszym województwie. Mieszkańcy darząc nas coraz większym zaufaniem zdają sobie sprawę z tego, że w naszym
konkursie wystarczy jedynie otworzyć drzwi, pozwolić na rozmowę
i wykonanie kilku zdjęć by uczestniczyć w walce o cenne nagrody.
Zapraszamy państwa do udziału w konkursie i dołożeniu cegiełki do
ochrony dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.
Szczegółowe informacje:
www.muzeumrolnictwa.pl/wystawy-i-wydarzenia/konkurs-na-najlepiej-zachowany-zabytek-wiejskiego-budownictwa-drewnianego

Dział Budownictwa Wiejskiego
Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
www.muzeumrolnictwa.pl
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– Dmuchaj pan! – poleca policjant zatrzymanemu kierowcy.
– Chętnie! A gdzie się pan władza oparzył?
  

Policjant zatrzymuje pijanego kierowcę.
– Do poloneza proszę – mówi policjant.
– Panie władzo, ja nie potrafię tańczyć! –
odpowiada kierowca.
  

Każdego ranka kawa pobudza mnie do
działania. Dzięki niej idę do pracy, w której
wreszcie mogę się porządnie wyspać...
  

– Czy zgadzasz się z nią być w zdrowiu
i w chorobie, w bogactwie i w biedzie,
póki śmierć was nie rozłączy?
– Tak, nie, tak, nie, nie.
  

– Jakie święto wypada w tym roku 14 lutego?
– A masz żonę, czy dziewczynę?
– Żonę.
– To Środa Popielcowa.
  

– Dlaczego zamierzacie podnieść ceny
benzyny? – pyta dziennikarz prezesa spółki
paliwowej.
– Aby zwiększyć wynagrodzenie naszych
pracowników na progu nadciągającej
inflacji.
– Ale skąd wiecie o inflacji?
– Cóż, przecież benzyna podrożeje.
  

Przyjaciel pyta Nowaka:
– Jak minęły święta?
– Wspaniale! Żona serwowała mi same
zagraniczne potrawy.
– Jakie?
– Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku,
pierogi ruskie, rybę po grecku i sznycel po
wiedeńsku z kapustą włoską.
  

Ksiądz chodzący po kolędzie dzwoni do
drzwi mieszkania.
– Czy to ty, aniołku? – pyta kobiecy głos zza
drzwi.
– Nie, ale z tej samej firmy!
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Kowalski tłumaczy swojemu pięcioletniemu synowi:
– Jasiu, jesteś już dostatecznie duży, żeby
wiedzieć, że nie ma żadnego św. Mikołaja.
To ja ci dawałem prezenty.
– Wiem, wiem! Bocian to też ty!
  

Dwaj znajomi spotykają się na ulicy.
– Cześć, skąd idziesz?
– Od dentysty.
– Ile ci wyrwał?
– Pół tysiąca.
  

– Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa.
– A nie pogryzie mnie?
– Właśnie chciałem to sprawdzić.
  

Mężczyzna postanowił pozbyć się kota.
Zapakował go w koszyk i wytargał do innej
dzielnicy. Zadowolony, że pozbył się problemu, wraca do domu – kot już tam jest.
Niezrażony, na drugi dzień wywozi kota za
miasto i szybciutko leci do domu. W domu
zastaje kota. Myśli sobie: „Uparta zaraza”.
Nazajutrz wywozi kota krętymi drogami
100 kilometrów od miasta. Po niedługim
czasie dzwoni do domu:
– Jest kot? – pyta żony.
– Jest.
– To dawaj go do telefonu, bo nie wiem jak
do domu wrócić...
  

Rozmawiają dwie kangurzyce:
– Chciałabyś mieć dwójkę dzieci?
– A wiesz, to nie na moją kieszeń.
  

Wszedł facet do kwiaciarni i mówi, że chce
kupić jakieś kwiaty.
Ekspedientka:
– Oczywiście, a jakie ma pan na myśli?
– No sam nie wiem...
– Hmmm... no to pozwoli pan, że pomogę.
Co konkretnie pan przeskrobał?
  

– Popatrz! Ale ekstra babka!
– Troje dzieci...
– Co ty, ona ma już troje dzieci?!
– Nie ona. TY!

Stoi orzeł i sęp na krawędzi klifu.
– Ej orzeł, luzujemy się? - pyta sęp.
– Luzujemy.
No i orzeł wraz z sępem rzucają się w przepaść i 2 metry nad ziemią spektakularnie
hamują i wznoszą się w powietrze, po
czym powracają na krawędź klifu.
Nagle podchodzi do nich kolejny sęp.
– Ej chłopaki, mogę się z wami poluzować?
– No to się luzujemy.
No i we trzech rzucili się w przepaść i tuż
nad ziemią spektakularnie wyhamowali, po
czym wznieśli się w powietrze i wrócili na
krawędź klifu.
Nagle podchodzi do nich wilk i mówi:
– Ej chłopaki, mogę się z wami poluzować?
– No to się luzujemy.
No i wszyscy czterej rzucili się z krawędzi
klifu.
W połowie lotu orzeł pyta się wilka:
– Ej wilk, ty masz w ogóle skrzydła?
– Nie mam.
– Ty to luzak jesteś.
  

Student wchodzi do sali egzaminacyjnej.
Profesor, siedzący obok swojego asystenta
trzyma w ręku trzy kartki z zestawami pytań
i każe zdającemu wylosować jeden z nich.
Student bierze jedną z kartek, lecz po
przeczytaniu prosi o pozwolenie na kolejne
losowanie.
Profesor zgodził się.
Następny zestaw pytań także nie odpowiadał studentowi, więc prosi profesora
o kolejne losowanie.
Profesor na to:
– Idź już. Dostajesz tróję.
Ucieszony student wychodzi z sali.
Po chwili asystent profesora zadaje profesorowi pytanie:
– Dlaczego ten student dostał tróję, przecież nie odpowiedział na żadne pytanie!
– Ale coś wiedział, bo szukał! – odpowiada
profesor.
  

Siedzi dwóch pijaków przed pałacem
kultury.
Nagle w pałac kultury uderzyła motolotnia.
Pierwszy pijak:
– Ej Zbychu patrz – pokazał palcem na
motolotniarza.
– Widzisz Kazek, jaki kraj tacy terroryści.

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
Lave-vaisselle Miele, appareil en très
bon état avec système ECO, non-encastrable. Vendu pour cause de double-emploi. Prix : 200€ (a coûté 980€).
T. 02 532 53 60
Sprzedam maty do leżenia dla dzieci,
karuzelę grającą do łóżeczka.
T. 0466 144 030 (po godz. 19.00)
Tornister dla dziewczynki, marki Kipling
(na kółkach), w bardzo dobrym stanie.
T. 0496 468 412
Podłużny wózek dla bliźniąt lub dzieci z
małą różnicą wieku, używany sporadycznie, z całym wyposażeniem: maxi-cosi,
siedzenia do spacerówki, śpiworki, folię.
Cena do uzgodnienia. T. 0496 468 412
Łóżko Ikea 1-osobowe Malm 90cm x
200cm, ze stelażem i materacem: 50€,
biurko Ikea w bdb stanie, z szafeczką na
kółkach: 40€, stelaż na łóżko 1-osobowe:
90cm x 200cm: 25€, półkę metalową,
Jeśli masz kochaną osobę, której picie
powoduje poważne problemy. Powitamy Cię
serdecznie na naszych spotkaniach.
Dzielimy się naszym doświadczeniem, siłą i
nadzieją. Nasze mityngi odbywają się w każdy
środę o 20h.00, avenue d’Itterbeek 432 –
1070 Anderlecht Zadzwoń: 0491 730 304
18h-21h (codziennie oprócz środy)
Napisz: alanon.pomoc@gmail.com
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czarną, kutą 2 m wysokości: 60€, lodówkę w dobrym stanie (do zabudowy)
1.60m wysokości, bez zamrażarki: 30€,
duży bagażnik na samochód, uniwersalny, kolor czarny, z aksesoriami: 200€.
T. 0476 920 819
Zmywarkę Siemens, prawie nowa, 45
cm szer., pod zabudowę, 200 €, kupiona
przez pomyłke. T. 0476 335 939
Sprzedam szczeniaki hasky więcej
szczegółów. T. 0493 284 653
Szafę (garderobę), 5 drzwi/lustra (szer.
2,3m); łóżko „corbeille” stylowe, 2 os.
(sommier metal) tapicerka i narzuta;
komodę, drzewo białe polychrome (szer.
1,05m), wszystko piękne, cena bardzo
niska. T. 02 672 45 50 wieczorem
Drewniane łóżko dla dziecka z barierkami po bokach, z materacem rozm.
140x70cm, stan idealny, cena 60€.
T. 0479 598 145
Ubranka na chłopca 7-8 lat, bluzki:
krotki i długi rękaw, koszule, bezrękawnik, kurtka dżinsowa, wszystko stan
idealny. T. 0479 598 145
Ubranka na dziewczynkę rozm.116-122
(sukienki, spódniczki, bluzki) stan idealny.
T. 0479 598 145
Citroena Berlingo 1,9D, 2006 rok,
polskie numery rejestracyjne, 2-osobowy, przebieg 197 tys. km, cena 1900€, do
negocjacji. T. 0488 896 902

Sprzedam tanio luksusowy komplet
garnków niemieckiej firmy Berline Haus i
Blumann. T. 0487 439 126
Sprzedam tanio w idealnym stanie
laptop. T. 0487 439 126
Tanio voucher/bon do hotelu 4
gwiazdkowy w Kolonii na 2 noce ze sniadaniem, dla 2 osób. T. 0487 439 126

Praca: szukam
Szukam pracy. 35-latek z bardzo
dobrym doświadczeniem w branży
budowlanej np. płytki, fix finish,
podwieszane sufity, mastykowanie,
malowanie, itp., bardzo dobra zn. języka
fr., proszę o kontakt. T. 0466 220 581
Szukam pracy jako mechanik, spawacz
samochodowy. T. 0465 917 343
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
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Hydraulik, centralne ogrzewanie,
instalacje wodne, kanalizacja, gaz od
podstaw. T. 0486 645 867
Chłopak 37 lat pilnie poszukuje pracy w
sektorze budowlanym. T. 0489 310 961
Baby sitter o łagodnym charakterze
szuka pracy. T. 0494 488 876, 0496 685 191
Elektryk pełen zakres prac, szuka pracy.
T. 0473 304 901
Szukam pracy w budownictwie, znam
różne prace. T. 0488 096 104
Szukam pracy w budownictwie lub innej,
za pomoc z góry dziękuje. T. 0486 412 981
Malowanie, szpachlowanie, bardzo
dokładnie i szybko, fix, cyklinowanie ok,
reszta dobry pomocnik, nie mam karty,
mam 36 lat, siłę też. T. 0484 423 817, 0484
423 817
Szukam pracy: sprzątanie lub pomoc do
osoby starszej. Mogę też wymienić się z
kimś ze stałki. T. 0489 141 224
Pilnie szukam pracy: sprzątanie,
prasowanie, mogę też wymienić się lub
stałka dochodząca. T. 0486 407 218
Szukam godzin: sprzątanie, opieka
nad dziećmi, osoby starsze, schorowane,
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mam duże doświadczenie, jęz.
fr.komunikatywnie. T. 0485 384 109
Sprzątanie, opieka nad dzieckiem
lub osobą starszą. Jestem sumienna,
obowiązkowa, bez nałogów. Proszę o
kontakt: 00 32 466 017 321
Poszukuję pracy jako kierowca kat. B lub
dostawca jęz. fr., ang., niem., podstawy,
posiadam busa. T. 0032 465 246 581
Szukam pracy w Boom i okolicach.
Jestem zameldowany, posiadam prawo
jazdy kat. B. Szukam pilnie pracy. Kontakt:
daniel.ciszewski.suwalki@gmail.com lub
tel +32465 148 171

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!

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Cherche homme pour rénovation. Travail
de bois, portes, fenêtres, gyproc, golband,
mastic, peinture, toit a-z, isolation, jardin.
Renseignements: 0472 43 07 60
Entreprise générale spécialisée en rénovation située dans le sud de BXL recherche:
1 responsable / chef de chantier ( salarié
et/ou indépendant ), parlant français et ayant une bonne expérience générale dans le
bâtiment, avec de préférence des accès à
la profession. Minimum 10 ans d’expérience, permis B. Les connaissances élémentaires en informatique (Internet, Word
et Excel ) sont requises. Disponibilité,
régularité, autorité, propreté, honnêteté
et ne buvant pas d’alcool sont des atouts
indispensables pour la fonction. Veuillez
envoyer un CV à l’adresse mail suivante:
orillaert@gmail.com ou me contacter au
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0479 877 862 pour tout renseignement
complémentaire.
Entreprise générale spécialisée en
rénovation située dans le sud de BXL
recherche: 1 électricien, 1 plombier. Salarié
avec diplôme ou indépendant avec accès
à la profession. Disponibilité, régularité,
autorité, propreté, honnêteté et ne buvant
pas d’alcool sont des atouts indispensables
pour la fonction. Veuillez envoyer un CV à
l’adresse mail suivante: orillaert@gmail.
com ou me contacter au 0479 877 862
pour tout renseignement complémentaire.
Zatrudnimy dekarzy, praca na terenie
Belgii. Praca przy budowie dachów płaskich. Papa, EPDM, Roofing. Wymagamy:
doświadczenia, własnej działalności gospodarczej, znajomości j. ang. lub nl. komunikatywnie, przynajmniej 1 osoba w ekipie,
własnego transportu. Oferujemy płacę od
18€/godz. w górę, współpracę długofalową
a także pomoc w założeniu firmy a także
zakwaterowania. Info tel: +48 729 475 717
Zatrudnimy 3 robotników do prac ziemnych w porcie w Antwerpi. Szczegóły prac:
wykonywanie połączeń kanałów ściekowych, walcowanie, pomiar w kranie,
prowadzenie dźwigu, robienie zdjęć dostarczonych prac, spisywanie i wykonywanie
arkuszy pracy, ...Umieszczanie wpustów
ulicznych, praca z urządzeniem poziomującym. Wymagamy: aktualnych dokumentów
VCA, doświadczenia, własnej działalności
gospodarczej, dobrej znajomości j. ang. lub
nl komunikatywnie, przynajmniej 1 osoba
w ekipie, własnego transportu. Oferujemy
płacę do uzgodnienia,współpracę długofalową. T. +48 729 475 717
Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154)
dla naszego klienta w Meer poszukuje kandydata do pracy w gospodarstwie rolnym.
Obowiązki: dbanie o zwierzęta (trzoda
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chlewna), pomoc w zadaniach związanych
z rolnictwem, prace związane z utrzymaniem czystości. Wymagania: podstawowy
ang. lub nl, sprawność fizyczna oraz duża
motywacja do pracy, własne zakwaterowanie w / wokół Meer i własny transport do
pracy, doświadczenie w rolnictwie. Oferta:
długoterminowe zatrudnienie, praca jednozmianowa, wynagrodzenie – 10,37€/h
brutto, zwrot kosztów podróży.
Zainteresowanch prosimy o wysyłanie CV
na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie
wpisując: pracownik przy gosp./Meer.
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) poszukuje doświadczonych pakowaczy i sortowaczy owoców w zakładzie w
miejscowości Meer w Belgii. Opis stanowiska: sortowanie, ważenie i pakowanie
owoców egzotycznych na linii produkcyjnej. Wymagania: dobre umiejętności
komunikacyjne w języku niderlandzkim
lub angielskim, poprzednie doświadczenie
w produkcji, elastyczność i motywacja do
pracy, własne zakwaterowanie w / wokół
Meer i własny transport do pracy, gotowość do wykonywania innych zadań, jeśli
jest to wymagane. Oferta: wynagrodzenie
– 12,64€/h brutto, dodatki za pracę zmianową, zwrot kosztów podróży. Wszystkie
zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie
CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie
wpisując: pakowanie owoców/Meer
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.

Jeżeli picie ukochanej osoby sprawia,
że czujesz się nieszczęśliwa/liwy, to
zapraszamy Cię na nasze spotkania.
Podzielimy się siła, 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
Job Talent pilnie poszukuje mechanika
samochodow dostawczych. Nasz klient
zajmuje sie wykonywaniem prac elektrycznych dla zarządców infrastruktury i
terenów przemysłowych, montazem instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych i montażem okablowania danych i
bezpieczeństwa w sektorze przemysłowym
i prywatnym. Zakres obowiazków: diagnoza samochodów dostawczych, naprawy
mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne,
drobne naprawy na koparko-ładowarkach typu wymiana oleju, pompy, węzłów
hydraulicznych, itd. Wymagania: 3 do 5 lat
doświadczenia, angielski; komunikatywnie,
dostępny od zaraz. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, stałą i legalną pracę
wg belgijskich zasad prawnych. Bonusy:
13stka, wakacyjne, 10 płatnych świąt, zasiłek rodzinny, kilometrówka, ubezpieczenie
zdrowotne i wypadkowe, ubranie robocze, zakwaterowanie niedaleko miejsca
pracy, usługi w języku pl, zadbamy o całą
administrację. Zainteresowanych prosimy
o przesłanie swojego cv na adres: jobs@
jobtalent.be
Agencja Zatrudnienia KBTI (cert. 9154)
dla naszego klienta w Peer poszukuje

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 (po fr.): 02 479 18 18
SOS lekarze Bruksela (po fr. i nl.):
02 513 02 02
Taksówki 24h/24h:
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
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole
szkolawleuven@gmail.com
www.polskaszkolaleuven.eu
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,
+32 465 970 164,
e-mail: thalambiec@gmail.com
POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778
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.
GAZETKA
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OGŁOSZENIA DROBNE
pracowników produkcyjnych. Obowiązki:
praca na linii produkcyjnej (produkcja nici),
nakładanie dużych szpul na linię, kompletowanie produktów na paletach, owijanie
palet. Wymagania: komunikatywny ang.
lub niderl., wcześniejsze doświadczenie
w produkcji jest zaletą, ale nie jest wymagane, ponieważ będzie przeprowadzone
szkolenie, elastyczność i motywacja do
pracy, własne zakwaterowanie w okolicy
Peer oraz własny transport do pracy, gotowość do wykonywania innych zadań, jeśli
jest to wymagane. Oferta: długoterminowe
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
praca zmianowa, świadczenia pracownicze, takie jak bony na posiłki i dodatki
zmianowe, wynagrodzenie 11,76 euro/h,
zwrot kosztów dojazdu do pracy. Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV na adres
rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując:
Pracownik produkcji nici/Peer.

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę oddzielny pokój, nie daleko
gare du nord. T. 0488 36 94 99
Mieszkanie do wynajęcia w Anderlechcie
+- 70m2, rue Emile Versé w pobliżu stadionu i Westland Shopping Center. Na pierwszym pietrze: jadalnia, 2 sypalnie, kuchnia
wyposażona, łazieka, ogrzewanie indywidualne, duży taras, piwnica. Wynajmiemy
mieszkanie spokojnej rodzinie (maksymalnie jedno dziecko) lub 2 kobietom. Cena:
690€ +25€ opłaty (woda i prąd klatka).
Wolne od 1/4/2018. Właściciel rozmawia
po polsku. T. 0475 615 524
Wynajmę apartament 90 m2 + 8 pokoi
dla panów pracujących na dokumentach
A1 lub pan ze stałki. T. 0497 741 954
Wynajmę pokój bez meldunku. Gmina
Forest, blisko Barrière Saint-Gilles. Więcej
informacji. T. 0466 334 218
GRUPA ANONIMOWYCH
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI

zaprasza wszystkich, którzy mają
problem z hazardem oraz tych, którzy
chcą zweryfikować czy problem hazardu ich dotyczy. PRZYJDŹ NA MITINGAH :
Polska Misja Katolicka, rue Jourdan
80, 1060 Saint-Gilles
w każdy piątek o godz.20 .
Telefon info +32485 869 003
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Mieszkanie: Szukam
Szukam małego mieszkania do wynajęcia
od zaraz, w Brukseli. T. 0486 792 943
Poszukuję mieszkania dla dwóch pracujących pań po 50-tce. Od maja, najlepiej z
dobrą komunikacją miejską, w cenie 700€ z
opłatami. T. 0486 409 244
Szukam małego studia lub flatu do wynajęcia z meldunkiem. T. 0477 439 432
Spokojna osoba szuka mieszkania, w cenie
200€. T. 0032 466 063 443
Pracujący mężczyzna (urzędnik, nie palący) poszukuje flatu, pokoju umeblowanego
lub studia do wynajęcia tylko od poniedziałku do piątku (4 noce tygodniowo), bez
meldunku. Tylko okolice Woluwé,
Etterbeek, Meiser, Evere. T. 0476 920 819

Nieruchomości
Sprzedam mieszkanie w Koksijde 1 km od
De Panne, 2 min od morza, 5 km od Francji, o powierzchni 148 m2, część do remontu, nowa instalacja.
T. 0483 509 003
Sprzedam teren - siedlisko 12.000 m2, pod
Warszawą, w kierunku na Grojec.
T. 0465 436 966
Sprzedam mieszkanie w Białymstoku,
blok z 2017 r. usytuowany blisko centrum.
Mieszkanie o powierzchni 43m2, 2 pokoje,
przestronny korytarz, łazienka i balkon. Wykończone w wysokim standardzie. 295000 zł.
T. 508 344 197
Sprzedam murowany, wolnostojący dom
z lat 90. W miejscowości Grodzisk woj.
podlaskie pow. Siemiatycze. Dom o pow. ok
160 m2, działka 600 m2. 5 pokoi. Na działce
murowany garaż i budynek gospodarczy.
Ogrzewanie piec węglowy. Media:prąd,
woda, kanalizacja. Dom cały czas zamieszkiwany do wprowadzenia. Cena 275 tys zł.

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
T. +48 796 289 793
Sprzedam solidny, stylowy dom 2
kilometry od Oławy przy trasie Oława-Wrocław. Powierzchnia domu 260m²,
powierzchnia działki 28 arów w tym 14
arów działka budowlana. W ogrodzie
piękna altanka i mały basen. Cena 495
000 zł, do negocjacji. T. +48 886 016 358
lub +48 888 647 903
Sprzedam dom 167 m2/1300 Dojlidy
Białystok. Salon, 5 sypialni, 2 kuchnie, 2
łazienki, sauna, kominek, garaż + zadaszenie na samochód.
T. 0048 664 786 810

Wiadomości osobiste
Prawdziwy mężczyzna ma piękną duszę. Takiego pana stanu wolnego poznam.
Wiek 55 lat i więcej.
T. 0466 286 779
Poznam panię do 55 lat, cel stała przyjaźń. T. 0486 645 867
Je suis une personne de 49 ans, tranquille aimable souhaite rencontrer une
dame 40 -50 ans qui aime partager les
moments agréables et voyager et visiter
les endroits intéressant.
T. 0474 473 374
Szukam swojej połówki na dobre i zle,
40-55 lat. T. 0488 202 944 Krzysztof

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
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PRZEWÓZ

Życzymy Państwu wesołych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka
i mokrego śmigusa dyngusa!
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wykreśl 2 numery
tel. 085 719.90.58 i 0472/90.72.45
wstaw auto
dopisac na dole

MIÊDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB

Mariusz Tryka

wyjazdy z Polski: wtorek i pi¹tek
wyjazdy z Belgii: œroda i sobota

od
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woj. lubelskie, podkarpackie, œl¹skie,
œwiêtokrzyskie, opolskie, lubuskie, dolnoœl¹skie
tel. +48 887 412 446
mtrans@mtrans-bus.pl

€

tel. +32 484 075 446
www.mtrans-bus.pl
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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