87% francuskojęzycznych Belgów opowiada
się za prawem nakazującym równość zarobków dla kobiet i mężczyzn.

...

Bruksela zajmuje 27. miejsce w światowym
rankingu miast, w których żyje się dobrze,
a tym samym utrzymuje w zestawieniu zeszłoroczną pozycję. Wiedeń wygrywa po raz
dziewiąty z rzędu, podczas gdy iracki Bagdad
pozostaje na końcu listy. Osiem miast spośród
pierwszej dziesiątki to miasta europejskie:
Wiedeń (1.), Zurych (2.), Monachium (3.),
Düsseldorf (6.), Frankfurt (7.), Genewa (8),
Kopenhaga (9.) i Bazylea (10.). Inne wiodące
miasta to nowozelandzkie Auckland (3. miejsce ex aequo z Monachium), Vancouver (5.)
i Sydney (10. miejsce razem z Bazyleą).

...

Przeprowadzona przez NIK kontrola hodowli zwierząt w woj. lubuskim wskazuje
na poważny problem. Antybiotyki są stosowane przez 70% hodowców. W hodowlach
indyków i kurcząt rzeźnych odsetek ten jest
jeszcze wyższy i przekracza 80%. Polska staje
się prawdziwym antybiotykowym rajem.
Od 2006 r. Unia Europejska robi wszystko,
by ograniczyć obecność antybiotyków w rolnictwie. Oficjalnie hodowcy zapewniają, że
antybiotyki to ostateczność, ale dane temu
przeczą. Jak podaje NIK, w Polsce tylko między
2011 a 2015 r. sprzedaż antybiotyków weterynaryjnych wzrosła o 23%, co czyni nas jednym
z europejskich liderów pod tym względem.

...

W Polsce już ponad 100 tys. kobiet wycofało się z rynku pracy. To efekt programu 500+.
Poprawił on sytuację materialną rodzin, ale
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jednocześnie skłonił wiele kobiet do zaprzestania aktywności zawodowej. Najnowsze
badania pokazują, że na rzucenie pracy lub
rezygnację z jej poszukiwań decydują się
głównie uboższe matki.

...

Z badania CBOS wynika, że najbardziej lubimy
Czechów, Włochów, Amerykanów, Anglików,
Słowaków oraz Węgrów. Deklaruje to ponad
dwie piąte ankietowanych. Najmniejszą sympatią darzymy Arabów, Romów, Rosjan i Serbów. Tylko 21% ankietowanych zaznaczyło,
że lubi Wietnamczyków i Białorusinów. Co
zastanawiające, w stosunku do identycznych
zeszłorocznych badań w tym roku odnotowano pogorszenie nastawienia do praktycznie
wszystkich nacji uwzględnionych w sondażu.
Aktualny stosunek Polaków do Ukraińców
i Niemców jest najgorszy od około 10 lat.

...

50 tys. to średnia liczba kierowców w Belgii,
którzy co roku otrzymują mandat za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

...

Liczba wniosków o azyl złożonych w państwach unijnych w 2017 roku spadła do
poziomu sprzed kryzysu migracyjnego
w 2015 roku i wyniosła blisko 650 tys., była
więc o połowę mniejsza niż dwa lata wcześniej – podał Europejski Urząd Statystyczny.
Wśród osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy: 102 tys. Dwie następne to Irakijczycy:
47 tys. i Afgańczycy: 43 tys.
Blisko jedna trzecia migrantów złożyła wnioski o azyl w Niemczech, 20% we Włoszech,
a 14% we Francji. Bardzo nieliczne grupy

uchodźców ubiegały się o azyl na Słowacji,
w Polsce, Portugalii, Czechach i Estonii.

...

Jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, po dwóch pierwszych niedzielach
z zakazem handlu 52% Polaków uważa, że to
dobry pomysł. Niezadowolonych jest 41%,
a zdania na ten temat nie ma 7% ankietowanych. Wśród badanych tylko 28,1% zaznaczyło, że w czasie niedzieli poszli do kościoła.
Najwięcej, bo 81,5%, spędziło ją w domu z rodziną. Sondaż przeprowadzono 15 i 16 marca
na grupie 1100 dorosłych Polaków.

...

1 Belg na 3 jest szczęśliwy, ale 1 na 4 nie
jest zadowolony ze swojego życia. Osoby ponadsześćdziesięcioletnie są szczęśliwsze niż
generacja osób w wieku 35–49 lat. Badania
nad szczęściem przeprowadził uniwersytet
z Gandawy, opierając się na takich czynnikach, jak pieniądze, zdrowie, stosunki społeczne, działalności zawodowa, środowisko.

...

Ocieplenie klimatu może do 2080 roku zagrozić nawet połowie gatunków w 33 regio‑
nach świata, m.in. w Amazonii, na Madagaskarze oraz w 30 innych regionach, charakteryzujących się największą różnorodnością
biologiczną.

...

Dla Belgów bardziej opłacalne jest robienie
zakupów we Francji, Niemczech czy Holandii. W 2017 r. w belgijskich supermarketach
konsumenci płacili średnio o 13,4% więcej
niż w Niemczech, o 12,9% więcej niż w Holandii i 9,1% więcej niż we Francji.

Chcesz
przeżyć
przygodę
w Belgii?

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

Oferty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe podlegają zatwierdzeniu ze strony banku ING Belgium (bądź odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej) i opierają się na wzajemnym porozumieniu. Warunki i postanowienia
(obowiązujące przepisy, stawki, dokumenty z kluczowymi informacjami dla inwestorów i oszczędzających oraz wszelkie informacje uzupełniające) są dostępne w każdym oddziale banku ING oraz na stronie www.ing.
be. ING Belgium SA/nv Bank, Avenue Marnix 24, B-1000 Bruksela; RPM/RPR Bruksela; VAT: BE 0403.200.393; BIC: BBRUBEBB; IBAN: BE45 3109 1560 2789. Broker ubezpieczeniowy zarejestrowany w FSMA pod numerem
12381A. Podmiot publikujący: Marie-Noëlle De Greef, Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruksela.

WIADOMOŚCI
Rekordowy wynik Finału WOŚP

WOŚP zebrała w tym roku 126 mln 373 tys.
804 zł 34 gr, o ponad 20 mln więcej niż rok
temu. Celem tegorocznego Finału było pozyskanie środków dla „wyrównania szans
w leczeniu noworodków”. Fundacja chce wyposażyć szpitale położnicze w stanowiska do
resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, specjalistyczne aparaty USG i pulsoksymetry.
W tegorocznym Finale brało udział 120 tys.
wolontariuszy. W całej Polsce działało
ok. 1,7 tys., a poza granicami ok. 80 sztabów.
Orkiestra grała m.in. w USA, Belgii, Australii,
Nowej Zelandii, Tokio, a nawet na wyspie Bali
i na Biegunie Północnym. Darczyńcy WOŚP
otrzymali 35 mln serduszek.
Na kwotę zebraną w Finale WOŚP złożyły się zbiórka publiczna (71 177 112,70 zł),
darowizny przekazane na cel akcji przede
wszystkim poprzez kanały elektroniczne
(54 543 011,44 zł) oraz dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, który WOŚP przekaże bezpośrednio szpitalom (653 680,20 zł).

Wybory we Włoszech
Centroprawica pod wodzą Silvio Berlusconiego otrzymała najwięcej głosów w wyborach
parlamentarnych we Włoszech. Blok ten z poparciem 35–36% nie może jednak utworzyć samodzielnie rządu. Frekwencja wyniosła 74%.
Koalicja sił centroprawicy, czyli ugrupowania Forza Italia, Ligi Północnej i Braci Włoch,
wygrała w obu izbach parlamentu. Liga Północna, głosząca antymigracyjne hasła, wyprzedziła Forza Italia Berlusconiego w Izbie
Deputowanych.
Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd będzie
w Izbie Deputowanych i Senacie pierwszym
ugrupowaniem. Ruch Beppe Grillo dostał
ok. 30% głosów. Politycy formacji mówią
o nadzwyczajnym wyniku i prezentują ruch
jako zwycięzcę wyborów.
Rządząca dotąd centrolewicowa Partia Demokratyczna Matteo Renziego zdobyła niewiele ponad 20% głosów.
Wśród komentatorów dominuje przekonanie,
że wybory były „głosowaniem na znak protestu”, co potwierdza poparcie dla centroprawicowej opozycji i pierwsze miejsce Ruchu
Pięciu Gwiazd wśród ugrupowań.
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Polska przegrała w sprawie delegowania pracowników
Negocjatorzy Rady UE i europarlamentu przegłosowali nowe zasady w sporze o reformę zasad delegowania pracowników UE. Ograniczą
one konkurencję płacową ze strony Polaków
delegowanych na unijny Zachód.
Przedstawiciele europarlamentu, Rady UE
oraz Komisji Europejskiej uzgodnili w marcu
ostateczną wersję kompromisu w sprawie
pracowników delegowanych. Reforma w najbliższych kilkunastu tygodniach powinna być
formalnie zatwierdzona w głosowaniach ministrów oraz PE. Wejdzie w życie w połowie
2020 r., a zatem, co niekorzystne z punktu
widzenia Polski, o dwa lata wcześniej, niż sądzono jesienią 2017 r.
Polska przy wsparciu części krajów bałtyckich
i z Grupy Wyszehradzkiej usiłowała utrudniać
porozumienie, wyszukując kruczki prawne
sugerujące jego niezgodność z regułami UE.
Jednak Bułgaria (kierująca w tym półroczu
Radą UE) ostatecznie nie wzięła pod uwagę
sprzeciwu grupy krajów (z Polską włącznie),
które nie mają dostatecznej liczby głosów, by
zmontować mniejszość blokującą w Radzie UE.
Kluczowym elementem reformy jest ograniczenie delegowania do jednego roku, z możliwością przedłużenia o pół roku. Zapewne
dopiero praktyka pokaże, jak trudno będzie
otrzymywać to przedłużenie we Francji albo
w Niemczech. Polacy delegowani np. do
Francji będą mogli, jak teraz, płacić składki
na ubezpieczenie społeczne w Polsce (są one
niższe od francuskich). Ale po roku, maksi-

mum półtora, będą musieli przejść na lokalne
zasady, co w zasadzie zrówna ich z Polakami
samodzielnie wyjeżdżającymi za pracą bez
„delegowania” przez polską firmę lub agencję
pracy tymczasowej. Obecnie pracownikom
delegowanym wystarczy płacić lokalną płacę
minimalną, ale reforma nakazuje wypłacanie
także wszelkich dodatków i bonusów, jakie
otrzymują pracownicy lokalni. To realizacja postulatu „takie samo wynagrodzenie za tę samą
płacę w tym samym miejscu”.
Poszczególne kraje UE będą mogły narzucać
firmom delegującym stosowanie reguł układów zbiorowych „reprezentatywnych” dla
danego obszaru geograficznego lub sektora.
Według reformy koszty dojazdu w miejsce delegowania (np. z Polski do Francji) i zakwaterowania nie powinny bądź potrącane z płacy
pracownika delegowanego.
Dla Polski ta reforma to protekcjonizm gospodarczy, dla Francji czy Belgii z kolei walka z dumpingiem socjalnym, czyli nierzetelną konkurencją płacową. Zmiany te dotkną
zwłaszcza sektor budownictwa, w ramach
którego często realizowane są duże, długoletnie inwestycje.
Zawarty przez Parlament Europejski i Radę
UE kompromis utrzymuje wyłączenie przewoźników międzynarodowych z obecnej reformy. Zasady płac kierowców w przewozach
międzynarodowych zostaną rozstrzygnięte
w odrębnych przepisach.

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. Polski
Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli w rezolucji działania Komisji Europejskiej
ws. uruchomienia wobec Polski art. 7 traktatu o UE. W głosowaniu wzięło udział 617 europosłów. Za rezolucją opowiedziało się 422,
przeciw 147, a 48 wstrzymało się od głosu.
Wiceszef KE Frans Timmermans podkreślił, że
Warszawa podjęła z Komisją dialog w sprawie
art. 7, ale Bruksela wciąż czeka na wykonanie
swoich zaleceń.

Podczas debaty największe frakcje europarlamentu poparły stanowisko KE. Sprzeciw zgłosił
klub Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do którego należy PiS, oraz niektórzy posłowie niezależni, m.in. Brytyjczyk Nigel Farage.
Początkowo PE chciał uruchomić w sprawie
naruszenia zasad praworządności w Polsce
własne postępowanie, jednak po wszczęciu
procedury przez Komisję w grudniu ub.r. zdecydował, że nie będzie dublował jej działań.

Władimir Putin po raz kolejny prezydentem
W wyborach prezydenckich w Rosji 18 marca br. Władimir Putin, który ubiegał się o kolejną kadencję, uzyskał 76,68% głosów — poinformowała Centralna Komisja Wyborcza.
Frekwencja wyniosła 67,48%.
Na drugim miejscu znalazł się kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Paweł Grudinin (11,78% głosów), który ocenił
wybory jako nieuczciwe.
Wynik Putina jest wyższy niż w jakichkolwiek poprzednich wyborach prezydenckich,

w których brał on udział. W 2000 r., u początku swych rządów, Putin uzyskał w wyborach
52,9%, w 2004 r. – 71,3%, a w 2012 r., gdy
wrócił na Kreml po czteroletnim sprawowaniu urzędu premiera, 63,6%.
Władimir Putin podziękował swym zwolennikom za poparcie i oznajmił, że uważa rezultaty głosowania za wyraz zaufania i nadziei na
rozwój Rosji.
PAP

Wysyłanie pieniędzy
do Europy za

€3.90

*

OPŁATY ZA PRZEKAZ

Korzystając z usługi „z dostarczeniem w ciągu 6 godzin”,
wysyłasz pieniądze z najniższymi opłatami** do Rumunii,
Bułgarii, Polski, Hiszpanii oraz Włoch, a odbiorca może
odebrać pieniądze po 6 godzinach.

Śledź przekaz na wu WU.COM

TO JEST

Od (€)

0,01 –

Do (€)

30,00

Opłata za
usługę “6
godzin” (€)

Opłata za usługę
“w kilka minut”
(€)

3,90

4,90

30,01 –

50,00

3,90

6,90

50,01 –

100,00

4,90

10,00

100,01 –

200,00

6,50

15,00

200,01 –

300,00

8,50

18,00

300,01 –

400,00

9,50

23,00

400,01 –

500,00

11,00

28,00

TEL. KOMÓRKOWY | ONLINE | PLACÓWKA AGENTA

*Opłaty obowiązują od 12 stycznia 2017 roku dla przekazów z Belgii (tylko w wybranych placówkach) do Rumunii, Bułgarii, Polski, Hiszpanii i Włoch. Western Union również zarabia na wymianie walut.
Przy wyborze firmy przesyłającej pieniądze dokładnie porównaj opłaty przekazów oraz kursy walut. Opłaty i kursy walutowe mogą różnić się w zależności od marki, kanału, oraz lokalizacji w oparciu o
szereg czynników. Opłaty i kursy walut mogą ulec zmianie bez powiadomienia. **Niższe ceny w porównaniu do usługi “W kilka minut”. Przekazanie środków może być opóźnione lub usługi mogą być
niedostępne w zależności od określonych warunków transakcji, w tym kwoty, kraju przeznaczenia, dostępności waluty, kwestii regulacyjnych, wymogów dotyczących identyfikacji, godzin urzędowania
placówek agencyjnych, różnic w strefach czasowych, wyboru opcji o późniejszym terminie odbioru. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Szczegółowe informacje znajdują się na każdym formularzu
wysyłki. © 2018 Western Union Holdings Inc. All rights reserved.
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A new Secondary School
with a unique approach in Brussels.

INTERNATIONAL SCHOOL

BEPS international school offers high quality education in a caring
environment. Our teachers engage students in authentic and
meaningful learning experiences. BEPS combines 21st century
practices with the rigour of the International Baccalaureate.
Admission is open for September 2018. Come and visit us!

www.beps.com
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PRZEDE WSZYSTKIM

PIJ WODĘ

WIĘCEJ
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ZATRUDNIAMY

TITRES SERVICES

Osoby chcące zwiększyć swój etat
Osoby mające prawo do zasiłku (chômage,
CPAS) oraz kartę ACTIVA
OFERUJEMY:
• Umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze
25-38 godzin tygodniowo
• Większość pracy na terenie Brukseli
• Satysfakcjonujące warunki zatrudnienia
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: info@optimaservice.be
* Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie wybranym kandydatom

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

zaczęli zastanawiać się nawet, czy dokonań
„potężnego konuga Windlandii”, jak bywa
nazywana, nie należy rozdzielić na kilka
osób. Ze względu na to, że sagi mieszają fakty historyczne i legendy, nie można
nigdy być pewnym, czy opisywany w nich
bohater nie jest przypadkiem „ulepiony”
z życiorysów kilku gierojów.

Starożytne sagi Północy pełne są wspaniałych opowieści o dzielnych brodatych wojownikach, których jedynym marzeniem było
umrzeć w krwawym boju, a potem zasiąść
w Wielkiej Hali Odyna. Bajania skandynawskie głoszą jednak nie tylko chwałę bogów
i potężnych herosów – jest w nich też miejsce dla kobiet. Osoba jednej z nich – polskiej
księżniczki Świętosławy, córki Mieszka I – budziła powszechny szacunek i przyprawiała
największych chwatów o kołatanie serca.
O córce Mieszka wiadomo niewiele, nie jest
nawet do końca pewne, jakie nosiła słowiańskie imię. Kronikarz Thietmar wspomina o niej bardzo krótko: „Ponieważ nikt nie
zdoła pojąć ani osobliwości owej północnej
krainy, które w ich przedziwnej postaci sama
natura tam roztacza, ani też okrutnych czynów tamtejszego ludu, przeto pominę je
i tylko w paru słowach wspomnę o owym
jaszczurczym pomiocie, czyli o synach onegoż Swena – prześladowcy. Urodziła mu ich
córka księcia Mieszka i siostra jego syna i następcy, Bolesława”. I to właściwie wszystko,
czego możemy się o niej dowiedzieć.
To, że nazywamy ją Świętosławą, zawdzięczamy jednemu z badaczy jej legendy. Uczony doszedł do wniosku, że skoro jej córka
nosiła imię Santslaue (tłum. jako Świętosława), to zgodnie ze skandynawską tradycją
jej matka musiała nosić takie samo imię.
Nie jest też do końca jasne (ze względu na
ograniczoną liczbę źródeł), co działo się
z nią na dworze Mieszka I – znacznie więcej
wiadomo rzecz jasna o Bolesławie. Badacze
są pewni, że po tym, jak gdzieś między 980
a 990 rokiem wydano ją za mąż za króla
Szwecji Eryka Zdobywcę, słuch o niej właściwie zaginął i zniknęła z kart polskiej historii.
Niedopowiedzeń i pytań jest jednak więcej –
niektórzy historycy i znawcy kultur Północy
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Zdaniem niektórych, podobnie może być
z Sygrydą. Istnieje możliwość, że twórcy
skandynawscy obdzielili ją historiami innych odważnych kobiet-wojowniczek, które
dzielnie stawały do walki wraz z mężczyznami. Pewności jednak nie ma, a ja (i chyba
też wielu innych pasjonatów pieśni Północy) chcę wierzyć, że Świętosława nie tylko
istniała taka, jaką ją odmalowują runy, ale
też swoim życiem zainspirowała późniejszych wielkich zdobywców.

Źródła podają, że Świętosława poślubiła
najpierw Eryka Zdobywcę, dla którego była
nie tylko wierną i kochającą żoną (mieli
dwoje dzieci), ale też przewidującą doradczynią. To za jej namową król wyprawił się
na Duńczyków, których pokonał i dzięki
temu zyskał sławę i poważanie wśród innych władców. Niestety jego chwała nie
trwała długo – Eryk zaczął popadać w szaleństwo; chciał nawet, jak podają legendy, złożyć w ofierze Odynowi swego syna
Olafa. Kochająca matka nie mogła, zdaniem autorów sag, czekać bezczynnie, aż
król posunie się za daleko, i wzięła sprawy w swoje ręce: najpierw (jak wiemy
z legend) otruła Eryka i spaliła świątynię
Odyna, a potem sama stanęła na czele
państwa.
Jej działania na arenie międzynarodowej zaowocowały zawarciem pokoju z Danią, który
przypieczętowało małżeństwo ze Swenem
Widłobrodym. Niestety i ten związek nie
okazał się dla polskiej królewny szczęśliwy
– król wygnał bowiem Świętosławę do Polski, sam zaś wyprawił się na Anglię, którą
podbił.
Po śmierci ojca Harald i Knut poprosili matkę, by wróciła z nimi do domu. Zwycięstwo
Widłobrodego na Wyspach i w Norwegii
uczyniło ze Świętosławy władczynię czterech królestw i nawet jeśli jej mężowie okazali się jej przekleństwem, to synowie stanęli
na wysokości zadania i oddali matce należną
jej pozycję.

Storråda znaczy „dumna” i jest chyba najlepszym przydomkiem polskiej królewny. Nie tylko w polityce pokazała, że potrafi twardą ręką
trzymać zdobytą z trudem władzę. W życiu
prywatnym również nie pozwoliła na to, by
splamiono jej honor czy podkopano pozycję.
W sagach można znaleźć opowieści o tym,
jak bardzo dbała o swoje dobre imię i odpowiednie traktowanie. Kiedy po śmierci
Eryka o jej rękę zaczęli zabiegać adoratorzy,
Świętosława nie poszła w ślady Penelopy
i nie tkała w cichości niepewnego planu,
ale zakasała rękawy i sama postanowiła rozwiązać problem. Amanci nie byli w oczach
potężnej władczyni wystarczająco dobrzy
i żeby oszczędzić sobie czasu i nieprzyjemności, spaliła kilku na stosie, by dać wszystkim
innym do zrozumienia, że oczekuje jedynie
najlepszych kandydatów i nie będzie się rozmieniała na drobne.
Komunikat musiał być dość klarowny, bowiem jedynym, który zdecydował się dalej
toczyć bój o rękę Sygrydy, był podziwiany przez wszystkich norweski książę Olaf
Tryggvason. Jak podają niektóre źródła,
Świętosława mogła go znać jeszcze z dworu Mieszka, gdzie Olaf miał przez jakiś czas
przebywać. Dzielny i przystojny młodzieniec
zyskał uznanie młodej wdowy i nawet się jej
oświadczył. Nie pozostał jednak wierny swoim uczuciom i zerwał zaręczyny. Mówi się, że
powodem miała być niechęć Sygrydy do oddania mu tronu Szwecji, na którym zasiadał
jeden z jej synów.
Oszukana i zdradzona postanowiła zemścić
się w najbardziej okrutny sposób – najpierw
wyszła za mąż za Swena Widłobrodego,
a potem namówiła męża do zniszczenia Olafa i jego ojczyzny. Plan się powiódł, niewierny książę zginął w boju, a Norwegia znalazła
się pod butem Swena i Sygrydy.
Życie polskiej księżniczki w zimnej Północy
nie było szczęśliwe – musiała stawić czoła
zachłannym i groźnym mężczyznom, nie ulękła się jednak i parła do celu. Owszem, nie
przebierała przy tym w środkach, ale w inny
sposób nie mogła utrzymać władzy i ochronić swego dziedzictwa – zwłaszcza wśród
wikingów. Sama wspięła się na szczyt i tylko
dzięki własnej mądrości i męstwu stała się
„potężnym konugiem Windlandii”, budzącym podziw po dziś dzień.
Anna Albingier
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KALENDARZ IMPREZ
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

6.04 – 6.05
FLORALIES – WYSTAWA KWIATÓW

Już po raz 15 rok z rzędu zamkowy park otwiera się dla zwiedzających.
Na 14 hektarach zieleni będzie można odkryć prawie wszystkie gatunki
wiosennych kwiatów cebulkowych. Pod kierunkiem ogrodników wyspecjalizowanych w ich hodowli posadzono ponad milion cebulek. Wszyscy amatorzy kwiatów będą mogli podziwiać 500 gatunków tych roślin,
w tym 400 rodzajów tulipanów.

Château de Grand-Bigard
Van Benerenstraat 5, 1702 Grand-Bigard
www.kasteelgrootbijgaarden.be

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

19 – 22.04
BALKAN TRAFIK FESTIVAL
Bozar, 1000 Bruxelles
www.balkantrafik.com

19 – 22.04
ART BRUSSELS

Salon sztuki współczesnej
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.artbrussels.be
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21.04 – 11.05
ORANŻERIE KRÓLEWSKIE

Dziesiątki ton szkła i żelaza składają się na przepiękną konstrukcję, jaką są
Oranżerie Królewskie na Laeken wybudowane za czasów króla Leopolda
II. Zgromadził on w swoim Zimowym Ogrodzie okazy roślin tropikalnych
z czterech zakątków świata. Co roku przez 15 dni oranżerie są otwarte
dla zwiedzających, którzy mogą spacerować i podziwiać przepiękne egzotyczne kwiaty i rośliny.

Domaine Royal de Laeken, 1020 Bruxelles
Wstęp: 2,50 EUR (-18 lat – bezpłatnie)
www.monarchie.be

25.04 – 6.05
LES NUITS BOTANIQUE

Botanique, 1210 Bruxelles
www.botanique.be

5 – 6.05
FÊTE DE L’IRIS

centrum Brukseli
Wstęp: bezpłatny
www.fetedeliris.be

12.05
ZINNEKE PARADE 2018

centrum Brukseli
Wstęp: bezpłatny
www.bruxelles.be/zinneke-parade

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
www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/parlamentarium

Asia (w celu zachowania pełnej anonimowości imiona bohaterów zostały zmienione),
drobna szatynka po trzydziestce, mieszka
w Brukseli od 7 lat. Przyjechała tu, ponieważ w regionie, z którego pochodzi, ciężko
jej było znaleźć pracę. Gdy jedna z koleżanek powiedziała, że firma, w której pracuje
w Belgii, szuka dziewczyn do sprzątania, Asia
spakowała walizkę i ruszyła pełna nadziei na
zachód Europy.
Pawła – budowlańca – poznała w Brukseli
u wspólnych znajomych. Od razu coś między
nimi zaiskrzyło. Paweł był szarmancki. Kiedy
mógł, przyjeżdżał po nią do pracy, zapraszał
ją do restauracji, kupował kwiaty, prezenty…
Po kilku miesiącach znajomości Asia zaszła
w ciążę. Paweł wydawał się zadowolony.
Zorganizował nawet dla nich huczne wesele
w miejscowości, z której pochodził. W szóstym miesiącu ciąży pojawiły się komplikacje
i lekarz zalecił Asi, aby zaprzestała pracy, nie
dźwigała ciężkich przedmiotów i jak najwięcej leżała. Teraz to Paweł musiał zająć się
przynoszeniem zakupów, praniem, myciem
okien. Asia od razu zorientowała się, że ta
rola wybrankowi jej serca nie do końca pasuje. Paweł robił jej uszczypliwe uwagi, że się
leni na kanapie, a on zasuwa na budowie,
a potem jeszcze ma cały dom do ogarnięcia.
Po narodzinach ich syna Bartka sytuacja jeszcze się pogorszyła. Mimo że Asia zajmowała
się dzieckiem oraz domem, Pawłowi przeszkadzało to, że syn płacze, że Asia poświęca tyle
czasu małemu, że nie jest już tak, jak kiedyś…
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Pierwszy raz Paweł uderzył Asię w pewien
piątkowy wieczór, kiedy wrócił po paru piwach wypitych z kumplami po pracy. Asia
nie pamięta, o co konkretnie mu chodziło.
Sądzi, że może uszła z niego cała ta „frustracja” związana z nową sytuacją. W następnych miesiącach atmosfera robiła się
coraz bardziej napięta. Paweł na każdym
kroku okazywał swoje niezadowolenie,
szukał zaczepki, poniżał Asię, nazywając
ją idiotką, która do niczego się nie nadaje,
która marnuje mu życie…
Kiedy Asia poprosiła go, aby pozostawiał co
miesiąc pewną sumę pieniędzy na prowadzenie domu oraz na dziecko, Paweł wpadł
w szał i na oczach Bartka dotkliwie ją pobił.
Asia była wiele razy popychana, szturchana, policzkowana. Pawłowi nigdy nie przeszkadzało nawet to, że Asia trzyma na ręku
małe dziecko lub że Bartek jest świadkiem
takich scen.
Pewnego dnia, po czterech latach związku,
Asia zdecydowała, że chce odejść od męża,
ponieważ nie jest już dłużej w stanie wytrzymać tej sytuacji. Sądziła, że Paweł nie
będzie się temu sprzeciwiał, skoro był z niej
jako żony tak bardzo niezadowolony. Niestety, wiadomość o tym, że Asia chce rozwodu, wywołała w Pawle furię. Powiedział,
że prędzej ją zabije, niż pozwoli jej odejść
wraz z dzieckiem. Na koniec znowu ją pobił,
żeby sobie nie myślała, że są to tylko „puste
słowa”…

Historia Asi nie jest odosobniona. Niestety, przemoc domowa jest w dalszym ciągu
w wielu rodzinach tematem tabu, w związku z czym statystyki nie oddają w pełni skali
problemu. Liczba zgłaszanych na policję
aktów przemocy jest w dużym stopniu powiązana z aspektem kulturowym danego
kraju. Im dalej na północ i zachód Europy,
tam, gdzie żywsza jest idea równouprawnienia, odnotowuje się o wiele więcej zgłoszeń w porównaniu z Europą Środkową
i Południową. Dla przykładu, według najnowszych policyjnych statystyk w Polsce
w 2017 r. 67 984 kobiety złożyły skargę na
policji w wyniku doznanych aktów przemocy (nieznana jest natomiast liczba zgłoszeń
innym podmiotom, np. opiece społecznej,
psychologom itp.). W tym samym czasie
w Belgii, która ma prawie czterokrotnie
mniejszą liczbę mieszkańców, zgłoszono na
policję prawie 300 tys. skarg.
Szacunki Eurobarometru wskazują na to, że
w krajach Unii Europejskiej średnio 34 proc.
kobiet w wieku od 15 do 66 lat doświadczyło w swoim życiu choć jednego z rodzajów
przemocy ze strony swojego partnera. Znamienny jest fakt, że ponad 30 proc. kobiet,
które doświadczają przemocy w dorosłym życiu, było także ofiarami przemocy (seksualnej,
fizycznej bądź psychicznej) w dzieciństwie.
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FIZYCZNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popychanie
odpychanie
obezwładnianie
przytrzymywanie
policzkowanie
szczypanie
kopanie
duszenie
bicie otwartą ręką i pięściami
bicie przedmiotami
ciskanie w kogoś przedmiotami
parzenie
polewanie substancjami żrącymi
użycie broni
porzucanie w niebezpiecznej okolicy
nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

PSYCHICZNA
•
•
•
•
•
•

•
•
•

wyśmiewanie poglądów,
religii, pochodzenia
narzucanie własnych
poglądów
karanie przez odmowę
uczuć, zainteresowania,
szacunku
stała krytyka
wmawianie choroby psychicznej
izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi
osobami)
domaganie się posłuszeństwa
ograniczanie snu i pożywienia
degradacja werbalna
(wyzywanie, poniżanie,
upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.

Dziś były już mąż Asi odbywa zasądzoną karę
pozbawienia wolności. Dodatkowo zostały
mu ograniczone prawa rodzicielskie oraz
skierowano go na przymusowe leczenie.
Asia znalazła w sobie siłę i odwagę, aby powiedzieć przemocy STOP. Nie bez znaczenia
jest tutaj fakt, że pochodzi z bardzo ciepłej,
wielodzietnej rodziny, gdzie mimo częstego
braku środków finansowych na nowe ubrania czy szkolne wycieczki, nigdy nie brakowało serdeczności, wzajemnego szacunku
oraz tolerancji. Asia od rodziców otrzymała
ogromy dar: wiedzę, jak powinna wyglądać normalna, dobra rodzina, oraz siłę, aby
dążyć do zrealizowania tych standardów
w swoim dorosłym życiu. Nawet przez chwilę nie pomyślała: „bije, bo kocha” albo że to
jej wina, że Paweł się tak zachowuje. Przypuszcza, że właśnie to trzeźwe spojrzenie
i nieobarczanie siebie winą za postępowanie
byłego partnera w jakiś sposób ją uratowało
i pozwoliło wyrwać się z koła przemocy.
Asia dużo pracuje, aby móc sprostać comiesięcznym wydatkom na utrzymanie domu
oraz dziecka, ale mimo to zawsze znajdzie
czas, aby pobawić się z Bartkiem czy poczytać mu książeczkę na dobranoc. Na razie nie
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SEKSUALNA
•
•
•
•
•
•

wymuszanie pożycia
seksualnego
wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych
wymuszanie seksu z osobami trzecimi
sadystyczne formy współżycia seksualnego
demonstrowanie zazdrości
krytyka zachowań seksualnych itp.

jest jeszcze gotowa do stworzenia nowego
związku z innym mężczyzną. Ma duże grono
znajomych, korzysta z psychoterapii – daje
sobie czas na odbudowanie poczucia wartości, które Paweł przez kilka lat systematycznie niszczył. Mimo trudnych doświadczeń
z ostatnich lat Asia znajduje się na bardzo
dobrej drodze, aby doznany uraz nie stanowił w przyszłości ciężaru uniemożliwiającego
stworzenie nowych, właściwych relacji. Choć
przeszłości nie da się wymazać z pamięci,
Asia patrzy w przyszłość z nadzieją, głęboko
wierząc, iż spotka mężczyznę, dla którego
słowo „miłość” będzie oznaczało przede
wszystkim szacunek dla drugiej osoby…
Na zakończenie należy podkreślić, że absolutnie każda osoba, która doznaje aktów
przemocy, ma szansę zmienić swoją sytuację. Nie jest to z pewnością łatwa decyzja,
a procedura prawna jest również emocjonalnie obciążająca, ale trzeba pamiętać, że
warto podjąć ten wysiłek, aby raz na zawsze
uniezależnić się od sprawcy i zacząć żyć.

Agnieszka Maria Sità

EKONOMICZNA
•
•
•
•
•

odbieranie zarobionych
pieniędzy
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej
niezaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny
kontrolowanie wszystkich wydatków
odmawianie dostępu
do wspólnych środków
finansowych

W kolejnym numerze: „Jestem ofiarą przemocy domowej – co robić? Do kogo zwrócić
się o pomoc?” – poradnik dla osób mieszkających w Belgii.

Agnieszka Sità – absolwentka prawa i kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów
podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie w Katanii, posiada
dyplom interdyscyplinarnych studiów z zakresu wiktymologii oraz psychotraumatologii Uniwersytetu Paryż V oraz Centrum Psychotraumatologii Motoyer w Brukseli.
W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 9.00–16.30 organizuje bezpłatnie konsultacje dla młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Więcej informacji na stronie www.porada.be
lub pod numerem telefonu 0495 28 98 24.
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ZDROWIE

Ćwiczenia
fizyczne
Niezdrowe nawyki żywieniowe, połączone z brakiem ćwiczeń fizycznych, odpowiadają za 30 do 40% przypadków raka oraz za przynajmniej 1/3 przedwczesnych zgonów w następstwie chorób układu
krążenia, nadwagi i otyłości. Nie jesteśmy zbyt łaskawi dla swojego
zdrowia… Tymczasem pół godziny dziennie średnio intensywnej
aktywności fizycznej w przypadku osoby dorosłej i godzina w przypadku dzieci może już zdziałać cuda: obniżone ryzyko wystąpienia
chorób układu krążenia, apopleksji, cukrzycy typu 2, niektórych nowotworów, nadwagi i otyłości.

Osoby młode i ćwiczenia ruchowe

Z jaką częstotliwością powinniśmy ćwiczyć?

Seniorzy i aktywność fizyczna

Twój dzień przypomina ten opisany poniżej? Do pracy jedziesz samochodem. Cały dzień spędzasz przy biurku. Wieczorem wracasz
samochodem do domu, po kolacji oglądasz telewizję, czytasz książkę lub gazetę, a następnie kładziesz się spać… Twoja aktywność
fizyczna jest więc niewystarczająca! Zaledwie 28% społeczeństwa
wykonuje codziennie wystarczająco dużo ćwiczeń fizycznych, aby ich
pozytywny wpływ dał się odczuć na zdrowiu. Intensywne uprawianie
sportu nie jest konieczne, by móc skorzystać ze wszystkich korzyści
związanych z aktywnością ruchową.
WIEK

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ
I INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ

6 – 20 lat

co najmniej 1 godz. ćwiczeń dziennie

20 – 64 lat

pół godz. ćwiczeń
o średniej intensywności dziennie

ponad 65 lat

regularne ćwiczenia
o intensywności od małej do średniej

Ćwiczenia fizyczne o średniej intensywności to te, które przyśpieszają rytm serca i oddech oraz wywołują lekkie pocenie się. Zaliczamy
do nich również zajęcia w czasie wolnym, prace domowe i codzienne czynności wykonywane w miejscu pracy.
Czy wiesz, że 30 min ćwiczeń fizycznych dziennie jest odpowiednikiem 10 tys. kroków? Dzięki aparatowi do mierzenia kroków (krokomierzowi) możesz łatwo zmierzyć, ile ich wykonujesz w ciągu dnia.

30 min = 2 x 15 min = 3 x 10 min

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych nieprzerwanie przez 30 min nie
jest konieczne. Krótsze okresy aktywności, jak np. zrobienie zakupów podczas przerwy na lunch czy udanie się do pracy rowerem,
są również brane pod uwagę. Jednak najlepiej poświęcić na każdy
wysiłek co najmniej 10 min.

Ćwiczenia fizyczne, by stracić na wadze

Osoby, które chcą schudnąć, powinny ruszać się więcej, tak aby spalić przede wszystkim tłuszcze (warto wiedzieć, że godzina joggingu
w wolnym tempie przynosi lepsze wyniki niż 15 min intensywnego
biegu). Powinny też uważnie nadzorować swój sposób odżywiania
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się, aby ograniczyć ilość dostarczanej energii. Zdrowa i zrównoważona dieta połączona z wystarczającą dawką ćwiczeń ruchowych
gwarantuje utratę wagi.
Młodzi muszą ruszać się więcej niż dorośli, przynajmniej godzinę
dziennie. Ponadto muszą zadbać o swój rozwój i kondycję fizyczną.
Idealnym posunięciem jest zapisanie dzieci do klubu sportowego,
na taniec lub na zajęcia gimnastyczne.
Proces starzenia pociąga za sobą zmiany fizyczne i psychiczne, ale nie
oznacza to, że seniorzy powinni się im biernie przyglądać. Przeciwnie – powinni właściwie się przygotować, by stawić im czoła. A zatem: ruszajcie się! Pozostańcie aktywni – np. uprawiajcie 2–3 razy
w tygodniu bieg w wolnym tempie, szybki marsz, jazdę na rowerze,
pływanie, tai chi… Zalecane jest też codzienne wykonywanie ćwiczeń
gimnastycznych i rozciągających (stretchingu) przez 10 min.

Czy ruszasz się wystarczająco dużo?

Możesz ćwiczyć jeszcze więcej, bo ruchu nigdy za dużo, np. uprawiaj sport dłużej lub intensywniej. W ten sposób możesz przekroczyć własne granice. Jeśli zdecydujesz się na intensywne ćwiczenia,
pamiętaj, że konieczne jest profesjonalne wsparcie sportowe.

Korzyści z aktywności fizycznej

☛ Pozytywny wpływ na wagę: łatwiej utrzymasz wagę lub schudniesz.
☛ Lepsza kondycja ogólna sprawi, że poprawi się twoje samopoczucie i poczujesz się lepiej w swoim ciele.
☛ Silniejsze kości i lepsza muskulatura są szczególnie istotne dla
osób młodych i starszych. Właściwie rozwinięte mięśnie wzmocnią twoje plecy i barki, co upiększy twoją sylwetkę.
☛ Lepsza równowaga i koordynacja ruchowa to mniejsze ryzyko
upadków (a więc i poważnych zranień) u osób starszych.
☛ Lepsze samopoczucie fizyczne: poczujesz przypływ energii,
będziesz mniej zmęczony, poprawi się twoja koncentracja. Co
więcej, uprawianie sportu pozwala na poszerzenie kontaktów
społecznych. Będziesz też bardziej zrelaksowany i lepiej poradzisz sobie ze stresem.
☛ Dobry sen: uprawianie sportu w ciągu dnia wpływa na poprawę
snu.
Wniosek: Uprawianie sportu przez całe życie to inwestycja w dobre
zdrowie!
ML Brabant wie, jak ważne jest regularne uprawianie sportu.
Dlatego poprzez świadczenia „Motywacja sportowa”, skierowane do dzieci i dorosłych, oferujemy naszym członkom wsparcie
finansowe, z którym można się zapoznać na następnej stronie!
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Chcesz zapisać siebie lub
swoje nastoletnie dziecko do
klubu sportowego?
Wykupiłeś
przynajmniej 3-miesięczny lub
uprawniający do minimum
10 wejść abonament
“fitness”?
Chcesz poprawić swoją
kondycję fizyczną,
uczestnicząc
w zajęciach dla osób
rozpoczynających bieganie?
ML Brabant udziela wsparcia w wysokości
do 35 € w roku kalendarzowym członkom,
którzy aktywnie uprawiają sport i płacą opłatę
za przynależność, wpisowe lub abonament
w klubie sportowym zatwierdzonym
przez Mutualité Libérale, w klubie fitness lub za zajęcia
dla osób rozpoczynających bieganie.
WSPARCIE MAKSYMALNE : poszczególne zwroty
(klub sportowy, klub fitness i zajęcia z biegania)
można łączyć, ale ich całkowita kwota nie może
przekroczyć 35 € w roku kalendarzowym.

Chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i zaletach z nimi związanych?
Chcesz zostać członkiem naszego funduszu zdrowotnego?
Załatwiamy wszystkie formalności, PO FRANCUSKU LUB PO POLSKU!
Kontakt: Renata BOCEVSKA
tel. 0486/13.55.54 lub 02.223.58.48
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Gabinet Terapii
Naturalnych
Naturoterapia, Aromaterapia,
Biorezonans

gsm 0485/16.53.15
www.tobebio.net
www.tobebio.pl
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W dzisiejszych czasach przyzwyczajeni jesteśmy do informacji o wypadkach na drogach. Nie ma
dnia, żebyśmy w radiu, telewizji, internecie nie napotkali informacji o karambolach, zderzeniach,
kolizjach. Niestety, pochodną tych informacji są bardzo często informacje o ofiarach śmiertelnych.
Sąsiad przez przypadek potrącił pieszego, który zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Koleżanka
jechała na weekend z rodziną i z powodu zderzenia czołowego zginęła na miejscu. Znajomy zabił się na prostej drodze, jadąc za szybko na motorze. Kto z nas nie zna takich
historii nie tylko z mediów, ale i z własnego otoczenia? Zawsze mamy nadzieję, że
to nie nam się przytrafi, nie my będziemy sprawcami lub ofiarami… Jednak będąc
kierowcą, nie wolno usypiać swojej czujności. Bo nie znasz dnia ani godziny…

Jeszcze na początku 2017 r. prasa informowała o niebezpiecznej tendencji: liczba
wypadków w Polsce rosła, a w tym samym
czasie w Europie malała. Na szczęście miniony rok był bardziej optymistyczny niż poprzednie pod względem liczby wypadków
i ich ofiar – potwierdzają to dane przedstawione przez Komendę Główną Policji.
Wszystkich wypadków w Polsce w 2017 r.
było ponad 32 tys., rannych zostało blisko
40 tys. osób, zginęło 2810. W porównaniu z rokiem 2016 liczba wypadków spadła o 2,8 proc., rannych o 3,4 proc., a ofiar
śmiertelnych o 7,1 proc. Optymizm jednak
nieco przygasa, gdy zestawimy wyniki polskie z europejskimi – średnia dla Unii Europejskiej wynosi 51 ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych na milion mieszkańców, podczas gdy w Polsce – 79 (wyliczenia
za 2016 rok). Znaczną poprawę bezpieczeńu
u
u
u
u

Przestrzegaj zawsze przepisów i zwracaj uwagę na znaki drogowe.
Unikaj nadmiernej prędkości nawet przy
świetnych warunkach pogodowych.
Unikaj niepotrzebnej brawury, wyprzedzania bez konieczności oraz w miejscach niebezpiecznych.
Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach określanych jako „czarne punkty”.
Unikaj rozproszenia w trakcie jazdy –
rozmowy telefoniczne, jedzenie, zajmowanie się dzieckiem mogą osłabić twoją uwagę i doprowadzić do wypadku.

stwa na drogach można zauważyć wśród
bliskich Polsce państw – w Czechach, na
Węgrzech czy na Łotwie.
Mówiąc o bezpieczeństwie na drogach, nie
można nie wspomnieć o kierowcach prowadzących pod wpływem alkoholu. Mimo
że w 2017 r. odnotowano kolejny sukces
– spadek liczby pijanych kierowców – to
niestety statystyki przerażają. Na blisko
18 mln przeprowadzonych kontroli wykryto prawe 110 tys. nietrzeźwych kierowców.
Poprawa jest znacząca – w porównaniu
z 2016 r. liczba kierujących pod wpływem
alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) spadła
o 19 proc., a liczba nietrzeźwych kierowców (powyżej 0,5 promila) – o 8 proc. Jednak liczba 110 tys. nietrzeźwych kierowców
dalej przeraża, szczególnie pod względem
tego, jak wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z konsekwencji tak lekkomyślnego postępowania.
u
u
u
u
u

Dostosowuj jazdę do warunków atmo‑
sferycznych oraz natężenia ruchu drogowego.
Regularnie sprawdzaj stan techniczny
swojego pojazdu oraz natychmiast eliminuj usterki.
Regularnie sprawdzaj swój stan zdrowia, szczególną uwagę zwracając na
wzrok i słuch.
Śledź zmiany w przepisach drogowych.
Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa
oraz pilnuj, aby twoi pasażerowie także mieli je zapięte.

Wsiadając za kierownicę, miejmy świadomość, że na naszej drodze zawsze mogą
pojawić się nieprzewidziane okoliczności.
Nawet jeśli mamy pewność co do swych
umiejętności, nie możemy odpowiadać za
innych kierowców. Także nam mogą przytrafić się sytuacje, w których wina może
być po naszej stronie. Dlatego zawsze
warto pamiętać, że jako kierowca odpowiadamy za ludzkie życie w każdej minucie. Naprawdę, pięć minut nas nie zbawi,
a innych może kosztować zdrowie i życie.
Pamiętajmy, że kierując swoim pojazdem,
możemy też nieświadomie pokierować życiem innych ludzi. Warto zatem
stosować się do kilku ważnych
zasad – zawsze, nawet na
drogach wewnętrznych, nawet w nocy, nawet przy idealnej pogodzie.
u
u

u
u

Unikaj jazdy na pamięć.
Zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów, których mijasz, szczególnie
w miejscach bez sygnalizacji świetlnej
oraz wyznaczonych dróg rowerowych
czy chodników.
Reaguj, jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego – być może twoja pomoc uratuje komuś życie.
Nigdy nie wsiadaj do samochodu po
alkoholu.

Ewelina Wolna-Olczak
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W dniach 22 lutego – 4 marca br. w Brussels Expo odbyła się kolejna już edycja BATIBOUW – największych
w Belgii targów budowlanych, które jak co roku zgromadziły ogromną rzeszę zainteresowanych zwiedzających.
Pośród wielu ciekawych stoisk goście targów mogli odwiedzić także to przygotowane przez organizację Lodzkie House. W pracy nad stoiskiem i ciekawą ofertą, której tematyka dotyczyła cieszącej się coraz większym
zainteresowaniem architektury pasywnej, uczestniczyło liczne grono projektantów i artystów z województwa
łódzkiego. Tak właśnie powstał HousePlan.
CZYM WŁAŚCIWIE JEST HOUSEPLAN?

Organizatorzy stoiska, w tym projektanci biura D44, zauważyli
w ostatnich latach swojej pracy zawodowej coraz większe zainteresowanie klientów tematyką domów energooszczędnych i pasywnych. Mimo że inwestorzy wykazywali i wciąż wykazują coraz
większą chęć ekologicznej i oszczędnej budowy, to jednak często rezygnują, zniechęceni bardziej skomplikowanym i wymagającym procesem projektowym i wykonawczym takiego budownictwa. Domy
pasywne mają wiele zalet, niemniej nie da się ukryć, że zarówno
na etapie wykonywania projektu, jak i później, podczas budowy
i w trakcie wyboru materiałów, architektura ta wymaga większego
zaangażowania i dyscypliny, bo według swych założeń nie godzi się
na wszystkie kompromisy. Chcąc propagować budownictwo pasywne na rynku belgijskim, zrzeszeni w Lodzkie House specjaliści, w tym
projektanci biura D44, postanowili zadziałać i przygotować
ofertę gotowych projektów
domów pasywnych, z której
mogliby wybierać klienci. Tak
powstał HousePlan.
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HousePlan różni się jednak
od typowej oferty domów
katalogowych. W trakcie przygotowania projektów twórcy
dążyli nie tyle do stworzenia
projektu jako architektury,
lecz kompleksowej dokumentacji, która obejmowała
wszystkie zagadnienia, w tym
GAZETKA

dobór materiałów budowlanych, elementów wykończeniowych
i sporządzenie bardzo dokładnego kosztorysu.
Ponadto, opracowując projekty domów do oferty HousePlan, projektanci postanowili skupić się przede wszystkim na potrzebach
osób, dla których liczy się nie tylko dobra architektura, ale i czas
oraz koszt realizacji. Dzięki zastosowaniu w projekcie łatwych rozwiązań budowlanych oraz ogólnodostępnych materiałów budowa
domów według przygotowanych przez D44 projektów będzie naprawdę niskobudżetowa oraz łatwa w przygotowaniu i prowadzeniu. Wybór jednego spośród oferowanych przez HousePlan projektów gwarantuje właściwie możliwość samodzielnego prowadzenia
i nadzorowania budowy przez inwestora – bez konieczności znajomości skomplikowanych procesów budowlanych i szerokiej wiedzy
technicznej. Oznacza to tym samym brak konieczności zatrudniania
inspektora czy angażowania architekta do nadzorów autorskich na
czas prowadzenia prac. A to z kolei skutkuje kolejną oszczędnością
funduszy, co może okazać się dużym plusem szczególnie dla osób,
które mają bardzo sztywnie określone środki przeznaczone na przeprowadzenie inwestycji.
Gotowy projekt jest jednocześnie najlepszym rozwiązaniem dla
osób, dla których bardzo liczy się czas realizacji. Przystosowanie takiego projektu do uwarunkowań panujących na działce inwestora
to znacznie szybszy proces niż tworzenie indywidualnej koncepcji
i dokumentacji projektowej na życzenie. Łatwe rozwiązania i kompleksowość projektów, które przygotowali architekci D44, oraz
ograniczenie liczby osób, które muszą być zaangażowane w proces
budowy, to gwarancja dużej oszczędności czasu i znaczne przyspieszenie realizacji budowy.

DOM
gooszczędnych, ale również dążenie do promowania innowacyjnych
metod budownictwa. Dlatego do budowy domów z oferty HousePlan
zastosowano technologię Izodom, propagowaną przez polską firmę
Izodom 2000 Polska.

To właśnie kierując się powyższymi założeniami, projektanci D44 stworzyli listę dopracowanych, gotowych projektów nowoczesnych domów pasywnych i energooszczędnych, która dostępna jest na stronie
www.houseplan.be. Wszystkie projekty cechuje nowoczesne podejście
do architektury i konsekwentne, logiczne rozplanowanie funkcji i pomieszczeń, tak by zapewnić użytkownikom maksymalną wygodę przy
jednoczesnej oszczędności energii i ograniczeniu kosztów utrzymania
i użytkowania budynków. Niektóre z projektów cechuje bardzo nowoczesny, modernistyczny wręcz styl – dotyczy to między innymi projektów Maison LIBEL, Maison EASY czy Maison REMI. Inne nawiązują bardziej do tradycyjnej architektury jednorodzinnej i typowych rozwiązań
materiałowych – jak Maison MEREL czy Maison CLASSIC. Jednocześnie
projekty są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową czy szacowane koszty realizacji. Dzięki
tej różnorodności oferty właściwie każdy powinien znaleźć propozycję
pięknego, nowoczesnego i energooszczędnego domu dla siebie.
Ciekawostką dla niektórych może być również propozycja rozwiązania
konstrukcji, którą w swoich projektach wprowadzili architekci D44.
Założeniem tworzenia oferty HousePlan było przecież nie tylko nowoczesne podejście do architektury i tematyki domów pasywnych i ener-

Izodom, zwana technologią traconego szalunku, polega na wznoszeniu
betonowych lub żelbetowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Zamiast tradycyjnych szalunków z desek czy prefabrykowanych płyt
szalunkowych nadających kształt ścianom stosuje się kształtki z bardzo
twardego tworzywa izolacyjnego, np. styropianu. Z kształtek układa się
szalunek dla wszystkich ścian, uwzględniający architekturę obiektu. Wygląda to trochę jak układanie dużego modelu z klocków Lego. Prace te
postępują bardzo szybko. Ściany betonuje się do wysokości kondygnacji,
a po związaniu ułożonego betonu elementy szalunkowe nie są usuwane, lecz pozostają w ścianie i przejmują rolę izolacji termicznej. Dzięki
temu unikamy podwójnej pracy: wzniesienia konstrukcji i dodatkowego
jej docieplenia. To rozwiązanie to kolejny krok w stronę oszczędności nie
tylko funduszy, ale i czasu w trakcie realizacji budowy.
Jeżeli są państwo zainteresowani tematyką domów pasywnych i energooszczędnych z oferty gotowych projektów HousePlan, to nic straconego! Targi, co prawda, już się skończyły, ale oferta jest wciąż dostępna
na stronie internetowej: www.houseplan.be.
Wszystkich zainteresowanych ofertą projektów domów, nie tylko tych
gotowych, zachęcamy do kontaktu z biurem projektowym D44. Architekci tej pracowni już od wielu lat zajmują się przygotowywaniem
nietuzinkowych projektów domów – nie tylko typowych, ale również
sporządzanych na indywidualne życzenie klienta. Jeżeli szukasz projektanta do budowy czy przebudowy domu, prosimy o kontakt na adres:
info@d44.be. Zapraszamy!
Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

PRZYPOMNIENIE - POZWOLENIE NA BUDOWe
Otrzymanie pozwolenia na budowę jest niezbędne nie tylko w przypadku prac związanych z budową` nowego budynku, ale także z remontem
istniejącego oraz zmianami w jego wnętrzu lub bezpośrednim otoczeniu. Aby uzyskać pozytywną decyzję, należy uprzednio złożyć odpowiedni
wniosek do urzędu, co wiąże się z koniecznością załączenia do zgłoszenia planów i rysunków architektonicznych sporządzonych i podpisanych przez
architekta. To kolejny powód, że współpraca z architektem jest niezbędna już na wczesnym etapie większości prac budowlanych.
Ogólnie rzecz biorąc, zakres prac, których rozpoczęcie wymaga uprzedniego pozyskania zgody na budowę, obejmuje wszystkie prace konstrukcyjne,
rozbiórkowe, renowacje, przekształcenia oraz zmiany w przeznaczeniu budynku. W praktyce oznacza to, że konieczność uzyskania pozytywnej
decyzji władz przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót stanowi ogólnie przyjętą regułę. Tylko w wyjątkowych przypadkach możemy być zwolnieni
z tego obowiązku. W Belgii warunki przyznawania zgody na budowę oraz zakres prac, których ona dotyczy, określone są przez CoBAT (art. 98).
Do prac budowlanych, które wymagają pozyskania pozwolenia na budowę, zaliczamy:
budowę i umieszczenie stałych instalacji na terenie,
przekształcenie istniejącej konstrukcji,
rozbiórkę istniejącej konstrukcji,
rekonstrukcję,
zmianę przeznaczenia całości lub części nieruchomości (nawet bez
konieczności działań budowlanych),
 zmianę sposobu użytkowania obiektu (zmiana ta musi także
figurować na liście przyjętej przez władze),
 zmianę liczby mieszkań w istniejącym budynku,
 znaczące zmiany ukształtowania terenu,
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 wycinkę lasu,
 wycinkę pojedynczych wysokich drzew,
 usuwanie lub zmianę roślinności na terenie znajdującym się decyzją
władz prowincjonalnych w granicach obszaru chronionego,
 składowanie na terenie: jednego lub więcej pojazdów, złomu, materiałów i odpadów samochodowych, pojazdów lub przyczep samochodowych przeznaczonych na cele reklamowe, obiektów mobilnych,
które można wykorzystać do zamieszkania (przyczepy, samochody
kempingowe, namioty).

W poszukiwaniu

ciszy…
Słuch to jeden z głównych zmysłów
– umożliwia nam kontakt ze światem i jest odpowiedzialny za odbieranie sygnałów z zewnątrz. Pracuje
cały czas – nawet wtedy, gdy śpimy. Dostarcza nam miłych doznań,
gdy usłyszymy ulubioną piosenkę,
lub ostrzega przed niebezpieczeństwem, którego jeszcze nie jesteśmy
w stanie zobaczyć.

Choć słuch umożliwia nam skuteczną komunikację, to nadmiar dźwięków (a przede
wszystkim ich intensywność) jest dla tego
zmysłu bardzo niewskazany. Oczywiście nie
da się całkowicie odizolować od dźwięków
otoczenia, można jednak zadbać o zdrowe
do nich podejście. Należy pamiętać, że nawet jeśli teraz nie odczuwamy negatywnie
nadmiaru hałasu, to w dalszej perspektywie może się on okazać wyniszczający dla
słuchu.

CICHY NISZCZYCIEL
Z problemem uciążliwego hałasu boryka
się już ok. 75 proc. mieszkańców Europy.
I łatwo zauważyć skutki. Coraz częściej spotkać możemy się z problemem stopniowo
postępującej utraty słuchu. Jest to schorzenie początkowo niezauważalne, które coraz
bardziej utrudnia życie, a jego zahamowanie jest niestety niemożliwe. Na początku
nawet nie zwraca się uwagi na niesłyszenie
pewnych dźwięków, które wcześniej wychwytywaliśmy, a potem jest już niestety
za późno.
‘

KIEDYs I TERAZ
W przeszłości odbiór zwykłych, codziennych dźwięków nie sprawiał ludziom problemów. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji natężenie dźwięków rośnie i obecnie
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coraz trudniej znaleźć miejsce w mieście,
gdzie ilość bodźców dźwiękowych jest niska. Nawet miejsca kiedyś spokojne i oddalone od źródeł hałasu coraz częściej muszą
się z tym problemem borykać. Poprzez rozwój miast, transportu, nowych technologii,
a nawet turystyki, nasze otoczenie robi się
coraz głośniejsze.
Hałaśliwe dźwięki towarzyszą nam już od
rana – w kuchni jest to buczący ekspres, na
ulicy szum samochodów, w pracy działająca
klimatyzacja czy ruch windy. Rozwój cywilizacji zmusza nas do przebywania w otoczeniu głośnych komputerów, rozmawiania
przez telefony, słuchania muzyki przez słuchawki. Tych dźwięków kiedyś po prostu
nie było.
Wszystko to w nadmiarze lub zbyt głośno
niszczy nasz zmysł słuchu. Proces ten postępuje powoli i prawie niezauważalnie.
Nie zwracamy uwagi na to, że pogłaśniamy
telewizor lub prosimy o powtórzenie zdania. Gdyby problem dotyczył wzroku, od
razu pobieglibyśmy do okulisty, jednak gdy
sprawa związana jest ze słuchem, bagatelizujemy ją.
‘

CO SlYCHAc?
_

Nie wszystkie dźwięki występujące w otoczeniu jesteśmy w stanie przetworzyć i usły-

szeć. Abyśmy mogli usłyszeć dźwięk, musi
się on mieścić w zakresie częstotliwości
16–20 tys. Hz. Z kolei natężenie dźwięku jest
mierzone w decybelach (dB). Przykładowe
natężenia dźwięku to: szept – 10 dB, odkurzacz – 60 dB, szum ulicy – 90 dB, wybuch
petardy – 160 dB. Naukowcy twierdzą, że
najgłośniejszym dźwiękiem na świecie był
prawdopodobnie wybuch wulkanu Krakatau w Indonezji. Słychać go było z odległości
3 tys. km i wynosił ok. 300–350 dB.
powyżej 130 dB
wywołują trwalsze uszkodzenia
słuchu, wzbudzają drgania
organów wewnętrznych
człowieka, powodując schorzenia
PRÓG BÓLU
od 85 do 130 dB
uszkadzają słuch, uniemożliwiają
rozumienie mowy nawet
z odległości 0,5m, powodują
schodzenia organizmu ludzkiego
do 85 dB
natężenie dźwięku uznawane
za bezpieczne dla zdrowia

To niesamowite, ale najcichszym dźwiękiem, jaki jesteśmy w stanie zarejestrować,
jest uderzenie cząsteczek powietrza o błonę bębenkową. Z kolei zbyt duże natężenie
dźwięku może spowodować ból – i jest on
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odczuwalny już na poziomie 120–140 dB.
Nasz organizm przewiduje różne sytuacje
i stara się również chronić przed zbyt głośnymi dźwiękami – mechanizm ten nazywany
jest refleksem akustycznym. Problem w tym,
że uruchamia się on dopiero po zarejestrowaniu dźwięku. Z drugiej jednak strony,
ucho ludzkie (jak i inne narządy) ma zdolność do regeneracji, jeśli tylko wystawienie
się na hałas nie było zbyt długie, a po nim
nastąpił okres względnej ciszy i spokoju.
_
HAlAS

Hałas charakteryzujemy zwykle jako wystąpienie zbyt wielu dźwięków o dużym natężeniu i długim czasie trwania, ale jest nim także każdy dźwięk, który może doprowadzić
do utraty słuchu bądź zaszkodzić naszemu
zdrowiu. Długotrwały hałas przyczynia się do
zmęczenia i rozdrażnienia organizmu. Osłabia koncentrację oraz zdolność do nauki,
zaburza również orientację. Powoduje bóle
głowy, szum w uszach, a u dzieci niepokój,
zagubienie i płacz.

słyszalne, ale o bardzo wysokich częstotliwościach. Zaś wibracje są wytwarzane przez
rozchodzenie się dźwięku w ciałach stałych
i przenoszą się na człowieka, który danego
przedmiotu dotyka.
_
_
WPlYW
HAlASU
NA ORGANIZM

Pomimo tego, że dźwięków nie widać ani
nie czuć, hałas działa bardzo niszcząco na
ludzkie ciało. Jest powodem wielu chorób
narządów wewnętrznych i czynnikiem bardzo stresogennym. Powoduje zwiększoną
produkcję hormonów, która doprowadza
do problemów z krążeniem krwi, zaburzenia ciśnienia i metabolizmu oraz wzrostu poziomu cukru. Nie bez znaczenia jest również
strona psychologiczna hałasu – doprowadza
on do dużego stresu, pogarsza nastrój i powoduje zdenerwowanie. Udowodniono, że
osoby długotrwale narażone na hałas mają
podwyższone ciśnienie krwi, większe skłonności do tycia oraz chorują na wrzody żołądka.

RELAKS I ODPOCZYNEK
zakresy
.
'
natezenia
dzwiekow
, '
,
☛ Do 35 dB – dźwięki głównie nieszkodliwe
dla organizmu i zdrowia, mogą jednak denerwować i dekoncentrować. To np. szum drzew
za oknem czy odgłos padającego deszczu.
☛ 35–70 dB – to dźwięki, które powodują
psychiczne zmęczenie, utrudniają rozumienie mowy oraz zasypianie i odpoczynek. Są
jednostajne i cały czas dobiegają do naszych
uszu, np. odgłosy ulicy, grające radio, odgłos
koparek.
☛ 75–85 dB – w tym zakresie wyraźnie zmniejsza się wydajność pracy i mogą pojawić się problemy ze słuchem. To głośne dźwięki, np. startujących samolotów, robót drogowych lub
muzyki na dyskotece.
☛ 90–130 dB – to dźwięki powodujące schorzenia różnych narządów – nie tylko ucha;
uniemożliwiają porozumiewanie się nawet
z bliskiej odległości.
☛ Powyżej 130 dB – dźwięki o takim natężeniu trwale uszkadzają słuch i powodują drgania narządów wewnętrznych.
Możemy wyodrębnić hałas przemysłowy,
komunikacyjny, domowy i związany ze środowiskiem pracy. Jednak hałas to nie tylko
dźwięki, ale także drgania mechaniczne,
czyli infradźwięki, ultradźwięki i wibracje. Do
infradźwięków zaliczamy drgania o bardzo
niskiej częstotliwości, które są niesłyszalne,
ale silnie oddziałują na narządy wewnętrzne. Z kolei ultradźwięki to fale również nie-
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JUŻ W CHINACH…
…wykorzystywano dźwięki jako tortury! W starożytnych Chinach za jedną z najsurowszych
kar uważano właśnie tortury dźwiękowe.
W zapiskach z 211 roku p.n.e. znaleziono informacje, że więźniów torturowano dźwiękami piszczałek, bębnów i krzyków, czasami
doprowadzając aż do śmierci.

A W POLSCE…
…my sami torturujemy się nadmiernym
hałasem! Badania podają, że aż 13 mln Polaków jest narażonych na nadmierne natężenie dźwięków. Badania przeprowadzone
w 41 miejscowościach w kraju dowodzą, że co
trzeci Polak ma problemy ze słuchem, a ponad
połowa badanych osób poniżej 40. roku życia
ma niedosłuch. Największe problemy z hałasem występują w województwach śląskim,
wielkopolskim i dolnośląskim, najczęściej
w miejscach o wysoko rozwiniętym przemyśle.
Utrata słuchu jest najczęstszą chorobą zawodową diagnozowaną wśród osób pracujących
w szkodliwych dla zdrowia warunkach.

Do prawidłowego funkcjonowania po całym dniu spędzonym w otoczeniu przeróżnych dźwięków nasz organizm potrzebuje
regeneracji. Dlatego właśnie tak potrzebna
jest nam świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadmiar zbyt głośnych dźwięków. Idealne byłoby wymienienie okien na
dźwiękoszczelne, ale jeśli to niemożliwe,
zacznijmy od małych kroków: spróbujmy
ściszyć muzykę lub telewizor albo w ogóle
go wyłączyć. Niezawodnym lekiem jest sen,
który wpływa nie tylko na ciało, ale i na
umysł. Żeby w pełni skorzystać z jego dobroczynnych właściwości, na dwie godziny przed
położeniem się do łóżka powinniśmy
wyłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne – telewizory, kompu25 kwietnia
tery, smartfony… Nie tylko
Międzynarodowy Dzień
nas rozpraszają, ale też są
Świadomości Zagrożenia Hałasem
źródłem niepotrzebnego
hałasu.
Nikt nie chce żyć w absolutnej ciszy, zwracajmy
jednak uwagę na zbyt
głośne dźwięki, abyśmy
mogli jak najdłużej cieszyć
się odgłosami natury.

Walka z hałasem jest trudna i wraz z postępem
cywilizacyjnym coraz więcej dźwięków nabiera niezdrowego charakteru. Dlatego też 25 kwietnia ustanowiony jest Dniem Świadomości Zagrożenia Hałasem, który w Polsce obchodzi się go od 1995 roku.
Świadomość jest bardzo ważna, bo mało kto
wie, że nawet zbyt duża liczba grających
zabawek może tragicznie wpłynąć na
zmysł słuchu małego dziecka.

Agnieszka Strzałka
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HUMOR

- Mamy twego syna...
- To straszne! Czego chcecie?
- Przyjedź pan i go odbierz, zaraz zamykamy przedszkole.
  

- W instytucie udało nam się nauczyć psy
alfabetu Morse’a – ogłasza naukowiec na
konferencji i z dumą prezentuje dorodnego
owczarka.
[pies kilka razy naciska łapą przycisk]
- Co on powiedział? – pyta dziennikarz.
- „Hau”.
  

Mały chłopiec przychodzi do sklepu zoologicznego:
- Poplose tego calnego klólicka.
- A ten biały nie będzie ładniejszy? – pyta
sprzedawca.
- Plose pana, mojemu pytonowi to wisi,
jakiego on będzie kololu.
  

- Ty, żyrafa, po cholerę ci taka długa szyja?
- Oj, zając, ty biedny kurduplu. Patrzysz na
świat z poziomu tej swojej trawki i marchewki i co ty możesz wiedzieć o życiu?
Ty wiesz, jaki ja mam z tej wysokości widok? Widzę dookoła na 30 km.
Co byś nie ugryzł, to zaraz masz w brzuchu
i nawet nie poczujesz smaku. A ja cały czas
czuję smak każdego listeczka akacji, gdy
wędruje przez przełyk. A gdy w upał napiję
się wody i poniosę głowę, to dłuuugo czuję, jak mi chłodzi szyję.
- No, faktycznie, fajnie masz z tą długą
szyją. Ty, żyrafa, a rzygałaś kiedyś?
  

- Tato, ja już nie chce z tobą chodzić na
sanki!
- Zamknij się i ciągnij.
  

Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka łodzią
po jeziorze Genezaret.
- 500 dolarów – informuje przewoźnik.
- To strasznie dużo – bulwersuje się
turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze
Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwie się! Przy takich cenach...
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Jak się nazywa czekolada wysłana mailem?
- E-Milka!
  

Rankiem hrabia wyszedł przed dom z kosą
i zaczął kosić. Zmęczył się i zadowolony
pomyślał:
- Świat jest piękny, ale tylko ciężka fizyczna
praca pozwala człowiekowi myśleć, czuć
i stawać się świadomie lepszym.
Tymczasem grupka chłopów stojących
opodal dziwiła się tym fanaberiom.
- Po co hrabia kapustę kosą kosi?
- A kto ich tam tych wykształconych
zrozumie...
Podchodzi blondynka do kiosku:
-Poproszę bilet za złotówkę.
-Broszę bardzo.
-Ile płacę?
  

Do sklepu ze starociami w Jerozolimie
wszedł turysta, rozejrzał się – same rupiecie bez wartości, zbiera się do wyjścia,
patrzy, a tu przy drzwiach siedzi kotek i pije
mleczko z miseczki. A ta miseczka – gościu oczom nie wierzy – porcelana z epoki
dynastii Ming!
- Wie pan co – mówi do sprzedawcy. – Ten
kotek przypadł mi do serca na pierwszy
rzut oka, niech mi pan go sprzeda! Dam za
niego dziesięć szekli.
- Nie mam mowy! – powiada sprzedawca.
– To ulubiony kotek moich wnucząt, nie
jest na sprzedaż.
- Ale ja samotny jestem, a kotek – o, widzi
pan – łasi się! – od razu mnie polubił.
50 szekli dam.
- Wykluczone, wnuczęta by się zapłakały.
Turysta jednak nie odpuścił, w końcu kot
poszedł za tysiąc szekli.
Gość wziął kota pod pachę, zmierza do
wyjścia, ale w ostatniej chwili zatrzymuje
się i powiada:
- Wygląda na to, że kotek jest przywiązany
do swojej miseczki. Pewnie by mu było za
nią tęskno. Chciałbym ją kupić – dziesięć
szekli dam.
- A nie, nie! – mówi sprzedawca. – Miseczka jest z epoki Ming i jest warta dwa
miliony dolarów... A takich kotów po tysiąc
szekli to ja już osiemdziesiąt sprzedałem.

Windą jedzie: Mądra blondynka,
Superman i zwykły mężczyzna.
Nagle zauważają leżący na ziemi banknot
10 złotowy.
Kto podniesie banknot?
Zwykły mężczyzna, bo reszta to postacie
fikcyjne.
  

Przychodzi blondynka do banku i mówi,
że wylatuje na wakacje za granicę i prosi
o kredyt w wysokości 3000 zł na 2 tygodnie.
Urzędnik prosi ją o przedstawienie jakiegoś
zabezpieczenia pod pożyczkę.
Blondi wyjmuje kluczyki od Jaguara stojącego przed bankiem.
Po sprawdzeniu wszystkiego, bank zgadza
się na przyjęcie samochodu pod zastaw.
Pracownik banku odbiera kluczyki i odprowadza samochód do podziemnego garażu
w banku.
Po 2 tygodniach blondynka oddaje dług
w wysokości 3000 zł i odsetki 22,50 zł.
Urzędnik bankowy mówi:
- Cieszymy się, że jest Pani multimilionerką. Zastanawia nas, po co zawracała Pani
sobie głowę pożyczką na 3000 zł?
- A gdzie znalazłabym w Warszawie parking
strzeżony dla Jaguara na 2 tygodnie za
22,50 złotych? – odpowiada blondi.
  

Turyści pytają się bacy:
- Baco, gdzie jest Giewont?
- Widzicie tom pirsom górkę?
- Tak
- To nie jest Giewont. A widzicie drugom?
- Tak
- To tys nie jest Giewont. A widzicie
trzecią?
- Nie.
- To jest właśnie Giewont.
  

Siedzi baca na przyzbie, podchodzi turysta:
- Co robicie baco?
- A tak sobie siedzę i myślę.
- A to wy zawsze tak?
- Nie, ino jak mam czas.
- A jak nie macie czasu?
- To sobie ino siedzę.

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
Meuble pour ordinateur en état presque neuf, prix 55€ (a coûté 99€).
T. 02 532 53 60
BMW rok 2005, 2004 TS kil stan
idealny, bezwypadkowy.
T. 0485 450 742
Citroën Berlingo, 1,9D, 2006 rok,
polskie numery rejestracyjne, 2-osobowy,przebieg 197 tys. km, cena 1900€ do
negocjacji. T. 0488 896 902
Playsation 3, zamienię na miarę wygodny fotel biurowy. Nie mogę sam go
kupić gdyż nie posiadam karty Visa.
T. 0489 369 103
Młot z wiertarką Hitachi Dh40 duży
sprzedam + wiertła, przecinaki oryginalne, mało używany, cena 400€.
T. 0489 369 103
Tanio voucher/bon do hotelu Kaiser w
Kolonii, 4 gwiazdkowy. T. 0487 439 126
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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Sprzedam tanio luksusowy komplet
naczyn kuchennych niemieckiej
firmy Berline Haus. T. 0487 439 126
Sprzedam w idealnym stanie dobry
laptop. T. 0487 439 126
Sprzedam tanio mini piecyk/grill,
nowy. T. 0487 439 126
Sprzedam tanio niemiecką maszynkę
do mięsa, nową, 1500 Watt.
T. 0487 439 126
Łóżko Ikea 1-osobowe Malm
90cm x 200cm, ze stelażem i
materacem: 50€ (+ dowoz w Brukseli
10€), biurko Ikea w bdb stanie, z szafeczką na kółkach: 40€, stelaż na łóżko
1-osobowe: 90cm x 200cm: 25€, półkę
metalową, czarną, kutą 2 m wysokości:
60€, lodówkę w dobrym stanie (do zabudowy) 1.60m wysokości, bez zamrażarki:
30€, duży bagażnik na samochód (coffre
de toit), uniwersalny, kolor czarny, z aksesoriami: 200€. T. 0476 920 819

Praca: szukam
Szukam pracy w budownictwie, znam
różne prace. T. 0488 096 104
Elektryk pełen zakres prac, elektryka,
elektronika, automatyka, instalacje
elektryczne, montaż, naprawa, przerobki

i adaptacje. Minimum dniowka.
T. 0473 304 901
Doświadczona opiekunka do dzieci,
dyspozycyjna 24/h, szuka pracy.
T. 0483 502 714
Szukam pracy jako mechanik, spawacz
samochodowy. T. 0465 917 343
35-latek szuka pracy, bardzo dobre
doświadczenie w branży budowlanej np.
carrelage, fix finish, podwieszane sufity,
mastykowanie, malowanie, itp. Bardzo
dobra znajomość języka francuskiego,
proszę o kontakt. T. 0466 220 581
Szukam pracy w budownictwie.
T. 0465 536 737
Miła baby sitter szuka pracy.
T. 0496 685 191
Budowlaniec z wieloletnim
doświadczeniem szuka pracy, malowanie,
szpachlowanie, płytki, konstrukcje,
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp.
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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OGŁOSZENIA DROBNE
dokładny, bez nałogów, własne auto.
T. 0483 054 808
Poszukuję pani w wieku 45-55 lat
ze znajomością jęz. francuskiego na
systematyczną wymianę. Proszę dzwonić
po godz.20.00. T. 0499 897 315,
Poszukuję pracy na poniedziałek,
znajomość języka francuskiego. Bruksela i
okolice, Małgorzata, 50 lat.
T. 0485 384 109
Chłopak lat 37 pilnie poszukuje pracy w
Belgii w sektorze budowlanym, wymiana
okien, drzwi, malowanie itp. Paweł. T. 0489
310 961

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Biuro rachunkowe Renval Bruxelles
poszukuje księgowego niezależnego, stażysty do współpracy, 4-5 dni w tygodniu
w dwóch biurach w Brukseli. Znajomość
języka polskiego mile widziana.
Kontakt: tel. +32 2 376 71 83,
mail: Anna.Michaluk@renval.be
Chaussée d’Alsemberg, 1012a,
1180 Bruxelles
Dla naszego klienta zajmujacego sie
przygotowywaniem podloza do budowy
drog, budowa chodnikow, wykonywaniem przepustow szukamy pilnie 3 osoby
na stanowisko: pracownik drogowy.Opis
stanowiska: wykonywanie przepustów pod
drogą – wkopywanie rur, wpuszczanie rur
PCV pod przyłączenia do domów, obsługa ubijarki, ustawianie ławek, wiercenie
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przyczepów przed montażem, montowanie
słupków, odpowiednie zalanie betonem,
montaż studzienek i wykonywanie ich przyłączy, wylewanie podkładów pod sztuczne
boiska, znajomość budowy szalunków –
jako plus. Wymagania: dobry język angielski, chęć nauki niderlandzkiego w dalszej
perspektywie, doświadczenie w podobnej
pracy, dokładność, dbałość o staranne
wykonanie pracy. Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie na belgijskiej umowie o
pracę, bonusy: 13-stka, pieniądze wakacyjne, kilometrówka, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie
wypadkowe, ponadto zapewnimy ci dobre
zakwaterowanie w pobliżu firmy i zadba o
całą administrację związaną z zatrudnieniem. Prosimy o przesłanie swojego CV na
adres: jobs@jobtalent.be
Dla naszego klienta , znanej firmy z
branży ogrodniczo-rolnej, poszukujemy
brygadzisty/majstra prac ogrodniczych.
Opis stanowiska: osoba odpowiedzialna,
zarządzajaca 3-4 osobowym zespołem,
która potrafi pracować sama jak i w grupie,
tak aby dopilnować prawidłowego wykończenia prowadzonego projektu, prowadząca prace wykończeniowe terenów zielonych: wyrównywanie terenów, kładzenie
sztucznej trawy (na obiektach sportowych),

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!

sadzenie trawy z rolek, lub zasiewanie
trawy, kładzenie kostki brukowej i scieżek,
ogrodzeń, chęć do pracy na projektach i
przemieszczania się na terenie Belgii, dbałość o wykończenie i umiejętność organizacji pracy zespołu. Oczekiwania: idealny
kandydat : szkoła średnia zawodowa lub
technikum (ogrodnicze lub budowlane),
natrualny lider i potrafiący dogadać się z
ludźmi oraz trzymać się powierzonego mu
planu, doświadczenie w ogrodnictwie lub
pracach wykończeniowych będzie dodatkowym plusem, skłonnosc do przemieszczania się w ramach godzin pracy na terenie
całej Belgii., komunikatywny angielski,
chęć do nauki języka niderlandzkiego w
dłuższym okresie czasu, posiadasz prawo
jazdy T lub cC (lub chciałbyś je zrobić). Oferujemy: stabilną i dobrze płatną pracę na
podstawie belgijskiej umowy, możliwość
rozwoju zawodowego i szkoleń, zwrot kosztów podróży, bonusy: 13-stka, pieniądze
wakacyjne, kilometrówka, zasiłek rodzinny,
ubezpieczenie, stałą opiekę polskojęzycznych koordynatorów. Prosimy o przeslanie
swojego CV na adres jobs@jobtalent.be
Belgijska firma poszukuje doświadczonych mechaników żurawi samochodowych.
Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, samodzielna diagnoza i
naprawa, prawo jazdy kat. C+E, gotowość
do zamieszkania w Belgi na stałe, dobra
znajomość języka angielskiego. Oferta:
legalne zatrudnienie w oparciu o belgijską umowę o pracę, stawka do negocjacji
(zależna od doświadczenia), zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt: tel: +48
573 313 366 (tel lub SMS-oddzwonimy),
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule prosimy
wpisać „mechanik żurawi samochodowych-Belgia”)
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Mieszkanie: wynajmę
Anderlech, Saint Guidon, 3 piętro, (+/85 m²), 2 pokoje + salon + kuchnia umeblowana + łazienka + hol + wc + balkon +
piwnica, Ogrzewanie: convecteur gaz, dla
małżeństwa (ewentualnie z 1 dzieckiem).
Minimalna znajomość języka francuskiego,
legalna praca, bez zwierząt, 2 miesiące
gwarancji., cena 720€ + opłaty.
T. 0477 201 824, po godz. 19.00
Apartament do wynajęcia dla pary lub
dwóch kobiet od 1 lipca, Molenbeek, blisko
Beekant. T. 0479 366 970 (proszę dzwonić
po godz. 19.00)
Wynajmę mieszkanie w spokojnym
domu na St. Gilles, między urzędem gminy
a metrem Horta. Około 50m2, na pierwszym piętrze, z balkonem: salon, duży
pokój, kuchnia, prysznic i WC. Ogrzewanie
centralne, indywidualne na gaz, prąd z
taryfą nocną. Mieszkanie do wynajęcia od
15 kwietnia. Cena: 720€. T. 0497 184 339.
Proszę dzwonić w godzi. 15-21.00
Wynajmę oddzielny pokój na Forest.
Tram 3 i 4, bus 48, cena 290€ z wodą, światło i gaz, miesiąc kaucji. Wolne od kwietnia.
T. 0465 931 463
Przyjmę na mieszkanie spokojnego mężczyznę bez nałogów. Mieszkanie znajduje
się w pobliżu metra Porte de Halle, pl. de la
Chapelle, Sablon. Bardzo dobra komunikacja. Cena za miesiąc: 290€. T. 0472 910 256
Wynajmę oddzielny pokój (nie daleko
sklepu Groszek na Anderlecht), cena 350€,
dzwonić po godz.18.00. T. 0483 223 784
Superbe appartement 1ch dans très
bel immeuble - rue de la Belle au Bois
Dormant à Molenbeek. Rez-de-chaussée
(+/- 68 m²), grand living, cuisine équipée,
1 chambre spacieuse, salle de bain, grande
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terrasse plein sud, parlophone, très calme.
Loyer mensuel 710€ + 100€ de provision
de charges communes, libre 01/04/2018,
informations: T. 0478 469 004,
voir annonce Immoweb: code 2998739
Kobieta szuka współlokatorki na mieszkanie. Znajduje się ono pomiędzy Dailly,
a Meiser. Może to być rownież kobieta
ze stalki. Cena do uzgodnienia,wolne od
zaraz. T. 0485 242 748, 0467 762 513
Wynajmę pokój z kuchnią bez meldunku.
Gmina Forest, blisko Barrière Saint-Gilles.
T. 0466 334 218

Mieszkanie: Szukam
Szukam mieszkania, apartamentu lub
studia w Antwerpii i okolicach, z możliwością meldunku. Pilne. T. +48 663 339 469

Nieruchomości
Sprzedam dom dwufasadowy (200m) w
Rebecq okolice Tubize. Dom posiada 3 sypialnie, kuchnię z jadalnią, piękny ogród +
garaż. Więcej szczegółów: T. 0466 263 612
Działka, woj.podlaskie 2000m², kolonia
Koplany. T. 0048 796 934 155 (pl.) lub 0498
284 217 (be.).T. 0498 284 217
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
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. 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
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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
Szukam drugiej połowy, jeszcze kawaler
a prawie 50 lat. T. 0489 446 325
Mirek. Jestem dyskretny. Jeśli ty tesz
jestes dyskretna, to czekam na sms od Ciebie. Ja jestem po 40-ce, szczupły, wysoki, a
Ty? T. 0465 482 339
Homme 44 ans, bien sous tous rapports,
bonne situation, cherche jolie petite femme pour relation sérieuse.
T. 0497 846 704 Marek

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 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

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
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

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. 02 736 18 81, 02 739 01 01
Fax. 02 736 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.
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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. 0488 036 519,
0465 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.
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PRZEWÓZ

Życzymy Państwu wesołych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka
i mokrego śmigusa dyngusa!
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MIÊDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB

Mariusz Tryka

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

od

65

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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wykreśl 2 numery
tel. 085 719.90.58 i 0472/90.72.45
wstaw auto
dopisac na dole
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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