Belgowie mistrzami świata w spożywaniu
alkoholu. Średnio wypijają 12,6 l alkoholu
rocznie – najwięcej piwa. Do tej pory na czele klasyfikacji była Austria.

...

Amerykanie marnują przeszło 150 tys. ton
żywności dziennie, czyli 400 g na osobę.
Najczęściej wyrzucane są warzywa i owoce
– aż 39%.

...

Ponad 80% śmieci z niebieskich worków poddaje się w Belgii recyklingowi. Ze 183 tys. ton
śmieci (plastikowych butelek i opakowań,
kartonów po sokach itp.) produkowanych
co roku dziewięć sortowni zajmuje się około
157 tys. ton zebranymi w niebieskich workach. Recykling obejmuje 132 tys. ton tego
typu śmieci.

...

Ogromna liczba kobiet w UE zajmuje się
wychowaniem dzieci, pracą w domu i gotowaniem dla partnera. Wg danych Eurostatu
z 2016 r. codziennie aż 92% kobiet w wieku
od 25 do 49 lat z niepełnoletnimi dziećmi zajmuje się ich wychowaniem i opieką, ale jeśli
chodzi o mężczyzn, robi tak tylko 68% z nich.
Duże różnice w zaangażowaniu kobiet i mężczyzn w wychowanie dzieci i prace w domu
występują też w poszczególnych krajach.
W Grecji zajmuje się dziećmi i domem 95% ko‑
biet i 53% mężczyzn, na Malcie 93% kobiet
i 56% mężczyzn, ale już np. w Szwecji odpowiednio 96% i 90%, a w Słowenii 88% i 80%.
Jeśli chodzi o gotowanie i porządki w domu,
w 2016 r. w krajach unijnych codziennie zajmowało się tym 79% kobiet i tylko 34% mężczyzn. Największe różnice występują w Grecji
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(85% kobiet i 16% mężczyzn) oraz we Włoszech (81% kobiet i 20% mężczyzn). Najmniejsze dysproporcje są w Szwecji, gdzie
te codzienne czynności wykonuje 74% kobiet i 56% mężczyzn, zaś na Łotwie jest to
82% kobiet i 57% mężczyzn.

...

W 1958 r. ponad 42 mln zwiedzających przybyło do Brukseli w przeciągu 200 dni trwania
Wystawy Światowej. Większość z nich odwiedziła „dziwoląga”, jakim było Atomium.

...

Bruksela na 27. miejscu najbardziej zielonych miast – zieleń miejska zajmuje 23% jej
obszaru. Listę przygotował portal rezerwacji
wakacyjnych TravelBird, który przeanalizował
50 miast. W Brukseli 12,8% zieleni to lasy,
a 6% parki. Na szczycie rankingu znalazła się
Praga (56,7% zieleni miejskiej), następny jest
Madryt (45%), Wiedeń (42,7%), Edynburg
(41,8%) i Auckland (41,5%). Listę zamykają:
Tokio (6%), Santiago (6,6%) i Nikozja (7%).

...

1,038 mld to liczba aktywnych każdego
dnia użytkowników Facebooka, co stanowi
15% światowej populacji.

...

Benzen, amoniak, ksyleny, trichloroetylen
i aldehyd mrówkowy – to pięć chemicznych
zanieczyszczeń często krążących w powietrzu, którym na co dzień oddychamy. Pochodzą ze spalin, dymu papierosowego,
ale także z farb, barwników czy elementów,
z których zbudowane są pomieszczenia. Codzienne wdychanie tego „koktajlu” może być
niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego jeszcze

w 1989 r. Amerykańska Agencja Kosmiczna
NASA przeprowadziła badanie dotyczące
wpływu roślin na czystość chemiczną powietrza. Przebadano dużą grupę roślin i wybrano
te, które najskuteczniej oczyszczają powietrze. Rekordzistami okazały się dracena odwrócona i chryzantema wielkokwiatowa. Za
oczyszczanie powietrza odpowiada w dużej
części układ korzeniowy roślin i mikroorganizmy żyjące w glebie, które różnią się w zależności od gatunku rośliny. Dlatego zgodnie
z zaleceniami NASA najskuteczniejsze jest
takie ustawienie roślin, by powietrze mogło
docierać do korzeni.

...

Wg Eurostatu 72% Belgów posiada nieruchomość, w której mieszka, z czego 78% osób ma
domy, a 22% mieszkania. Bruksela jest wyjątkiem, ponieważ 58% mieszkańców to lokatorzy. Spowodowane jest to wysokim czynszem
oraz dużą liczbą cudzoziemców przebywających tu tylko przez określony okres.

...

W 2017 r. Polacy pobili rekord w zwolnieniach L4, spędzając na chorobowym więcej
niż kiedykolwiek wcześniej. ZUS opublikował
dane, z których wynika, że w 2017 r. było
to aż 229 mln dni, czyli o 9 mln więcej niż
w 2016 r. i aż o 35 mln więcej niż w 2015.
Co ciekawe, aż 17,4% wszystkich zwolnień
L4 stanowią te związane ze złym stanem
psychicznym. Polacy chorowali na depresje,
stany lękowe oraz wiele innych zaburzeń.
Wynika to często z trybu pracy, która wiąże
się ze stresem. Choroby psychiczne to już
choroby cywilizacyjne. Według szacunków na
zaburzenia psychiczne może cierpieć nawet
7,5 mln osób.

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
Belgijski sąd skazał
zamachowca z Paryża
Salah Abdeslam został uznany winnym
usiłowania zabójstwa policjantów podczas
strzelaniny w Brukseli w marcu 2016 r. To
jedyny żyjący członek komórki Państwa Islamskiego, która dokonała m.in. krwawego
ataku w Paryżu w listopadzie 2015 r. Zginęło wtedy 130 osób.
Francuz marokańskiego pochodzenia został
skazany przez belgijski sąd na 20 lat więzienia. Biegli uznali, że podczas strzelaniny
w Brukseli w marcu 2016 r. działał tak, by
zabić próbujących zatrzymać go funkcjonariuszy. Abdeslam został osaczony w swoim
mieszkaniu cztery miesiące po zamachu
w Paryżu, który współorganizował. Sąd taki
sam wyrok wydał też wobec jego wspólnika Sofiena Ayariego. Żaden nie był obecny
podczas ogłaszania wyroku – Abdeslam
przebywa we francuskim więzieniu, gdzie
czeka na proces w związku ze swoim udziałem w masakrze w Paryżu.

Belgia: darmowe tabletki jodu
w aptekach
W belgijskich aptekach są dostępne darmowe tabletki jodu – poinformowali ministrowie spraw wewnętrznych i zdrowia. Jest to
związane z wdrożonym Jądrowym Planem
Kryzysowym. Wraz z nim ruszyła też kampania informacyjna.
Belgów poinformowano, że tabletki jodu,
chroniące tarczycę, należy przyjąć w sytuacji kryzysowej, gdyby doszło do wypadku
w którymś z reaktorów jądrowych i skażenia radioaktywnego. Osoby mieszkające
w pobliżu tych obiektów powinny mieć pigułki w domu.
Belgia od kilku lat ma problemy z reaktorami w Tihange i Doel, wybudowanymi w latach 70. W 2012 r. stwierdzono w zbiornikach ciśnieniowych liczne pęknięcia. Od
tego czasu reaktory były kilkakrotnie czasowo wyłączane. Wprawdzie belgijska agencja do spraw kontroli nuklearnej zapewnia,
że nie ma powodu do obaw i że reaktory
spełniają standardy bezpieczeństwa, ale coraz częściej słychać głosy, że powinny one
być szybko zamknięte.
Sytuacja w belgijskich elektrowniach wywołuje też niepokój u sąsiadów. O całkowite wyłączenie reaktorów wiele razy apelowały Niemcy, Holandia i Luksemburg.
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Wycinka w Puszczy Białowieskiej
narusza prawo Unii

Polska, prowadząc zwiększoną wycinkę
w Puszczy Białowieskiej, naruszyła prawo
Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości
UE wydał ostateczny wyrok w tej sprawie.
W lutym rzecznik generalny Trybunału
Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał, że
decyzje polskich władz dotyczące obszaru
Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo UE. Wskazał przy tym, że bezprecedensowa gradacja kornika drukarza
nie może uzasadniać wycinki.
Stanowiska rzeczników generalnych nie są
wiążące dla składów orzekających, ale bardzo często ich argumentacja jest przez nie
powtarzana. Rzecznik zaproponował Trybunałowi stwierdzenie, że Polska uchybiła
zobowiązaniom, jakie spoczywają na niej
na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej. To
właśnie zgodnie z dyrektywą siedliskową
w 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła
wyznaczenie obszaru Natura 2000 Puszcza
Białowieska. Stanowi on również „obszar
specjalnej ochrony” ptaków wyznaczony
zgodnie z dyrektywą ptasią.

Mimo tych regulacji ówczesny minister środowiska Jan Szyszko zdecydował w 2016 r.
o niemal trzykrotnym zwiększeniu limitu cięć na lata 2012–2021 ze względu na
atakującego świerki szkodnika – kornika
drukarza. W 2017 r. dyrektor Lasów Państwowych wydał decyzję o usuwaniu drzew
zasiedlonych przez korniki lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Działania polskich władz w Puszczy Białowieskiej spowodowały wszczęcie przez
Komisję Europejską jeszcze w 2016 r. postępowania, które zakończyło się skierowaniem sprawy do Trybunału w lipcu ub.r. Ze
względu na trwającą wycinkę, która obejmowała ponadstuletnie drzewa, i związane z nią nieodwracalne szkody, Bruksela
zwróciła się też o wydanie przez sędziów
tymczasowej decyzji o natychmiastowym
nakazie wstrzymania cięć do czasu rozstrzygnięcia sporu.
Nakaz ten został wydany, ale resort środowiska całkowicie podporządkował mu się
dopiero po kilku miesiącach, pod groźbą
kar sięgających 100 tys. euro dziennie. Ministerstwo argumentowało, że musi prowadzić wycinkę ze względu na zapewnienie
bezpieczeństw publicznego.
Wyrok nie wiąże się z żadnymi karami finansowymi, bo Polska wycofała ciężki
sprzęt z Puszczy. Gdyby jednak doszło do
wznowienia wycinki, wówczas Komisja mogłaby wnioskować o sankcje finansowe.

Polska ma dostać mniej pieniędzy z Unii
W kolejnej prospektywnie budżetowej od
2021 r. Bruksela obetnie Polsce pieniądze
m.in. w ramach polityki spójności, z której
środki szły na budowę dróg itp. Brytyjska
prasa pisze, że dotknie to także Węgry, co
ma związek z łamaniem praworządności.
Polski rząd nie zgadza się na obcięcie środków. Wiceminister spraw zagranicznych
Konrad Szymański mówi, że unijny budżet
musi rządzić się prawem, a nie uznaniowością. Dlatego też będzie naciskać na
pozostałe państwa członkowskie, żeby nie
popierały zasady uzależnienia wysokości
dofinansowania od praworządności.

Jednak ta zmiana może przejść w rozporządzeniu i sprzeciw Polski niewiele pomoże.
Bruksela chce przesunąć pieniądze z naszego regionu na południe Europy, do Włoch
lub Grecji, które walczą z wysokim bezrobociem i problemem z uchodźcami.
Projekt unijnego budżetu na lata 2021–27
będzie przedstawiony na początku ma‑
ja, po czym zaczną się wielomiesięczne
negocjacje.
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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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Halina Szołtysik
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Europejski Dzień Sąsiada (fr. Fête des Voisins) obchodzony
jest od 18 lat i w tym roku przypada w piątek 25 maja.
Święto zainicjowała Europejska Federacja dla Lokalnej
Solidarności w Paryżu. Cel akcji jest szczytny – integracja
Europy nie tylko na polu międzynarodowym, ale na
poletku własnym, sąsiedzkim. Największe święto
społeczności lokalnych zostało objęte patronatem przez
Komisję Europejską i jest wspierane przez Komitet
Regionów. Nie ma jednego organizatora. Za oprawę
biesiady odpowiadają wszyscy obywatele, ale ktoś musi
zacząć sztafetę. Podejmiesz się wyzwania?

PUKANIE PALCA CI NIE ZLAMIE
Dzień Sąsiada jest obchodzony
w różny sposób. Wszystko zależy od liczebności, koncepcji
i inwencji społeczności sąsiedzkiej. Miejscem fety może być
korytarz, suszarnia, podwórko,
ogródek, ulica, przyszkolne boisko, skwerek lub park.
Jeśli jesteś mieszkańcem kameralnego osiedla, zachęć lokatorów do wspólnej uroczystości
– zapukaj do ich drzwi, zagadnij znajome twarze w dzielnicowym sklepiku, porozmawiaj
z dozorcą. Tu nie potrzeba
sponsorów czy tęgich głów od
organizacji. Wystarczy wyznaczyć na ten dzień odcinek chodnika i tam rozkręcić biesiadę.
Poproś znajomych z ulicy, by
udostępnili dla innych swoje leżaki ogrodowe, hamaki i trampoliny. Niech wyciągną z garaży
grille, zapomniane maszyny do
przyrządzania waty cukrowej,
a nawet domowe gofrownice.
Jeśli masz w otoczeniu zdolne
gospodynie, zwróć się z prośbą
o upieczenie ciasta lub domowego chleba. Przy okazji zaproponuj wyprzedaże garażowe
– to świetny sposób na pozbycie się niechcianych sprzętów
zachomikowanych na tyłach
posesji. Chodzi o to, by stworzyć intymną, rodzinną atmos-
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ferę, tyle że nie w salonie, ale
na świeżym powietrzu, w przestrzeni publicznej.
Warto zadbać także o zainteresowania młodszych sąsiadów.
W roli mebli niech wystąpi
kilka stolików i krzeseł skleconych naprędce ze skrzynek oraz
wszelkie rekwizyty do prac artystycznych – kredki, mazaki,
farby, kolorowanki. Niech maluchy ozdobią kredą chodniki albo
wykonają lampiony lub girlandy
przystrajające drzewa i ogrodzenia. Aby uszczęśliwić miłośniczki
makijażu, wcale nie trzeba zatrudniać artystki od malowania
twarzy – czasami kilka ruchów
różem wystarczy, żeby dziecko
poczuło się magicznie. Do tego
koniecznie lakiery do paznokci
we wszystkich kolorach świata –
zapomniane w szuﬂadach niech
wreszcie ujrzą światło dzienne!
Dla fanów rywalizacji przydadzą się klasyczne piłkarzyki, gry
planszowe (partyjka w szachy
nawet starszym sprawi frajdę)
lub odesłane do lamusa kapsle. Amatorom sportów warto
zapewnić rozrywkę w postaci
gumy do skakania, badmintona
czy kręgli (tu przyda się metoda
chałupnicza – za kręgle posłużą
puste butelki po mleku wypełnione piaskiem). Uroku dodadzą bańki mydlane. Wydzielone
miejsce, wolne od ruchu koło-

wego, to świetna okazja do zainstalowania toru przeszkód dla
sympatyków deskorolek, hulajnóg i wrotek.
Być może zajęcia skomponowane przez pomysłowych amatorów nie dadzą spektakularnych
efektów wizualnych, ale z pewnością zapadną malcom na długo w pamięć.
Bezpośredni kontakt z sąsiadem
buduje poczucie lokalnego bezpieczeństwa i solidarności, a także sprzyja wzajemnemu zaufaniu. Jest jednocześnie podwaliną
do inicjowania wspólnych obywatelskich przedsięwzięć –
zaprojektowania ogólnodostępnego ogródka z zagonami
warzywnymi lub zielnika, zasadzenia krzewów wzdłuż ulicy,
zmajstrowaniu karmników na
zimę dla ptaków, dobrowolnego odśnieżania chodników czy
usunięcia z elewacji pozostałości graﬃ�.
Jeśli w gronie znajduje się hydraulik – poproś o wizytówkę;
jeśli anglista – zagaj o indywidualne konwersacje; jeśli informatyk – podpytaj o możliwość
wsparcia przy zakupie nowego
komputera. Czy wśród biesiadników są mamy? Dobrze byłoby
je ze sobą zapoznać – niech wymienią się telefonami, spostrze-
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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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KALENDARZ IMPREZ
5 – 6.05
FÊTE DE L’IRIS

centrum Brukseli
www.fetedeliris.be

5.05
ŚWIĘTO EUROPY

Bruksela
www.fetedeliris.brussels/journee-de-leurope

5 – 6.05
EUROPEJSKI DZIEŃ OPERY
La Monnaie, 1000 Bruxelles
www.lamonnaie.be

do 6.05
FLORALIES – WYSTAWA KWIATÓW

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

10.05
PROCESJA ŚWIĘTEJ KRWI

W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, w Brugii odbywa
się Procesja Świętej Krwi. Jest to najważniejsze święto
religijne w całej Flandrii. Główną relikwią jest ampułka
z krwią Chrystusa.

Bruges
www.bloedprocessiebrugge.be
do 11.05

ORANŻERIE KRÓLEWSKIE

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

12.05
ZINNEKE PARADE 2018

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

19.05
BELGIAN PRIDE 2018
centrum Brukseli
www.pride.be

24.05
THE ROLLING STONES IN SYMPHONY
Palais 12, 1020 Bruxelles
www.palais12.com
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25 – 27.05
BRUSSELS JAZZ WEEKEND

centrum Brukseli
www.brusselsjazzweekend.be

25.05
ŚWIĘTO SĄSIADÓW

wszystkie dzielnice Brukseli
www.lafetedesvoisins.be

26.05
NOC CYRKU 2018
Villers-la-Ville
www.villers.be

27.05
BIEG 20 KM – BRUKSELA

Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles
www.20kmdebruxelles.be

27.05
DOUDOU 2018

Znane w całej Belgii, tradycyjne święto z procesją
Złotego Wozu i walką św. Grzegorza ze smokiem.

Mons
www.doudou.mons.be

3.06
ŚWIĘTO ŚRODOWISKA

Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles
www.bruxellesenvironnement.be

3.06
FAMILY DAY

Coudenberg – Ancien Palais de Bruxelles
Place des Palais, 1000 Bruxelles
www.coudenberg.com

LE SORTILÈGE 2018

Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Hembeek
www.sortilege.be
do 2.09
WYSTAWA: STAR WARS IDENTITÉS
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.starwarsidentities.be

do 17.06
WYSTAWA: POMPEJE NIEŚMIERTELNE MIASTO
Palais de la Bourse, 1000 Bruxelles
www.expo-pompeii.be
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Kim właściwie jest socjopata? Czy może być
groźny? Jak go rozpoznać? Te i mnóstwo
innych pytań zadają sobie osoby, które podejrzewają, że z ich partnerem, bratem,
sąsiadem lub kolegą z pracy jest coś nie
w porządku. Bo z punktu widzenia zdrowego emocjonalnie człowieka zachowanie socjopaty wzbudza lęk i jest niewytłumaczalne,
a mimo to nie bardzo umiemy powiedzieć, co
tak naprawdę z tym człowiekiem jest nie tak.
Wyobraźmy sobie zatem, iż spotykamy osobę, która jest całkowicie pozbawiona sumienia i która nigdy się nie zastanawia nad
konsekwencjami swojego postępowania.
Człowieka nierzadko obdarzonego charyzmą i urokiem osobistym, pozwalającym
mu zgrabnie manipulować i uwodzić innych.
Pozorna pewność siebie socjopaty, początkowo bardzo urokliwa, przyciąga kolejne ofiary
jak lep na muchy. To osoba, której kompletnie nie obchodzi, czy to, co robi, jest dobre
i zgodne z normami społecznymi, która działa w sposób wyrachowany i podstępny, kalkulując i grając ludźmi oraz ich uczuciami.
Wyobraźmy sobie człowieka niezwykle inteligentnego, lecz wykorzystującego swoje
walory intelektualne do czynienia zła wszędzie, gdzie tylko się pojawia. Mało tego… Robiącego to wszystko w białych rękawiczkach
i w tak przemyślany sposób, że ciężko jest
mu nawet cokolwiek udowodnić. Człowieka,
który z powodu przyszłych korzyści (finansowych, zawodowych czy jakichkolwiek innych)
udaje, kiedy jest mu to potrzebne, zakochanego, zaangażowanego i troskliwego. Osobę,
która jest przebiegłym, mściwym, całkowicie
skoncentrowanym na sobie zimnokrwistym
manipulatorem, traktującym drugiego człowieka jak zabawkę. I to w dodatku głupią.
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Bo socjopata, nie znając ani nie rozumiejąc uczuć wyższych, takich jak empatia czy
poczucie przyzwoitości, nigdy nie doznaje
wyrzutów sumienia, żalu czy współczucia
i wszystkich uważa za naiwnych idiotów, którzy nie wiedzą, jak żyć. On za to wie i używa życia, całkowicie wolny od jakichkolwiek
ograniczeń. Nieważne, jaką najbliższym
przyjdzie za to zapłacić cenę. Przecież to oni
będą ją płacić, nie on, któż więc by się tym
przejmował. Jest skrajnie egoistyczny; nigdy
nie obchodzi go los najbliższych czy przyjaciół. Takimi sprawami, jak uczucia innych, po
prostu nie zaprząta sobie głowy. Nieskrępowana swoboda robienia tego, co chce, bez
wyrzutów sumienia pozostaje przy tym w zasadzie całkowicie niewidoczna dla świata.
Socjopatę bardzo ciężko zdemaskować. Kiedy jest mu to na rękę, kłamie, fałszuje dokumenty i podpisy, pozbywa się dowodów,
knuje za plecami rodziny, współpracowników czy klientów, podrabia dowód osobisty,
wchodzi w związki „miłosne” dla pieniędzy;
z premedytacją i bez mrugnięcia okiem okłamuje ufających mu ludzi, czyniąc to wszystko
z niebywałą swobodą wynikającą z braku sumienia, a co za tym idzie – braku lęku przed
konsekwencjami swojego postępowania.
Jednym słowem – „hulaj dusza, piekła nie
ma”. Można powiedzieć – król życia, zaspokajający swe najwymyślniejsze zachcianki
i potrzeby, często w obrzydliwy sposób tyranizujący przy tym najbliższe otoczenie.
Ot, gnębienie innych… Ulubiona zabawa socjopaty. W końcu jakoś musi się psychicznie
podbudować.
Do tego ma przekonanie, że może zrobić absolutnie wszystko. Dobrze, jeśli nie ma przy
tym zacięcia sadystycznego i skłonności do
agresji. Często jednak
ma. To daje mu poczucie władzy i siły. Jeśli
to wasz kolega z pracy,
któremu jest na rękę,
abyście zostali zwolnieni (bo dzięki temu
więcej zarobi albo
uzyska bardziej prestiżowe stanowisko), to
tak wszystko uknuje
i zmanipuluje, że się
nawet nie obejrzycie,
a pozostaniecie bez
zatrudnienia. Jeśli na-

tomiast upatrzy sobie majętną narzeczoną,
klęknie czym prędzej, udając zakochanego
i zapewniając o dozgonnej miłości. Pani połknie haczyk i teraz już tylko wyczekiwać pięknej katastrofy. A udawać uczucia (udawać, ale
nie odczuwać!) socjopata potrafi, gdyż jest
znakomitym obserwatorem.
Socjopata nie przejawia żadnych głębszych
emocji, jest w środku pusty jak dzwon. Nie
ma w nim nawet krzty empatii, żadnego
szczerego pragnienia podtrzymywania emocjonalnych więzi z żoną, bratem czy kimkolwiek innym. Małżeństwa socjopatów (tak,
znakomicie potrafią oni zmanipulować niepodejrzewającą niczego kobietę, która, przekonana o miłości, poślubia ów wybrakowany
egzemplarz) są pozbawione uczuć, zimne
i toksyczne. Żona w oczach socjopaty stanowi jego własność. Jej odejście (jeśli w ogóle
jej się to uda) doprowadzi go do wściekłości
lub ataku szału (jak śmiała!), lecz nigdy do
smutku, żalu czy też poczucia winy. Tego się
po nim nie spodziewajcie. Współmałżonka
stanowi bowiem raczej rodzaj wyposażenia
domowego.
Socjopaci stanowią około 4 proc. populacji.
Mało? Zajrzyjcie zatem na swojego Facebooka. Jeśli macie np. 500 znajomych, to
oznacza ni mniej, ni więcej, że ok. 20 spośród nich to socjopaci lub osobowości o rysie
socjopatycznym. Te 4 proc. populacji niszczy
nasze rodziny, relacje miłosne, opróżnia nasze konta, pozbawia nas pracy, deprecjonuje
osiągnięcia i obniża nasze poczucie własnej
wartości. Robi to przy tym z uśmiechem na
ustach i z sadystyczną satysfakcją. Szkody
emocjonalne wyrządzone przez socjopatów
są głębokie, trwałe i często kończą się dramatami całych rodzin. Osoby, które miały do
czynienia z socjopatą, przychodzą do mnie
z przewlekłymi stanami lękowymi, paraliżującą depresją lub innymi zaburzeniami natury psychicznej. I w ten oto sposób sumienie,
które dla znakomitej większości z nas jest
kwestią fundamentalną, okazuje się wyznaczać głęboką linię podziału – znacznie wyraźniejszą niż inteligencja, wykształcenie czy
kolor skóry. Ludzie bez sumienia różnią się
bowiem od nas bezbrzeżną pustką w psychice dokładnie tam, gdzie jest istota naszego
człowieczeństwa.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Narodowy Bank Belgii (BNB) zwrócił
się z prośbą do belgijskich banków, by
uważniej i nie tak łatwo udzielały pożyczek. Nie oznacza to oczywiście, że
zdobycie kredytu stanie się niemożliwe, dobrze jednak wiedzieć, na co
banki będą teraz zwracać większą uwagę – i lepiej się przygotować.

BELGIJSKIE BANKI
POŻYCZAŁY ZBYT ŁATWO?
Do takich wniosków doszedł Narodowy
Bank Belgii. Każdy pamięta kryzys finansowy sprzed 10 lat i jego długofalowe (i wieloletnie) skutki. Wtedy wszystko zaczęło się
od zapaści na rynku pożyczek hipotecznych
wysokiego ryzyka, udzielanych w Stanach
Zjednoczonych osobom o niskiej zdolności
kredytowej – niezbyt zamożnym lub bez
stałego źródła dochodu. Łatwość otrzymania pożyczki wpłynęła na wzrost cen nieruchomości, w końcu jednak przyszło załamanie na rynku kredytów.
Według BNB istnieje realne ryzyko, że znów
dojdzie do podobnej sytuacji, ale tym razem na belgijskim podwórku. Instytucja
ocenia, że tutejsze banki pożyczały za dużo
i zbyt wielu osobom – także tym, które nie
do końca spełniały wszystkie warunki. Jeśli
okaże się, że kredytobiorcy nie będą mogli
dalej spłacać pożyczek, wynikający z tego
spadek cen i spadek tempa wzrostu PKB
prawdopodobnie doprowadzą do pęknięcia na rynku. Aby uniknąć tragedii, która
dotknęłaby i właścicieli, i lokatorów, BNB
wydał stosowne rozporządzenia. Krótko
mówiąc – banki mają być bardziej wymagające dla potencjalnych kredytobiorców,
a to oznacza, że trudniej będzie pożyczyć
pieniądze na dom lub mieszkanie. Jak przekonać bank, że jest się godnym zaufania?
Trzeba się dobrze przygotować do spotkania, a oto, czego możemy oczekiwać.

58

GAZETKA

Co najmniej 20 proc.
wkładu własnego
To główne zalecenie BNB. Jeśli klient nie
może zapłacić od ręki co najmniej 20 proc.
wartości swojej przyszłej nieruchomości
(a nawet 30 proc., jeśli uwzględnimy opłaty rejestracyjne, notarialne itp.), żaden
bank nie powinien przyznać mu kredytu.
Jednak jest to tylko zalecenie, do którego
bank może, ale nie musi się dostosować.
Choć teoretycznie bank może udzielić pożyczki nawet w wysokości 100 proc. ceny
nieruchomości, nie powinniśmy się łudzić,
że trafi się to akurat nam. Przedstawiciele
klasy średniej raczej nie mają takich przywilejów.

Odpowiednio
wysokie dochody
Banki udzielają kredytu, biorąc pod uwagę nasze dochody netto. Jeśli więc są one
odpowiednio wysokie, a przy tym od co
najmniej dwóch lat mamy stałą pracę, możemy liczyć na pożyczenie większej kwoty.
W uproszczeniu przyjmuje się, że miesięczna rata kredytu nie może przekroczyć
jednej trzeciej dochodu – na to faktycznie
zwraca się coraz większą uwagę. Przed wizytą w banku warto więc przygotować dokumenty określające nasze stałe miesięczne wydatki, inne kredyty itp. Jeśli możemy
udowodnić, że ich suma nie przekracza
połowy naszej pensji, bank będzie bardziej
skłonny nam zaufać.

Kredyt na 40 lat
Nie bez znaczenia jest również okres spłaty
kredytu. Nadal może on wynosić 30 lub 40 lat,
ale znaczenie ma także nasz wiek. Oczywiście,
im dłuższy czas spłaty, tym mniejsze miesięczne raty, ale z drugiej strony – tym więcej zapłacimy odsetek. Banki mają więc interes
w tym, byśmy spłacali kredyt jak najdłużej, ale
często jego spłata ustalana jest na 20–25 lat.

Oprocentowanie stałe
Jakie oprocentowanie wybrać – stałe
czy zmienne? To bardzo istotna kwestia
przy ubieganiu się o kredyt. Julien Man‑
ceaux, ekonomista z banku ING, odpowiada: – W 2018 r. spodziewamy się bardzo
umiarkowanego wzrostu, szacowanego na
od 0 do 0,5 proc., więc stopy pozostaną niskie – z korzyścią dla zakupu, ponieważ ten
trend nie powinien mieć żadnego wpływu
na ceny, które powinny pozostać stabilne (maks. 1,5 proc.). To tłumaczy również,
dlaczego zaciąganie kredytu o zmiennym
oprocentowaniu nie jest już tak interesujące. W ostatnim roku ponad 90 proc. Belgów
zdecydowało się na stałą stawkę oprocentowania przez co najmniej 10 pierwszych lat.

✍ Zawsze aktualne
Na koniec kolejna ważna wskazówka: zanim
podpiszemy dokumenty, przeanalizujmy
oferty różnych banków i pomyślmy, co będzie dla nas najkorzystniejsze.
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Księżna Diana (1981)

Grace Kelly (1956)
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Marek Okrassa należy do młodej generacji malarzy. Jego kariera artystyczna potwierdza, że młode malarstwo w Polsce ma się dobrze.
Uświadamia także, jak bardzo jest różnorodne – sztuka współczesna
pozwala na wielorakie ekspresje artystyczne.
Rok 2018 rozpoczął się dla Marka Okrassy wielkim sukcesem. Jego
malarstwo zostało zaprezentowane we Lwowskiej Narodowej Galerii
Sztuki, jednym z najważniejszych muzeów Ukrainy. To tam znajduje
się bardzo cenna kolekcja sztuki polskiej – prace Jana Matejki, Jacka
Malczewskiego, Henryka Siemiradzkiego. Po dużej monograficznej
wystawie lwowskiej przyszedł czas na prezentację Marka Okrassy dla
publiczności w Belgii. Na majowej wystawie artysty w brukselskiej
Galerii Katarzyny Napiórkowskiej zaprezentowane zostaną najnowsze obrazy malarza. Warto przyjrzeć się temu, co autora inspiruje.
Na obrazach Marka Okrassy często pojawiają się sceny z motywami nadmorskich promenad, balów i przyjęć czy pięknych ogrodów.
Sceny te, choć przeredagowane przez malarza, mają swoje źródło w jego osobistych obserwacjach. Marek Okrassa często staje
się wędrowcem, który lubi przyglądać
się przypadkowym scenom. W języku
francuskim postać taką określa się jako
flâneur. Idąc przez kurort zanurzony
w błogosławionym stanie ciągłych wakacji, autor po prostu patrzy, wychwytując niemal filmowe kadry. Sceny
podpatrzone są przez niego następnie
przetworzone; malarz ukazuje alternatywne historie, sugerując się już tylko
swoją wyobraźnią.
Malarska śmiałość i determinacja pozwalają mu grać z konwencją, igrać
z dosłownością, prowokować, a potem
prowokację zmieniać w żart. Korzysta ze
swobody warsztatowej. Nie czyni tego
jednak automatycznie, lecz twórczo.
Na płótnach prowadzi dialog z malarską
tradycją, sięga do dawnych mistrzów,
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nawiązuje do malarskiego dziedzictwa. W ogrodzie skojarzeń szuka
swojej drogi z dystansem i dyscypliną.
Wierność malarskiemu medium przekornie staje się elementem radykalnego podejścia.
Marek Okrassa z dużą świadomością sztuki przeszłości adaptuje ją
do współczesnego języka. Podejmuje dialog z malarstwem twórców
dla siebie najważniejszych – Goi, Maneta, Dalego, ale także Hoppera
i Hockneya. Cytuje ich niekiedy dyskretnie, nanosząc ślady, które dla
miłośników malarstwa stają się tropami; stąd powracające motywy
Mai na balkonie czy prześwity w drzwiach, które przywodzić mogą
na myśl trzeci plan w „Las Meninas”.
Stąd też zatrzymanie przy obrazach, które współkształtowały malarską wrażliwość artysty. Jeden z najważniejszych z nich znajduje
się we Lwowskiej Galerii Sztuki. Być może to właśnie „Pytia” Jacka
Malczewskiego z tutejszych zbiorów „zapowiedziała” artyście jego
malarską przyszłość.

Galerie Katarzyna Napiórkowska
Mont des Arts 8, Bruksela
www.galeriemontdesarts.com
maj 2018

Obrazom niekiedy towarzyszą szkice, malarskie notatki, w których Okrassa ćwiczy
się w sztuce skrótu. Tworzy swoje własne
ideogramy; to język syntetyczny, składający się z odwołań do najważniejszych
dla autora motywów.
Na obrazach pojawia się plama przypominająca rozlaną na płótnie farbę albo
ostentacyjnie zostawiony na płótnie
„ślad pędzla”. Zdradza obecność malarza, ujawnia ważną zasadę z prowadzonej przez niego z widzem malarskiej
gry. Z jednej strony burzy ona bowiem
działającą na widza iluzję, ale i przekornie wskazuje na iluzyjność jako cel malarstwa.
dr Justyna Napiórkowska
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Kiedy nasze dziecko powinno rozpoczynać naukę w szkole polskiej
jako drugiej i jak sprawić, by był to zwykły i miły obowiązek?
Nie jest proste ani dla ucznia, ani dla rodzica pogodzić fakt, że codziennie
trzeba uczęszczać do szkoły dziennej belgijskiej lub innej, a raz w tygodniu
dodatkowo na naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych do szkoły
polskiej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że te prawdy wpisane są w nasze życie emigracyjne i kto chce zachować korzenie polskie, ten znajdzie
sposób, aby jego dzieci miały kontakt z polskim środowiskiem szkolnym.
Na naszych zajęciach staramy się łączyć obowiązek z zadowoleniem i satysfakcją. Uczymy uczniów rozumienia, że nauczanie powinno być efektywne, gdyż odbywa się w ograniczonym czasie, raz w tygodniu.
W Belgii – w kraju naszego pobytu – obowiązek szkolny rozpoczyna się
od 6. r.ż. Dziecko 6-letnie znakomicie radzi sobie w dziennej szkole belgijskiej i jednoczenie znakomicie w szkole polskiej uzupełniającej. Dzieci
z powodzeniem pokonują obowiązki w obu szkołach, mimo iż czasami
„mylą się im literki”, gdyż w obu szkołach programy nauczania w zakresie poznawania podstawowych znaków graficznych w sposób naturalny
uzupełniają się. W szkole polskiej dopiero w drugim półroczu klasy pierwszej pojawiają się znaki polskie (zmiękczenia i dwuznaki). Zatem dziecko
7-letnie, rozpoczynające naukę w pierwszej klasie w szkole polskiej, nudzi
się na lekcjach w pierwszym półroczu, gdyż zna już podstawowe literki,
które były w programie nauczania tej klasy w szkole belgijskiej, niejednokrotnie umie już czytać po polsku w zakresie tych znaków, ale z powodu
braku znajomości typowych znaków polskich nie można zapisać go do
klasy drugiej.
Spostrzeżenia te są wynikiem doświadczeń po 20 latach funkcjonowania
naszej placówki i są odpowiedzią na liczne pytania rodziców, jak pogodzić
kształcenie 6-letnich dzieci w obu szkołach. Oczywiste jest, że to rodzic
ostatecznie decyduje o karierze szkolnej swego dziecka, błędem natomiast jest wychodzenie z założenia, że dziecko sobie nie poradzi. Wypracowane w naszej szkole metody nauczania w klasie zerowej i w klasie pierwszej gwarantują uzyskiwanie znakomitych efektów nauczania.
W tym kształceniu nie ma przypadkowości. Opracowane są przemyślane
programy nauczania, a środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć to bardzo dobry zestaw podręczników oraz pomoce wykonane przez szkołę we
własnym zakresie. Opis metody, opracowanej z myślą o efektywnym nauczaniu w warunkach ograniczeń czasowych, został opublikowany przez
Akademię Umiejętności w Krakowie w pracy zbiorowej „Młodzież polska
na obczyźnie – zadania edukacyjne”, 2014.
Po każdych zajęciach odbywają się spotkania nauczyciela z rodzicami
w celu informowania na bieżąco o postępach i trudnościach. Pod koniec
października jest ważne zebranie z rodzicami (zamiast pasowania) w celu
zaprezentowania osiągnięć już zdobytych, m.in. umiejętności czytania
przez uczniów w zakresie poznanych liter, sposobu pracy dzieci w klasie
i omówienia form współpracy z rodzicami. Uczniowie demonstrują przed
rodzicami przygotowany program artystyczny (na lekcjach obowiązkowo
uczymy się polskich piosenek).
„Wtajemniczanie” rodzica w zamierzenia programowe tej klasy odbywa
się od pierwszego dnia zajęć szkolnych; współuczestnictwo we wszystkich
etapach kształcenia jest konieczne. Rodzice nie kryją zdziwienia z osiąganych przez swoje dzieci efektów nauczania.
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W pierwszym tygodniu lutego przekazywane są wyniki nauczania za pierwsze półrocze wraz z punktacją za prace sprawdzające. Pod koniec roku
szkolnego uczeń w sposób dla siebie niezauważalny uczestniczy w etapie
sprawdzania swoich osiągnięć (dyktando, czytanie ze zrozumieniem, egzamin z analizy). Zakończenie nauki w tej klasie objawia się umiejętnością
dobrego i bardzo dobrego czytania i pisania w zakresie liter i znaków alfabetu polskiego. Uczeń jest przygotowany do kontynuowania nauki w klasie następnej. Od wyników nauczania w tej klasie zależy dalsza kariera
edukacyjna dziecka w szkole polskiej. Chęć uczęszczania do szkoły wiąże
się nierozerwalnie z radością z uzyskiwanych efektów, a te będą gwarantowane poprzez dobrze przyswojone wiadomości i zdobyte umiejętności.
W obecnym roku szkolnym w czterech klasach pierwszych jest siedmioro
dzieci 7-letnich, pozostałe to dzieci sześcioletnie. Z relacji rodziców z rodzin, które mają doświadczenia z nauki swoich dzieci w klasie pierwszej,
gdy jedno rozpoczynało naukę jako 7-latek, a drugie jako 6-latek, wynika,
że to dziecko drugie, które rozpoczęło naukę w klasie pierwszej jednoczenie w szkole belgijskiej i polskiej, miało mniej problemów z myleniem liter
niż dziecko, które rozpoczęło naukę jako 7-latek. Dziecko 7-letnie rozpoczyna naukę w szkole polskiej z zasobem pewnych utrwalonych informacji
ze szkoły belgijskiej, dziecko 6-letnie przyswaja je natomiast w tym samym
czasie. Umysł rejestruje jednocześnie przyswajane wiadomości, a to daje
szansę na niedystansowanie się do pewnych poznawanych wiadomości.
W przypadku powrotu do kraju dziecka, które rozpoczęło naukę jako 6-latek, istnieje też realna szansa na ewentualne powtórzenie ostatniej klasy
w dziennej szkole w Polsce i kontynuowanie nauczania z rówieśnikami.
W klasie przedszkolnej dla dzieci 5-letnich organizujemy przygotowanie
do nauki czytania i pisania, w ramach którego dziecko za pomocą zajęć
dydaktycznych opartych na zabawie poznaje 23 podstawowe znaki, otrzymując znakomitą bazę do pokonywania obowiązków szkolnych w klasie
pierwszej zarówno w szkole polskiej, jak i w szkole belgijskiej.
W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy:
• oddział przedszkolny dla dzieci 5-letnich – przygotowanie do nauki
czytania i pisania,
• klasy szkoły podstawowej I–VIII, w tym przygotowanie do przyjęcia
sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej,
• gimnazjum, klasa III,
• język angielski dla dzieci,
• język francuski dla dorosłych.
Zajęcia odbywają się:
• College Roi Baudouin, Avenue Felix Marchal 50, 1030 Bruksela,
Place Dailly, dwa razy w tygodniu (do wyboru): w środę 13.30–17.15,
w sobotę 9.00–12.45.
• Klasy pierwsze: w środę 13.30–16.30, w sobotę 9.00–12.00.
• Zapisy w szkole w każdą środę w godz. 16.30–17.30 i w sobotę
12.00–13.00.

Kontakt: 0486 38 40 07, 02/705 61 18
e-mail: info@szkola.be, www.szkola.be
ZAPRASZAMY PO DOBRY START I EFEKTYWNE NAUCZANIE
Teresa Arszagi vel Harszagi
Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli

NASZE SZKOŁY

W sobotę 17 marca panie Teresa i Monika
Klej-Smet odwiedziły Szkolny Punkt Konsultacyjny im. J. Lelewela przy Ambasadzie
RP w Brukseli, aby opowiedzieć uczniom
o losach swojego ojca, śp. Seweryna – żołnierza I Dywizji Pancernej gen. Stanisława
Maczka.
Jednostka ta zawsze była znana z szybkości
działania i przemieszczania się. Po kampanii wrześniowej wielu polskich żołnierzy
nie straciło nadziei i przedostało się za
Żołnierz Seweryn Klej-Smet (1944)
granicę. Seweryn Klej dotarł do pronazistowskiej Rumunii i, zmieniwszy nazwisko, udał się do Bordeaux we
Francji. Tam też walczył przeciwko niemieckiemu agresorowi. Po nieuniknionej klęsce wojsk alianckich w 1940 r. polscy żołnierze ewakuowali się do Wielkiej Brytanii. Stworzyli tam, z pomocą brytyjskiego
rządu, polski obóz w Szkocji i strzegli wybrzeża przed morskim lub
powietrznym atakiem wroga. Trenowali i uczyli się różnorodnych
umiejętności wojskowych. W 1944 r., około miesiąc po lądowaniu
w Normandii, polska dywizja ponownie toczyła walki na kontynencie
z aliantami. Polacy, okrążając Niemców, wygrali bitwę pod Falaise
w pobliżu Caen w Normandii. Następnie wyzwolili miasta w północnej Francji, Flandrii i w Holandii. W Belgii uczestniczyli w walkach
wyzwoleńczych o Tielt, Roeselare, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Axel,
Ieper, Roulers, Hooglede, Ruysselede i Sint-Niklaas.

Z nami tata próbował mówić po polsku, dzięki czemu teraz rozumiemy bardzo wiele słów. Polski zawsze był obecny w naszym domu, bo
odwiedzali nas dość często inni Polacy, przyjaciele taty. Wielu z nich
również poślubiło flamandzkie dziewczyny.
Jaki stosunek miał ojciec do polskiego komunizmu?
Był bardzo przeciwny komunizmowi. Zawsze powtarzał, że woli
umrzeć niż żyć jako komunista. Ponadto ojciec i cała rodzina jesteśmy katolikami, co mocno gryzie się z ideologią komunistyczną.
Czasami byłyśmy bardzo zazdrosne, że inni mogli jeździć na kolonie
i obozy do Polski, a my nie. Ojciec nigdy nie przynależał do partii socjalistycznej i dlatego miałyśmy więcej trudności, aby dostać się do
Polski, co nie znaczy, że nie odwiedzałyśmy ojczyzny naszego ojca.
Byłyśmy tam w czasach PRL-u kilka razy. Zwiedziłyśmy wiele miast.
Teraz dość regularnie odwiedzamy rodzinne strony naszego ojca.
Czy dzisiaj utrzymują panie kontakty z rodziną w Polsce?
Tak, utrzymujemy kontakty. Nasz tata urodził się w Dębowej Kłodzie
niedaleko Parczewa, który znajduje się obecnie w województwie
lubelskim. Cała rodzina ze strony polskiej mieszka w Parczewie.
Czasami ją odwiedzamy. Kontakty rodzinne bardzo ułatwia nam też
Facebook.

Po wojnie żołnierze nie mogli wrócić do Polski, gdyż mogliby zostać
surowo ukarani za walkę w zachodnim kraju. Większość z nich osiedliła się w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i tam założyła rodziny.
W Belgii do tej pory żyje tylko jeden członek Dywizji gen. Maczka.
Jak poznali się wasi rodzice?
Był wrzesień 1944 r. Ojciec wraz
z I Dywizją Pancerną gen. Maczka
wkroczyli do Sint-Niklaas. Tata był
czołgistą. Grupa żołnierzy przejeżdżała ulicami miasta i w pewnym
momencie czołg ojca zatrzymał
się. Wychodząc z pojazdu, zobaczył on naszą mamę. Zaczęli rozmawiać po angielsku i tak to się
zaczęło…

Seweryn Klej-Smet z przyszłą żoną (1944)

Kiedy się panie urodziły i czy były
kiedykolwiek problemy z obcobrzmiącym nazwiskiem ojca?
Teresa urodziła się w 1949 r., a ja
w 1953. Na szczęście nazwisko
Klej nigdy nie było we Flandrii
ani trudne, ani dziwne. Nigdy nie
miałyśmy z nim żadnego kłopotu.

W jakich językach mówiono w domu?
W domu nasi rodzice rozmawiali początkowo po angielsku, bo
mama (Flamandka) nie znała przecież polskiego, a nasz tata nie władał flamandzkim. Z biegiem czasu ojciec nauczył się flamandzkiego.
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Córki polskiego żołnierza, Teresa i Monika Klej-Smet

Czy zostały jakieś pamiątki po ojcu?
Przez cały pobyt w Belgii ojciec był aktywnym członkiem polskiej
organizacji kombatanckiej działającej w Sint-Niklaas (Poolse oudstrijders Waasland). Zostawił nam w spadku… organizację kombatancką, której przewodniczącą jest obecnie Monika. Obie staramy się
uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających heroizm polskich
żołnierzy w Belgii, mamy swój sztandar i inne pamiątki z tamtych
czasów. Staramy się propagować informacje o dzielnych Polakach,
którzy przysłużyli się do wyzwolenia Belgii.
Wywiad przeprowadzili:
Alexandra Przychodzeń, Igor Kowalczyk, Oliwia Karolczuk,
Julia Miłkowska i Yaacoub Rabbie
uczniowie kl. 2bG
SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli
www.bruksela.orpeg.pl
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BIAŁOSTOCZANIE W ROWEROWEJ
·
’ PRZEZ 28 PANSTW
’
PODRÓZY MARZEN
Milena Skobodzińska i Marcin Łopieński od czerwca ub.r.
szykują się do wyprawy rowerami przez stolice Unii Europejskiej, a wyruszą z Białegostoku 18 sierpnia 2018 r. Podjęcie decyzji o takim wyjeździe wynikło z połączenia dwóch
pasji: Milena kocha podróże, a Marcin rowery, które zresztą samodzielnie złoży na potrzeby tej wyprawy. Wszystko
to zaowocowało też stworzeniem bloga „Co’s koło tego”
(www.facebook.com/cos.kolo.tego), na którym para na bieżąco dzieli się swoimi doświadczeniami i relacjonuje przygotowania do podróży.
Białostoczanie prywatnie są parą narzeczonych – pomysłową, wesołą i pozytywnie
zakręconą, która nie boi się wyzwań i zrobi
wszystko, bo spełnić swoje marzenie. Milena
z wykształcenia jest pedagogiem-masażystą,
natomiast Marcin – technikiem żywienia,
a od 8 lat – mechanikiem rowerowym.
Pomysł na wyprawę pojawił się rok temu,
kiedy Marcin rzucił hasło:
– Milena, chodź, objedziemy świat
na rowerach!

a kąpiele brać pod bieżącą wodą z butelki
– dodaje Milena.
Białostoczanie chcą w swoim tempie, bez
narzucania kilometrów, poznać inne kultury,
spróbować regionalnych potraw i zwiedzić
jak najwięcej miejsc z perspektywy rowerzystów, a wszystko to wraz z patentem na
tanie podróżowanie.

Najpierw ten pomysł dojrzewał,
aż przerodził się w realne przygotowania, które para relacjonuje na
swoim facebookowym blogu. Przygotowania do wyprawy, wątpliwości, sposoby na tanią odzież i jedzenie wraz z noclegiem – wszystko to
okraszone sporą dawką humoru
można odnaleźć właśnie tam.

– Zamierzamy spać pod namiotem, jeść dania przyrządzone na kuchence turystycznej,
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Milena i Marcin każdego dnia starają się
odłożyć jak najwięcej do specjalnie na to
przygotowanej skarbonki. Wyprzedali swoje rzeczy, pracują i dorabiają, na
czym się tylko da, zaopatrzyli się też
w ubrania z „ciucholandów” w te
dni, kiedy towar był po złotówce.
Niestety są też rzeczy, których z rugiej ręki po prostu nie da się kupić,
np. wytrzymałe części rowerowe.
Podróżnicy mają precyzyjne wyliczenia, na co konkretnie potrzebują, łącznie z markami wskazanych
rzeczy. Na przykład: na dwa całoroczne śpiwory (koszt to 2320 zł),
namiot (379 zł), kuchenkę z butlą
(579 zł), przyczepkę rowerową
z bagażnikiem (1600 zł plus 158 zł)
oraz części rowerowe czy bieliznę
termoaktywną itp. Wszystko razem
oszacowali na 7407 zł.

– Każdego dnia zbieramy fundusze, sprzęty, szlifujemy kondycję
i siebie. W grudniu ścięłam nawet
moje ukochane dredy – mówi Milena.
Wyprawa to będzie prawdziwy
surwiwal, proste jedzenie typu
owsianka, darmowy nocleg w namiocie, w bazach turystycznych lub u rodzin
goszczących turystów oraz podróż wyłącznie
rowerami serwisowanymi przez Marcina.

na do zdobycia w Polsce. Aby zgromadzić
brakujące fundusze, para wyjechała w marcu do Manchesteru, gdzie pracuje i odkłada,
ile się da, na wyprawę, której termin zbliża
się coraz większymi krokami.

Na wyprawę przez 28 europejskich bezwizowych państw i pokonanie ponad
20 tys. km białostoczanie potrzebują nieco
ponad 7 tys. zł. Na trwającą minimum półtora roku podróż ta kwota nie wystarczy i na
pewno w tak krótkim czasie będzie niereal-

Znajomi zachęcili parę do uruchomienia internetowej zrzutki na tę
podróż. Fundusze na zrealizowanie
swego wielkiego marzenia Milena i Marcin
zbierają pod adresem https://zrzutka.pl/
rowerem-przez-stolice-unii-europejskiej
-mkt6h5 (tytuł zrzutki: Rowerem przez stolice Unii Europejskiej).
Monika Stanisz

DOM

W maju odbędzie się kolejna edycja La Journée de la Rénovation,
o której informowaliśmy już w ubiegłym roku. Jest to wydarzenie, które służyć ma przybliżeniu tematyki renowacji budynków
oraz ekologicznych rozwiązań. Aby to osiągnąć, w wybrany dzień
w roku umożliwia się zainteresowanym zwiedzanie najnowszych,
ciekawych realizacji architektonicznych, które prezentują całe spektrum możliwości, jakie niesie ze sobą renowacja. To idealna okazja
dla tych, którzy myślą nad remontem lub przebudową własnego
domu, szukają architektonicznych inspiracji albo zastanawiają się
nad zakupem domu do remontu. Lista wszystkich obiektów tej
edycji dostępnych dla zwiedzających znajduje się – wraz z dodatkowymi informacjami – na stronie internetowej wydarzenia:
www.journeedelarenovation.be/FR/infos-visiteur.
W tym roku zwiedzanie odbędzie się 6 maja, a dzień otwarty
będzie trwał od godziny 10.00 do 18.00. Zwiedzanie jest zupełnie bezpłatne, wymaga natomiast wcześniejszej internetowej
rejestracji (wszystkie niezbędne informacje podane są na stronie
z linku powyżej). Myślimy, że to architektoniczne wydarzenie jest
warte polecenia, szczególnie osobom szczerze zainteresowanym
współczesną architekturą i renowacją. Tym bardziej że jednym
z budynków, które będzie można obejrzeć w ramach La Journée de
la Rénovation, jest piękny, zmodernizowany dom zrealizowany na
podstawie projektu biura D44 w Woluwe-Saint-Lambert. I o tym
projekcie chcielibyśmy państwu trochę opowiedzieć.
Istniejący budynek niczym nie wyróżniał się z otoczenia. Typowy
dom „robotniczy” w zabudowie szeregowej z wąskim na 4,5 m wnętrzem nie oferował zbyt wiele swoim właścicielom – na parterze
ciemny salon i niewielką kuchnię, na piętrze natomiast dwie niewielkie sypialnie i łazienkę. Wszystkie pomieszczenia były ciemne,
nieduże i mało wygodne. W żaden sposób nie odpowiadały więc
standardom współczesnej architektury.
Projektanci D44 postanowili tchnąć w ten dom nowe życie. Główną ideą projektu było wprowadzenie maksymalnej ilości światła
do wnętrza i otwarcie planu.
W tym celu na parterze rozebrano istniejące ścianki działowe oraz rozbudowano go
o dużą, przeszkloną werandę
na szerokości działki wprowadzoną od strony ogrodu.
W ten sposób powstał duży,
przeszklony i przestronny pomimo małej szerokości domu
salon. Wygodną kuchnię
zaprojektowano na froncie
domu i wraz z jadalnią, również zlokalizowaną na parterze, połączono z salonem.

76

GAZETKA

W ten sposób powstała otwarta przestrzeń, która wręcz zaprasza
od wejścia w stronę ogrodu, który widoczny jest teraz przez duże
okna panoramiczne zaprojektowanej dobudowy.
Powierzchnia pierwszego piętra również została powiększona poprzez rozbudowę nawiązującą do formy sąsiadujących budynków.
Dzięki temu właściciele zyskali dodatkowy pokój – teraz na tej kondygnacji znajdują się dwie przestronne i dobrze oświetlone sypialnie oraz łazienka.
Zmiana formy dachu oraz budowa dwóch dużych, przeszklonych
lukarn po obu stronach budynku umożliwiły wprowadzenie na drugim piętrze domu dwóch kolejnych sypialni oraz wygodnej łazienki
i maksymalne wykorzystanie wcześniej praktycznie bezużytecznej
przestrzeni.
Dzięki tym kilku sprytnym zmianom dom znacznie zyskał – nie tylko funkcjonalnie, ale i wizualnie. Elewacja frontowa została utrzymana w bardziej tradycyjnym stylu, ale zmiany dachu nadały jej
nieco nowoczesnej elegancji. Natomiast tył domu kryje ciekawą,
nieco futurystyczną architekturę. Mimo nieregularnych kształtów
i przesunięć nowa forma elewacji nie wydaje się przypadkowa, jak
niektóre z dobudówek widocznych w sąsiedniej zabudowie. Wręcz
przeciwnie – każdy kształt, każde przesunięcie jest dokładnie przemyślane i uzasadnione funkcjonalnie.
Aby w pełni zapoznać się z tą realizacją, serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia domu w ramach wydarzenia La Journée de la Rénovation już 6 maja!
W razie pytań lub chęci konsultacji architektonicznej dotyczącej rozbudowy albo budowy domu zapraszamy również do odwiedzenia
strony biura D44: www.d44.be lub prosimy o kontakt e-mailowy:
info@d44.be.
Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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PODATEK DOCHODOWY W BELGII
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Rozliczenia za rok 2017

Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego
składania zeznań podatkowych i odprowadzania w tym kraju podatku
dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale
też sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty szkolnictwa i utrzymania dróg, transportu
publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych, inspekcji oraz służb
podatkowych i służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo
(policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej
i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali, do opieki
zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.

SYTUACJA RODZINNA
Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2018 r. oficjalnie
mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. Oznacza to, że
wszystkie te osoby 1 stycznia 2018 r. musiały nie tylko przebywać, ale
również być zameldowane pod tym samym adresem.
Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się wspólnie.
Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają ewentualne
wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno.
Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi
i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga
wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między sobą, które
z nich będzie rozliczało się z dziećmi. Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy szkołę muszą być wystawione na
nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap/garde partagée (np. tydzień
z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic ma prawo do ulgi
podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć alimenty płacone na
swoje dzieci, z którymi nie mieszka.
Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatkową
rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci,
jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń za 2017 r.):
1. Na dzień 1 stycznia 2018 r. dziecko musi być zameldowane pod
tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np. z przyczyn
zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowane jako
dziecko na utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem
uważa się te, które: zmarły w 2017 r., pod warunkiem że w 2016 r.
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były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które urodziły się
i zmarły w 2017 r., te, które w 2017 r. urodziły się martwe lub jeżeli
poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzieci zaginione
lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).
2. Dochody dziecka w 2017 r. nie mogą przekroczyć: 3200 euro netto,
4620 euro netto w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci i 5860 euro w przypadku osób samotnie wychowujących
niepełnosprawne dziecko/dzieci.
3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą
i na czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w firmie, a płacę mu wypłacaną odlicza od podatku jako koszt. W takiej sytuacji
rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik może
ubiegać się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod jednym
adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie dochody (lub
w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są
warunki zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Belgią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwestycji
(dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem ruchomym jest
wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkiego
rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa itp.,
niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za dojazdy do
pracy (kwota min. 380 euro za 2016 r. jest zwolniona od podatku),
bezpłatne zakwaterowanie.
Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli
zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od
pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i odszkodowania z tytułu
wypadków przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof/
congé parental) i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/
crédit-temps).
Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.

ACV
Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby lub
od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzymanej kwoty. Jeśli
przesyłane są bezpośrednio dziecku, wówczas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe.
Pierwsze 3200 euro środków na utrzymanie/alimentów na dzieci jest
zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

System naliczania podatku dochodowego
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to tzw.
podatek progresywny. W Belgii istnieje pięć progów podatkowych.
Tabelka przedstawia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2017 r.
Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2016 r.

Stopa podatkowa

Od 0 do 11 070 euro

25%

Od 11 070 do 12 720 euro

30%

Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.

Od 12 720 do 21 190 euro

40%

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do nich
świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzymanie
dzieci lub alimenty do wysokości 3200 euro, dochody dzieci z pracy
studenckiej (max. 2660 euro), zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
stypendia, zasiłki strajkowe.

Od 21 190 do 38 830 euro

45%

Powyżej 38 830 euro

50%

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za 2017 r. wynosi 7270 euro.
Może ona zostać podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej
i dochodowej podatnika. Oto przykłady:
 Jeśli kwota dochodu brutto (podstawy opodatkowania) w 2017 r.
nie przekroczyła 27 030 euro, to kwota wolna od podatku wyniesie
7570 euro zamiast 7270 euro.
 Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od
podatku za 2017 r. zostanie podwyższona o 1550 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 3980 euro, przy trojgu
dzieci o 8920 euro, przy czworgu o 14 420 euro, a za każde kolejne
dziecko o 5510 euro.
 Za każde dziecko, które 1 stycznia 2018 r. miało mniej niż 3 lata,
kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza wymienionymi wyżej) podwyższona o 580 euro, jeśli podatnik nie będzie
odliczał kosztów żłobka czy opiekunki.
 Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci, czyli
rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona o 3090 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na utrzymaniu – o 1550 euro.
 Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako
dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona.
 Jeśli w 2017 r. podatnik osiągnął roczny dochód brutto niższy niż
podstawowa kwota wolna od podatku, czyli 7270 euro, jest zwolniony z płacenia podatku lub (w niektórych przypadkach) może
nawet otrzymać tzw. kredyt podatkowy.

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent
09.265.42.11

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej.
Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od rodzaju
dochodów oraz wydatków podatnika.
Iloraz małżeński (dochody za 2017 r.). Współmałżonek lub partner
nie może być osobą na utrzymaniu. Jest to możliwe jedynie w roku,
w którym zawarto związek małżeński. Współmałżonkowie, którzy
wzięli ślub przed 2017 r., lub partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2017 r.)
rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partnerów
w 2017 r. nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo niski,
to przy obliczaniu podatku administracja podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia progu podatkowego, a w rezultacie do obniżenia podatku.
Koszty uzyskania przychodu – to koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np. koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre
koszty uzyskania przychodu (zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą
obniżyć dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzyskania
przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może je odliczyć
zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumentować wszystkie
poniesione wydatki, które chciałby odliczyć (faktury, rachunki itp.).
Zeznanie podatkowe
Osoba, która w 2017 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed
końcem czerwca 2018 r. Można je złożyć na papierze (wypełniając
otrzymany z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie – ten
drugi przypadek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną
kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które uprzednio zawnioskują w urzędzie gminy o kody dostępu, tzw. token.
Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozliczyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbowego o jego przesłanie.
Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić karę
w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania przed końcem czerwca 2018 r., powinien jeszcze przed ostatecznym terminem
składania zeznań poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć kary.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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HUMOR

- Czemu blondynka cieszy się, że ułożyła
układankę puzzle w 4 miesiące?
- Ponieważ na pudełku napisano: „Od 2 do
5 lat”!
  

Wchodzi facet do baru i pyta:
- Czy ktoś może zgubił spory rulon pieniędzy owinięty gumką recepturką?
Jeden z klientów podchodzi do niego
i mówi:
- Ja, ja! To moje!
- Masz, znalazłem gumkę.
  

Interpunkcja odgrywa bardzo ważną role
w zdaniach.
Na przykład:
1. Moja stara piła leży w piwnicy.
2. Moja stara piła, leży w piwnicy.
  

Bar mleczny, pani z okienka pyta:
- Kto prosił ruskie?
Na to jakiś facet z sali:
- Nikt nie prosił, same wlazły.
  

- Jest mi źle, jest mi pusto...
- W sercu?
- W lodówce.
  

W rozwodzie są zawsze winne dwie osoby:
adwokat i teściowa.
  

Skandal! Niebywała bezczelność! Kawa,
która miała mieć trzy razy więcej kofeiny,
to jedna wielka ściema. Tak mnie to oburzyło, że do końca dnia nie mogłem ochłonąć, a ekspres wyrzuciłem przez okno.
  

Dwóch angielskich biznesmenów w czasie
wyjazdu w interesach zamieszkało w Polskim hotelu.
O 17:00 stwierdzili, że to najwyższy czas na
herbatę.
Jeden zadzwonił na portiernię przez wewnętrzny telefon:
- Two tee to room, two – powiedział.
- Pam param pam pam – odpowiedział
recepcjonista.
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Kłamstwa studenta:
1. Od jutra nie piję.
2. Od jutra się uczę.
3. Dziękuję, nie jestem głodny.
4. Tak, to mój projekt.
5. Zaliczyłem wszystko (do rodziców).
6. Byłem na wszystkich pańskich wykładach.
7. Idziemy tylko na jedno piwo.
  

Każda kobieta powinna skrywać jakąś tajemnicę. Np. budzisz się rano obok jakiejś
... patrzysz i zastanawiasz się... kim ona
kurde jest?!
  

Rozmawia dwóch księży:
- Ciekawe, czy dożyjemy zniesienia celibatu.
Drugi na to:
- My nie, ale może nasze wnuki.
  

Gdy kolejny raz spóźniłem się do pracy,
szef wezwał mnie do gabinetu.
- Jaka jest twoja wymówka tym razem?
- Zaspałem.
- Na litość boską, powiedz choć raz coś,
czego nie słyszałem!
- Ślicznie dziś wyglądasz.
  

Mały chłopiec bawił się piłką na ulicy.
W pewnym momencie kopnął piłkę tak
niefortunnie, że wybił okno w jednym
z mieszkań. Kobieta, która tam mieszkała
to zobaczyła, a chłopiec uciekł. Ale po
jakimś czasie zapragnął odzyskać piłkę.
Zapukał do drzwi, kobieta mu otworzyła,
a młody mówi:
- Za kilka minut mój ojciec przyjdzie wymienić pani szybę.
I rzeczywiście, po chwili przychodzi facet
z szybą i narzędziami, kobieta oddaje
chłopcu piłkę, ten zmyka. Facet wymienia
szybę i mówi:
- 200 zł się należy.
- To pan nie jest ojcem tego dzieciaka?!
- To pani nie jest jego matką?!
  

Po tygodniowej głodówce lew w końcu
przyznał, że jego opiekun w ZOO jest królem zwierząt.

Facet siedzi spokojnie w kuchni i robi
tzw. poranny przegląd prasy. Nagle stojąca
za nim żona szturcha go...
- Eee! Co ty! Za co to?
- Co to za karteczka z napisem „Sabrina”
wystaje ci z kieszeni?
- Nie pamiętasz, kochanie? W zeszłym tygodniu postawiłem na wyścigach na konia
o takiej nazwie.
Uspokojona żona przeprasza męża.
Kilka dni później facet siedzi znowu
w kuchni i podobnie dostaje kuksańca od
żony...
- Za co znowu!?
- Twój koń dzwoni...
  

W klasie Jasia wychowawczyni pyta:
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła?
A klasa zgodnym chórem:
- Zamknięta!
  

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom
rysunek kaczki z parasolem do pokolorowania. Zbierając prace zauważyła, że Jasiu
pomalował kaczkę na czerwono.
- Jasiu - spytała – Ile razy w życiu widziałeś
czerwoną kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem.
  

Jadą dwie blondynki samochodem. Stają
na światłach.
- Jakie ładne to czerwone! – mówi jedna.
- Ładne! – popiera druga.
- O! To pomarańczowe też ładne! – chwali
znowu pierwsza.
- O! Tak śliczne!
- A widzisz to piękne zielone? – pyta
pierwsza.
- Widzę, też ładne! – mówi druga.
Zapala się znowu czerwone. Pierwsza
mówi:
- To już widziałyśmy! Jedziemy!
  

Turysta pyta się górala:
- Baco czemu ciągniecie ten łańcuch?
- A co, mam go pchać?

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
Baby phone, ubranka dla dziewczynki
0-3, karuzelę grającą do łóżeczka, wózek
spacerowy, buty Geox. T. 0466 144 030,
po 19h
Podłużny wózek dla bliźniąt lub dzieci z
małą różnicą wieku, używany sporadycznie, z całym wyposażeniem: Maxi-cosy,
siedzenia do spacerówki, śpiworki, folie.
Cena do uzgodnienia. T. 0496 468 412
Sprzedam tanio ubrania, kurtki dla
chłopca od 6-mcy do 4 lat. Mam również
podwójne ubrania dla bliźniąt-chłopców.
T. 0496 468 412
Drewniane łóżeczko niemowlęce z grubym, sprężynowym materacem i pościelą
Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie
powoduje poważne problemy.
Powitamy Cię serdecznie na naszych
spotkaniach grupy „Światło”.
Tu dzielimy się doświadczeniem,
siłą i nadzieją.
Nasze spotkania odbywają się w każdy
poniedziałek o 20h.
Place Bizet 11, 1070 Anderlecht,
przy metrze Bizet.
Tel. 0032 485 866 445
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(możliwość wyjmowania 2 szczebelków)
cena 20€, drewniane rozkładane krzesełko do karmienia (po rozłożeniu jest
krzesełkiem i stolikiem): 20€, ubranka
dla chłopca od 0-2 lat od 0,5 – 1€ za
szt. Wszystko w dobrym stanie, ceny do
lekkiej negocjacji. Zapraszam.
T. 0487 872 688
Meuble pour ordinateur en état presque neuf côuté 99€ a vendre pour 55€.
T. 02 532 53 60
Nettoyeur haute pression Compact Jet
Power. Prix demandé 45€ (acheté 150€).
T. 02 532 53 60
Szafę (garderobę), 5 drzwi/lustra (szer.
2,3m) cena: 45€; 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
Ubranka na dziewczynkę rozm. 116122 (sukienki, spodenki, bluzeczki)
wszystko stan idealny, cena od 2 do 4€.
T. 0479 598 145
Ubranka na chłopca 7-8 lat (bluzki,
koszule, spodnie) wszystko stan idealny.
T. 0479 598 145

Orbitrek - rodzaj rowera treningowego
do ćwiczeń w domu, w idealnym stanie.
Zaawansowany model VE 710 z wieloma
programami treningowymi i wielofunkcyjnym wyświetlaczem elektronicznym.
T. 0491 710 525
Tanio voucher/bon do hotelu Kaiser w
Kolonii, 4 gwiazdkowy. T. 0487 439 126
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
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
Praca: szukam
Szukam pracy jako spawacz-ślusarz.
T. 0465 917 343. Antwerpia
Mechanik-blacharz samochodowy
szuka pracy. T. 0466 390 968 Antwerpia
Poszukuję pracy dla mamy przy osobie
starszej wymagającej opieki, mama
pracowała już wcześniej przy starszych
osobach więc ma doświadczenie.
T. 0479 427 530
Szukam pracy: sprzątanie, prasowanie,
mogę też wymieniać się, lub stałka
dochodząca. Jestem obowiązkowa,
sumienna, bez nałogów. T. 0466 017 321
Szukam pracy: sprzątanie, pomoc w
domu, opieka nad dziećmi.
T. 0465 529 097
Miła baby sitter szuka pracy.
T. 0496 685 191
Hydraulik, centralne ogrzewanie,
instalacje wodne, kanalizacja, gaz od
podstaw. T. 0486 645 867
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 dniówka.
T. 0473 304 901
Doświadczona opiekunka do dzieci,
dyspozycyjna 24/h, szuka pracy.
T. 0483 502 714
35-latek szuka pracy, bardzo dobre
doświadczenie w branży budowlanej np.
carrelage, fix finish, podwieszane sufity,
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mastykowanie, malowanie, itp. Bardzo
dobra znajomość języka francuskiego,
proszę o kontakt. T. 0466 220 581
Szukam pracy w budownictwie.
T. 0465 536 737
Budowlaniec z wieloletnim
doświadczeniem szuka pracy, malowanie,
szpachlowanie, płytki, konstrukcje,
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp.
dokładny, bez nałogów, własne auto.
T. 0483 054 808
Mężczyzna 37 lat szuka pracy w
sektorze budowlanym. T. 0489 310 961

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be

Belgijska firma zatrudni ekipę 3 - 4
osobową na własnej działalności gospodarczej belgiskiej lub polskiej z A1
do dociepleń budynków na elewacjach
w Belgii. Prace w rejonie: Antwerpia,
Bruksela. Wymagane doświadczenie w

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!

docieplaniu budynków. Klejenie izolacji,
siatka, nakładanie kleju oraz doświadczenie w wykańczaniu elewacji tynkami
cienkowarstwowymi (baranek). Wymagana: A1, auto, narzędzia. Nie jest
wymagana znajomości języka. Dla ekipy z
doświadczeniem gwarantujemy: oficjalny
stały kontrakt, stałe zlecenia, terminowe
płatności w euro 3500 - 4000 €
Tel: +32.496.065.625,
E-mail: pawel@isostone.be
Poszukujemy doświadczonych
glazurników do pracy w Belgii.
Gwarantujemy zatrudnienie i
wynagrodzenie w miejscu i terminie,
który jest dostosowany do Twoich
oczekiwań. Więcej informacji oraz
formularz aplikacyjny dotyczący oferty
znajduje się na naszej stronie:
Zaloguj się używając kodu: oktopro.
Proszę o wypełnienie aplikacji na naszej
stronie internetowej.
Kontakt: witold@oktopro.com
Firma Flex Motion o europejskim
zasięgu, zajmująca się kompleksową
realizacją placów zabaw i obiektów
sportowych oraz sprzedażą wysokiej
klasy produktów do budowy takich
obiektów, stawiająca na jakość i
rzetelną obsługę, poszukuje aktywnej
i zmotywowanej osoby, która obejmie
stanowisko przedstawiciela w zakresie
pozyskiwania kontraktów na budowę
placów zabaw i nawierzchni sportowych
na terenie całej Europy.
Jeżeli posiadasz wysokie kompetencje
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komunikacyjne oraz doświadczenie w
pozyskiwaniu klientów B2B, cechuje
Cie wysoka kultura osobista i władasz
biegle językiem obcym koniecznie zgłoś
się do nas! Proponujemy kompleksowy
proces wdrożeniowy oraz wysokie
wynagrodzenie prowizyjne, tj. 10 tys. zł
za pozyskanie kontraktu na terenie Polski
oraz 15-20 tys. zł za pozyskanie kontraktu
za granicą. Więcej informacji o firmie na
stronie internetowej www.flex-motion.pl
Kontakt: biuro@flex-motion.pl

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę pokój bez meldunku. Gmina
Forest, blisko Barrière Saint-Gilles.
Więcej informacji. T. 0466 334 218
Przyjmę na mieszkanie spokojną osobę, bez meldunku, Ixelles.
T. 0496 421 555
Studio do wynajęcia dla 1 osoby. Cena
500€, wolne od 1 kwietnia. Dzwonić
wieczorem. T. 0466 218 299
Wynajmę pokój tanio, niedaleko nordu. T. 0488 369 499
Wynajmę mieszkanie na Bockstael,
pokój, kuchnia i łazienka, cena 500€.
T. 0486 844 569
Pokój do wynajęcia dla kobiety, dzielnica Uccle. T. 0487 621 061
Mam 59 lat, przyjmę na mieszkanie tylko spokojną panią w podobnym
wieku, we dwoje bedzie milej, taniej,
płace 470€, bez dodatkowych opłat, na
poddaszu. T. 0486 645 867
Centrum Anderlecht, apartament 2
pokoje + salon + kuchnia umeblowana +
łazienka + hol + wc + balkon + piwnica,
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Ogrzewanie: convecteur gaz, dla małżeństwa (ewentualnie z 1 dzieckiem). Minimalna znajomość języka francuskiego,
legalna praca, bez zwierząt, 2 miesiące
gwarancji. 3 piętro, +/- 85 m², cena 695€
+ opłaty 25€ + woda. T. 0477 201 824 po
godz. 19.00

Różne
Szukam meldunku w Brukseli, w cenie
do 150€ miesięcznie. T. 0488 933 882
Odstąpię 44 godziny na sprzątaniu
albo w całości albo taką ilość jaka jest
potrzebna. T. 0466 185 250,
(+48 723 322 034), po poludniu

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 dom dwufasadowy (200m)
w Rebecq okolice Tubize. Dom posiada 3
sypialnie, kuchnię z jadalnią, piękny ogród
+ garaż. Więcej szczegółów:
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
T. 0466 263 612
Działka, woj.podlaskie 2000m², kolonia
Koplany. T. 0048 796 934 155 (pl.) lub 0498
284 217 (be.), cena do negocjacji.
T. 0498 284 217
Dom po remoncie z dwoma budynkami gospodarczymi na działce 2700m na
pagórku, w miejscowości Grabarka obok
Siemiatycz. Sprzedam w całości lub część,
cena 310.000zł.
T. 00 48 600 694 567
Piękne działki 3000m². 14km od Białegostoku, kierunek Zabludow obok nowe
domy, prąd na działkach, 30zł za metr².
T. 0497 677 017
Sprzedam dom stan surowy pokryty blachodachówka, 2004 rok, Białystok Zawady,
pow. domu 315m², działka 1500m², cena
400 tys.zł. T. 0485 562 370
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

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.
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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 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
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
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
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Wiadomości osobiste
Poznam panią do 58 lat, cel stała przyjaźń.
T. 0486 645 867
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 Mirek

·
·
·
·
·

Je suis une personne de 49 ans, tranquille, aimable, souhaite rencontrer une
dame 40 - 50 ans qui aime partager les
moments agréables, voyager et visiter les
endroits intéressant.
Donner à la vie un plaisir.
T. 0474 473 374 Carlos

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy:
oddział przedszkolny dla dzieci 5-letnich – przygotowanie do nauki czytania i pisania,
klasy szkoły podstawowej I–VIII, w tym przygotowanie do przyjęcia sakramentu
Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej,
gimnazjum, klasa III,
język angielski dla dzieci,
język francuski dla dorosłych.
Zajęcia odbywają się:
College Roi Baudouin, Avenue Felix Marchal 50, 1030 Bruksela, Place Dailly, dwa
razy w tygodniu (do wyboru): w środę 13.30–17.15, w sobotę 9.00–12.45.
Klasy pierwsze: w środę 13.30–16.30, w sobotę 9.00–12.00.
Zapisy w szkole w każdą środę w godz. 16.30–17.30 i w sobotę 12.00–13.00.
Kontakt: 0486 38 40 07, 02/705 61 18, e-mail: info@szkola.be, www.szkola.be

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

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

Zapraszamy do podróży z nami!
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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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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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