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Według najnowszego raportu WHO, 36 spo‑ 
śród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 
Unii Europejskiej leży w Polsce. Pogorszy‑
liśmy wynik z 2016 r., kiedy to 33 nasze 
miasta załapały się do rankingu. Polska ma 
poważny problem z zanieczyszczeniem po‑
wietrza. 
Bułgaria ma największy odsetek miast prze‑
kraczających normy jakości powietrza usta‑
lone do 2020 r. – aż 83%. W Polsce to ponad 
72% miast.
Najczystszym miastem w Europie jest Muo‑
nio. Leży na północy Finlandii, a średni po‑
ziom PM2,5 nie przekracza tam 2ug/m3. Ża‑
den kraj w UE nie spełnia wytycznych WHO; 
najbliżej są Finlandia, Estonia i Szwecja.
Aktualnie liderem światowego zanieczysz‑
czenia są Indie – znajduje się tam aż 15 spo‑
śród 20 najbardziej zanieczyszczonych miast 
świata, a poziomy smogu są tam przerażają‑
co wysokie.

3510 euro wynosi średnia miesięczna pensja 
brutto pracownika we Flandrii i Brukseli. To 
o 600 euro więcej niż 10 lat temu. W Walo‑
nii średnia pensja to 3045 euro.

Polska została uznana za jedno z najbardziej 
homofobicznych państw Unii Europejskiej – 
tak wynika z rankingu dotyczącego równo‑
uprawnienia osób LGBTI w Europie. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią 
i Transfobią instytucja ILGA Europe przed‑
stawiła zestawienie, w którym ukazano po‑
ziom równouprawnienia osób ze środowiska 
LGBTI. Chodzi o nastawienie społeczeństwa 
w stosunku do lesbijek, gejów, osób bisek‑
sualnych, transpłciowych i interpłciowych. 

Sprawdzano takie parametry, jak równość 
i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgro‑
madzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa 
z nienawiści, uzgadnianie płci i integralność 
cielesna oraz prawo do azylu.
ILGE Europe zbadało 49 europejskich kra‑
jów. Z rankingu wynika, że najbardziej tole‑
rancyjnym państwem jest Malta. Na podium 
uplasowała się również Belgia oraz Nor‑
wegia. Polska z kolei zajęła w zestawieniu 
przedostatnie miejsce; na końcu jest Łotwa.
Polska od 5 lat zajmuje coraz niższą pozycję 
w rankingu. Wyprzedziły nas m.in.: Ukra‑
ina, Bułgaria, Rumunia oraz Węgry. Warto 
przypomnieć, że na Węgrzech geje i lesbijki 
mogą zawierać związki partnerskie, a prawo 
chroni tam osoby LGBTI przed przestępstwa‑
mi z nienawiści.

2000 to liczba „współczesnych niewolników” 
w Belgii. Są to przeważnie osoby pochodzą‑
ce z Afryki Północnej i Europy Wschodniej, 
pracujące głównie w budownictwie i branży 
hotelarsko-restauracyjnej.

Irlandczycy są najszczęśliwsi w Europie, Ru‑
muni najmniej, a Polacy w środku stawki. 
Według sondażu Eurobarometru zatytuło‑
wanego „Sprawiedliwość, nierówność i mo‑
bilność międzypokoleniowa”, 97% Irlandczy‑
ków, którzy odpowiedzieli na ankietę, uważa 
się za szczęśliwych – to najwyższy odsetek 
w Unii. Polacy z 81% szczęśliwych są tylko 
o dwa punkty poniżej unijnej średniej, któ‑
ra wyniosła 83%, pisze Aleksandra Wróbel 
z Politico. Najniżej w rankingu znalazła się 
Rumunia z zaledwie 59% zadowolonych re‑
spondentów.

Irlandczycy osiągnęli też najwyższy wy‑
nik w kategorii zdrowia, bo aż 92% z nich 
uważa, że nic im nie dolega. Najgorzej jest 
na Łotwie – tylko 14% obywateli myśli, że 
są zdrowi. A Polacy znów w środku stawki 
– przy średniej unijnej wynoszącej 78% za 
zdrowych uważa się 76% naszych rodaków.
Według wyników ankiety większość Europej‑
czyków sądzi, że są sprawiedliwie traktowani 
przez życie – średnio 53%. Polacy (60%) są 
wyraźnie wyżej niż średnia w tej kategorii, 
w której występują jednak znaczne rozbież‑
ności, bo jeśli 81% Duńczyków stwierdziło, 
że mają równe szanse, to w to samo wierzy 
już tylko 18% Greków.
46% respondentów zgodziło się, że szanse 
na osiągnięcie postępu w życiu są teraz bar‑
dziej równe niż 30 lat temu. Takich odpowie‑
dzi w Polsce było aż 64%.
84% badanych Europejczyków twierdzi, 
że różnice w dochodach w ich krajach są 
zbyt duże. Polacy z wynikiem 82% znów 
są blisko średniej. We wszystkich krajach 
zdecydowana większość (ok. 81%) uważa, 
że rządy powinny podjąć działania w celu 
zmniejszenia tych różnic. W Polsce wynik 
wyniósł 79%, a najbardziej od średniej 
odbiegli Duńczycy, bo tylko połowa z nich 
chce, by państwo się nimi lepiej zajęło 
(prawdopodobnie dlatego, że już teraz robi 
to na dużą skalę).
Badanie metodą wywiadów z 28031 oso‑
bami przeprowadzono w grudniu 2017 r. 
w 28 państwach członkowskich Unii; w Pol‑
sce rozmawiano z 997 osobami. 

20,8 mln to aktualna liczba palaczy e-papie‑
rosów na świecie. Palaczy klasycznych jest 
natomiast 1,1 mld.
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Oferty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe podlegają zatwierdzeniu ze strony banku ING Belgium (bądź odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej) i opierają się na wzajemnym porozumieniu. Warunki i postanowienia 
(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.

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
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Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Jun- 
cker i premier Mateusz Morawiecki zdecy-
dowali na spotkaniu podczas unijnego szczy-
tu w Sofii, że dialog Polski z KE ws. prawo-
rządności będzie kontynuowany. 
Juncker ocenił na konferencji prasowej w Bruk-
seli, że Polska dokonała postępu w sprawie 
praworządności. – Moje stosunki z polskim 
premierem są tak dobre, jak to tylko możliwe. 
Uważam, że Polska poczyniła postęp, jeszcze 
niewystarczający, ale prowadzimy dyskusje 
i negocjacje, które muszą zakończyć się pod 
koniec czerwca lub na początku lipca. Jestem 
optymistą – powiedział szef KE.
Szef MSZ Jacek Czaputowicz, pytany, czy 
Polska jest gotowa na dalsze ustępstwa 
wobec Brukseli ws. reform wymiaru spra-
wiedliwości, przypomniał, że premier Mo-
rawiecki dyskutował w ostatnim czasie na 
ten temat z szefem KE. – Pewne reformy 
zostały w Polsce wprowadzone. Wiemy, że 
Komisja Europejska jest zadowolona z dia-
logu i z wprowadzenia tych reform – dodał. 
Powiedział też, że wysunięte są propozycje 
wprowadzenia kolejnych zmian, co jednak 
wymaga refleksji. 

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych 
i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. 
Protestujący zgłaszali dwa postulaty – zrów-
nania renty socjalnej z minimalną rentą 
z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowa-
dzenia dodatku „na życie”, zwanego też re-
habilitacyjnym, dla osób niepełnosprawnych 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji po 
ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł 
miesięcznie; zaproponowali, by dodatek był 
wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 
250 zł, od stycznia 2019 r. dodatkowo 125 zł 
i od stycznia 2020 r. również 125 zł. Ten po-
stulat nie został zrealizowany. Zapowiedzieli, 
że nie przerwą protestu, ponieważ propozy-
cje rządu nie są odpowiedzią na ich prośby.
Protestujący uważają, że dotychczas zreali-
zowano jeden z ich postulatów: podniesie-
nie renty socjalnej do 100% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy. Zgodnie z ustawą, którą podpisał prezy-
dent, renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 
1029,80 zł.
Prezydent podpisał również ustawę wprowa-
dzającą szczególne uprawnienia w dostępie 
do świadczeń opieki zdrowotnej, usług far-
maceutycznych i wyrobów medycznych dla 

osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności. Zdaniem autorów ustawy, posłów PiS, 
spełnia ona jeden z postulatów protestują-
cych w Sejmie i przyniesie gospodarstwom 
z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 
520 zł oszczędności. Innego zdania są prote-
stujący, którzy uważają, że ustawa nie realizu-
je ich żądań w sprawie dodatku.
Z protestującymi spotkali się w Sejmie 
m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Ma-
teusz Morawiecki oraz kilkakrotnie szefowa 
MRPiPS Elżbieta Rafalska. Pojawił się też 
b. prezydent Lech Wałęsa. Do Sejmu nie mo-
gła wejść szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej 
Janina Ochojska ani uczestniczka Powstania 
Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka 
szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska – 
obie chciały się spotkać z protestującymi. 
Na polecenie Marszałka Sejmu Marka Kuchciń-
skiego znacznie ograniczono dostęp do siedzi-
by parlamentu. Od 25 kwietnia obowiązuje 
zakaz wydawania jednorazowych przepustek, 
co uniemożliwia demonstrantom spotkanie 
m.in. ze wspierającymi ich działaczami spo-
łecznymi. Uczestnicy protestu nie mogą też 
nawet na chwilę opuścić Sejmu, o ile chcą 
tam potem wrócić.

Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
w Cannes za najlepszą reżyserię. Jego dra-
mat „Zimna wojna” spotkał się z ogromnym 
uznaniem krytyków i widzów. Reżyser jest 
pierwszym Polakiem z tym wyróżnieniem, 
a sam film to pierwszy polski obraz, który 
znalazł się w Konkursie Głównym canneń-
skiego festiwalu od czasów „Pianisty” Ro-
mana Polańskiego w 2002 r., oraz pierwszy 
film polskojęzyczny od „Przesłuchania” Ry-
szarda Bugajskiego w 1990 r. „Zimna wojna” 
jest koprodukcją francusko-polsko-brytyjską 
i opowiada historię trudnej miłości dwojga 
ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale 
równocześnie nie potrafią być razem. W ich 
role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, 
a partnerują im Agata Kulesza i Borys Szyc. 
Pokazane wydarzenia rozgrywają się w la-
tach 50. i 60. XX w. w Polsce i budzącej się 
do życia Europie. W ich tle wybrzmiewa 
wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca po-
łączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem 
i piosenkami z paryskich barów minionego 
wieku. Scenariusz Pawlikowski napisał wraz 
z nieżyjącym już Januszem Głowackim i we 

współpracy z Piotrem Borkowskim. Film krę-
cony był w Polsce, Francji i Chorwacji.

Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Bookera 
2018! Jej powieść „Bieguni” zdobyła jedno 
z najważniejszych wyróżnień literackich na 
świecie. Nagrodą w wysokości 50 tys. fun-
tów pisarka zamierza podzielić się z tłumacz-
ką książki na angielski, Jennifer Croft, której 
szczególnie podziękowała podczas uroczystej 
gali w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta. 
Szefowa jury Lisa Appignanesi powiedziała, że 
„Tokarczuk jest pisarką o wspaniałej błyskotli-
wości, wyobraźni i polocie literackim”. 
Powieść „Bieguni” otrzymała znakomite re-
cenzje. W Polsce ukazała się w 2007 r., a rok 
później otrzymała Nagrodę „Nike”. Mówi 
o tożsamości i opisuje współczesnych perma-
nentnych podróżników, dla których turysty-
ka stała się sposobem zaspokajania starego 
nomadycznego popędu. Opowiada o tym, 
że świat i wszystkie jego instytucje próbują 
zatrzymać człowieka, a tyrani wszelkiej ma-
ści nienawidzą nomadów, dlatego trzeba na 
przekór nim wędrować. 

PAP 

Kultura

Protest niepełnosprawnych i ich rodziców

Dialog KE z Polską 
ws. praworządności 

będzie kontynuowany 

W połowie maja 58 Palestyńczyków zginęło 
w starciach z izraelskimi żołnierzami w Strefie 
Gazy na granicy z Izraelem. Według palestyń-
skiego resortu w starciach obrażenia odnio-
sło 2771 osób, z których ponad 1370 zostało 
postrzelonych. Był to protest Palestyńczyków 
przeciwko przeniesieniu ambasady USA z Tel 
Awiwu do Jerozolimy. Ocenia się, że to naj-
krwawszy dzień w Strefie Gazy od czasu woj-
ny w tej palestyńskiej enklawie między kon-
trolującym ją Hamasem a Izraelem w 2014 r. 
Palestyński rząd oskarżył o dokonanie masa-
kry Izrael. Premier Izraela Benjamin Netanja-
hu oświadczył, że działania armii izraelskiej 
na granicy ze Strefą Gazy były samoobroną 
przeciwko rządzącemu tą enklawą radykalne-
mu ugrupowaniu Hamas.
Społeczność międzynarodowa nie uznaje Je-
rozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 amba-
sad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje 
Jerozolimę od 1967 r., gdy w trakcie wojny 
sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. 
W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich 
budynków rządowych, w tym parlament i Sąd 
Najwyższy.

Walki w Strefie Gazy
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25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO, co to jest?
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobo-
wych jest wprowadzonym przez Unię Eu-
ropejską zestawem przepisów dotyczących 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem ich danych osobowych. RODO 
reguluje też zasady przepływu danych oso-
bowych.

Rozporządzenie to jest skierowane do wszyst-
kich podmiotów, które gromadzą lub wyko-
rzystują dane osobowe osób fizycznych. 
Wszystkie firmy, urzędy, szkoły, organizacje 
pozarządowe (i nie tylko!) będą musiały 
przestrzegać jego wymogów. Nowa regu-
lacja nie będzie dotyczyć jedynie tych, któ-
rzy przetwarzają dane osobowe w ramach 
czynności o czysto osobistym lub domowym 
charakterze.

Jakie zmiany wprowadza RODO?
Nowości dotyczą zasad gromadzenia i prze-
twarzania danych osobowych. Dotychczas 
firmy, instytucje i strony internetowe miały 
większą władzę nad naszymi danymi. Zmia-
ny w tym zakresie mają sprawić, że wykorzy-
stywanie naszych danych osobowych będzie 
jawniejsze.

Przepisy RODO mają zapewnić bezpieczeń-
stwo naszych danych w sieci. Wszystkie stro-
ny czy firmy korzystające z informacji o nas 
mają obowiązek przestrzegać przepisów 
RODO, i co za tym idzie, dbać o bezpieczeń-
stwo naszych danych osobowych.

RODO wprowadza:
• „prawo do bycia zapomnianym” – czyli pra-

wo do trwałego usunięcia danych osobo-
wych przetwarzanych przez dany podmiot,

• prawo do żądania przeniesienia danych 
– czyli możliwość przeniesienia danych 
osobowych do innego podmiotu przy 
zmianie umowy,

• rozszerzone prawo do informacji o tym, 
jakie dane, w jakim celu i przez kogo są 
przetwarzane,

• prawo do wglądu w dane osobowe oso-
by, której dane dotyczą,

• rozszerzone prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych.

RODO kładzie szczególny nacisk na ochro-
nę prywatności dzieci. Wszelkie informacje 
i komunikaty dotyczące danych osobowych 
dzieci powinny być sformułowane jasnym 
i prostym językiem, aby dziecko mogło je bez 
trudu zrozumieć. Jeśli dziecko nie ukończyło 
16 lat, przetwarzanie danych osobowych bę-
dzie zgodne z prawem tylko wtedy, gdy zgodę 
wyraziła lub zaakceptowała osoba sprawująca 
władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Kogo dotyczy RODO 2018? 
Przepisom RODO muszą się podporząd-
kować wszystkie podmioty przetwarzają-
ce nasze dane osobowe. Oznacza to, że 
przestrzegać mają ich wszystkie instytucje, 
firmy i serwisy internetowe, które zbiera-
ją i przetwarzają nasze dane. Stąd przed 
wprowadzeniem RODO i w okresie po jego 
wprowadzeniu na wielu stronach interne-
towych pojawiały się informacje o nowych 
przepisach.

RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Bruksela, 18 maja 2018 r.

Drodzy Rodacy,

już w październiku tego roku odbędą się w Belgii wybory lokalne. Jak co sześć lat, dadzą one obywatelom wyjątkową szansę zadecydo-
wania o ich najbliższym otoczeniu. Możliwość taką otrzymają również cudzoziemcy mieszkający w belgijskich gminach, którzy w myśl 
zasady dbałości o dobro wspólne - podobnie jak ich belgijscy sąsiedzi - zostaną zaproszeni do oddania swego głosu. 
W Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert i Etterbeek, gdzie mieści się Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli, żyje liczna 
Polonia. Z reguły młoda i dynamiczna, aktywnie przyczynia się ona do kształtowania krajobrazu tych brukselskich gmin, o czym świad-
czą liczne polskie sklepy czy nasz niemal na każdej ulicy słyszalny język. Uczestnictwo w życiu lokalnej wspólnoty to również wykazanie 
się obywatelską postawą w podstawowym akcie każdej demokracji jakim jest głosowanie.
Chciałbym zatem gorąco zachęcić wszystkich Polaków mieszkających w Belgii do zapisania się – według procedur wskazanych przez 
miejscowe władze – na tutejsze listy wyborców celem przystąpienia do październikowego głosowania. Udział w wyborach to przywilej. 
Nie zmarnujcie go Państwo i udowodnijcie Wasze przywiązanie do demokracji!

Jacek Grabowski
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

W Królestwie Belgii

Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Brukseli

Wydział Konsularny
Ambasady RP w Brukseli  
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CENTER PARCS DE VOSSEMEREN 

ECOPARK ADVENTURES 



CENTER PARCS DE VOSSEMEREN 
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ZATRUDNIAMY

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

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

TITRES   SERVICES

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

•	  Większość	pracy	na	terenie	Brukseli	
•	  Satysfakcjonujące	warunki	zatrudnienia	

CV	prosimy	wysyłać	na	adres	e-mail:	 info@optimaservice.be	
* Zastrzegamy	sobie	prawo	do	odpowiedzi	wyłącznie	wybranym	kandydatom	
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3.06
ŚWIĘTO ŚRODOWISKA

Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles
https://environnement.brussels  

3.06
FAMILY DAY

Coudenberg, 1000 Bruxelles
www.coudenberg.com 

9 – 30.06
THE SMURF EXPERIENC

Brussels Expo (Palais 4), 1020 Bruxelles
www.smurfexperience.com 

10.06
FESTYN SZKOLNY

szkoła PCK im. Jana Pawła II
av. Felix Marchal 50, 1030 Bruxelles

www.szkola.be

15.06
JAZZ JETTE JUNE

www.jazzjettejune.be 

17 – 24.06
BRUSSELS FILM FESTIVAL 

Flagey / Cinematek, 1050 Bruxelles
www.brff.be

18 – 19.06
JAM’IN JETTE

Parc de la Jeunesse, 1090 Bruxelles 
www.jaminjette.be 

18 – 25.06
ŚWIATOWY FESTIWAL FOLKLORU

Hall de Tertre, 7330 Saint-Ghislain
www.festifolk.be

21 – 24.06
ŚWIĘTO MUZYKI 2018

koncerty w Brukseli i Walonii
www.fetedelamusique.be

23 – 24.06
REKONSTRUKCJA BITWY POD WATERLOO

Route du Lion 1815, 1410 Waterloo
www.waterloo2015.be

23.06 – 9.09 
FESTIWAL RZEŹB Z PIASKU
Grand Plage, Ostenda
www.sable.be 

29.06 – 1.07
FESTIWAL COULEUR CAFÉ 2018
Square de l’Atomium, 1000 Bruxelles 
www.couleurcafe.be

4 – 6.07
OMMEGANG 2018
Grand-Place, 1000 Bruxelles
www.ommegang.be

6 – 7.07
BROSELLA FOLK & JAZZ
Théâtre de Verdure, 1020 Bruxelles
www.brosella.be

do 1.09
ESCAPE HUNT BRUSSELS
https://brussels.escapehunt.com 

do 30.09
CAROLUS FESTIVAL 
wydarzenia kulturalne dla dzieci i dorosłych 
zw. z cesarzem Karolem V i jego epoką
różne miejsca w Brukseli
www.carolusfestival.be

do 17.06
WYSTAWA: POMPEJE NIEŚMIERTELNE MIASTO
Palais de la Bourse, 1000 Bruxelles
www.expo-pompeii.be 

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

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

LE SORTILÈGE 2018
Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Hembeek
www.sortilege.be
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3 czerwca 2018

Zapraszamy 

wszystkie dzieci! 

Twoje dziecko ma talent?  

Czekamy na nie!

Piknik rodzinny

Fantastyczne 

nagrody!

Konkursy, warsztaty 

i inne atrakcje!

Rada Rodziców prezentuje:

HISTORIA

KLASY 
1 DO 6

CHEMIA

PRZEDSZKOLE

SCHOLA

RELIGIA

JĘZYK 
POLSKI 

WOS

MATEMATYKA

RYTMIKA

GEOGRAFIA

LOGOPEDIA Zapisy do przedszkola/szkoły/ na religię 
(z przygotowaniem do Komunii Świętej - 
 we współpracy z Polską Misją Katolicką) 

 
www.polskaszkolaleuven.eu 



62 GAZETKA

ZDROWIE

Jeśli otrzymałeś wszystkie szczepionki z podstawowego kalendarza 
szczepień, jesteś chroniony przed niektórymi chorobami na całe 
życie. Jednakże w celu zapewnienia optymalnej ochrony przeciwko 
chorobom infekcyjnym, takim jak tężec i błonica, konieczne jest 
przyjęcie co 10 lat dawek przypominających.

SZCZEPIENIA I CIĄŻA 

Aby zapewnić wczesną ochronę dziecka, istotne są szczepienia 
przed ciążą, w jej trakcie oraz po porodzie. Przyszła mama, która 
otrzymała właściwe szczepienia, chroni nie tylko samą siebie, ale 
i dziecko, które się narodzi. Możemy zatem mówić o idealnym star-
cie w życie!

Dzięki szczepieniom unikasz zachorowania podczas ciąży, a zatem 
możliwych powikłań. Ponadto zmniejszasz ryzyko przeniesienia 
choroby zakaźnej na noworodka. Jeśli zatem jesteś w ciąży lub 
chcesz w nią zajść, porozmawiaj odpowiednio wcześnie o szczepie-
niach ze swoim lekarzem. 

 u Przed zajściem w ciążę skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby 
sprawdzić, czy zostałaś zaszczepiona przeciwko wszystkim 
poważnym chorobom zakaźnym. Gdy już jesteś w ciąży, nie 
możesz otrzymać niektórych szczepień, gdyż stanowią one 
zagrożenie dla dziecka. Sprawdź także stan szczepień człon-
ków rodziny (szczególnie w przypadku krztuśca), ponieważ 
oni również mogą być źródłem zakażenia dla twojego dziecka 
w pierwszym okresie życia.

Sprawdź, czy masz wystarczającą odporność przeciw różyczce, od-
rze i śwince. Choroby te mogą mieć poważne konsekwencje w cza-
sie ciąży. Jeśli nie masz na nie odporności, twój lekarz może jeszcze 
podać ci szczepionkę skojarzoną przeciw odrze, śwince i różyczce. 
Po zaszczepieniu przeciwko tej ostatniej chorobie należy odczekać 
co najmniej miesiąc przed zajściem w ciążę.

Zaszczepienie się przed zajściem w ciążę jest najbardziej wskazane, 
ponieważ możesz przyjąć wszystkie szczepionki bez narażania życia 
dziecka.

W niektórych sytuacjach szczepienie w czasie ciąży jest jednak ko-
nieczne. W przypadku epidemii możesz zaszczepić się od 6. miesią-
ca na żółtą febrę. Ponadto może się zdarzyć, że zostaniesz zaszcze-
piona, zanim się dowiesz, że jesteś w ciąży. W takim przypadku nie 
ma żadnego powodu, aby ciążę przerwać.

 u Również podczas ciąży możesz bezpiecznie przyjąć kilka szcze-
pionek, takich jak ta przeciw błonicy, tężcowi i kokluszowi. Jeśli 
twój organizm nie ma wystarczającej ilości przeciwciał prze-
ciwko krztuścowi, najlepiej zaszczepić się pomiędzy 24. i 32. 
tygodniem ciąży. Niemowlęta są bardzo podatne na zakażenie 
tą chorobą, a są szczepione dopiero po 8. tygodniu życia. Jeśli 
drugi lub trzeci trymestr ciąży przypada w sezonie grypowym 
(od połowy października), zaszczep się przeciwko grypie. Ry-
zyko zachorowania w tym okresie jest bowiem zwiększone 
i może mieć konsekwencje dla ciąży i dziecka. Ponadto zaleca 
się, aby inne szczepionki zostały podane dopiero po porodzie.

 u Jeśli już urodziłaś, ważne jest, abyś zaszczepiła się przeciwko 
odrze, śwince, różyczce i krztuścowi – aby zapobiec zakażeniu 
noworodka.

Dzięki przeciwciałom, które przekazujesz dziecku podczas ciąży, 
ma ono pewną odporność przed chorobami zakaźnymi po urodze-
niu. Ale ochrona ta jest krótkotrwała, dlatego tak wielkie znacze-
nie mają terminowe szczepienia podstawowe według kalendarza 
szczepień. Pierwsze szczepienia podawane są już od 8. tygodnia 
po urodzeniu.

La Mutualité Libérale du Brabant
Twoje zdrowie naszym priorytetem!

Znaczenie 
szczepień
Dzięki powszechnym szczepieniom w Belgii nie 
odnotowuje się już w ogóle (albo tylko bardzo 
rzadko) przypadków niektórych chorób zakaźnych, 
takich jak ospa, polio, błonica, odra i różyczka. Nie 
oznacza to, że szczepienia przeciwko tym choro-
bom nie są już potrzebne! Tak długo, jak są one 
obecne w którymkolwiek zakątku świata, szcze-
pienia pozostają niezbędne. Choroby te mogą bo-
wiem pojawić się ponownie, gdy chorzy (i często 
nawet tego nieświadomi) wracają z wakacji i zara-
żają niezaszczepione osoby ze swojego otoczenia.



 

Ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, Fundusz Zdro-
wia ML Brabant przyznaje pomoc w wysokości 15 € na 
szczepionki uznane w Belgii i 25 € na szczepionki dla 

podróżujących (żółta gorączka, meningokokowe zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych grupy A, W i Y, wirusowe za-
palenie wątroby typu A, tyfus, japońskie zapalenie mózgu, 

kleszczowe zapalenie mózgu, malaria ...). 
 
 

Łączna kwota pomocy nie może jednak przekroczyć 
całkowitych kosztów poniesionych przez członka 

funduszu.

 

Nie możesz się już doczekać 
spakowania walizki lub  

plecaka i wyjazdu w odległy 
zakątek świata? 

 
 

Aby uniknąć chorób lub 
niedogodności, zawsze warto 

się zaszczepić.

Twoje zdrowie,

naszym priorytetem!

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

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

Kontakt: Renata BOCEVSKA
tel. 0486/13.55.54 lub 02.223.58.48
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CO TO JEST MOBBING?

Nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówie-
nia, ciągłe nerwy i stałe poczucie zaszczucia 
to jedne z najczęstszych oznak mobbingu. 

Ogólnie możemy zdefiniować go jako dzia-
łania mające szkodliwy wpływ na zdrowie 
ofiary, wywołujące u niej zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powodujące albo 
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie 
pracownika, izolowanie go lub wyelimino-
wanie z zespołu pracowników. 

Mobbing jako zjawisko patologiczne powta-
rza się systematycznie i występuje od wielu 
lat zarówno w instytucjach publicznych, jak 
również w korporacjach, ale też w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Jego cechą 
jest bezbronność ofiary wobec mobbera (tak 
nazywa się osobę, która stosuje zachowania 
mobbingowe). Same akty przemocy fizycz-
nej nie stanowią natomiast istoty mobbingu.

Prawo belgijskie definiuje mobbing jako 
„obraźliwe, uporczywe i powtarzające się 
zachowanie jakiegokolwiek pochodzenia 
(ze strony przełożonego lub innych współ-
pracowników), które przejawia się w szcze-
gólności w czynach, słowach, koresponden-
cji, mające na celu poniżenie, uwłaczenie 
godności bądź naruszenie fizycznej lub psy-
chicznej integralności pracownika (…), co 
negatywnie skutkuje w wykonywaniu przez 
niego pracy oraz źle wpływa na ocenę jego 
przydatności zawodowej. Opisane powyżej 
działania jednocześnie mogą zagrozić ciągło-

ści zatrudnienia lub stworzyć zastraszające, 
wrogie, poniżające czy też upokarzające śro-
dowisko pracy”.

Za mobbing nie mogą zostać uznane zacho-
wania jednorazowe, niezależnie od tego, czy 
wypełniają one pozostałe znamiona działa-
nia niezgodnego z prawem. Należy jednak 
zaznaczyć, że przepisy nie określają wyraź-
nie okresu, po upłynięciu którego można by 
zakwalifikować dane zachowanie jako mob-
bing. Z pomocą przychodzi tutaj doktryna, 
która przyjmuje okres 6 miesięcy. Ponadto 
działania polegające na zastraszaniu, poni-
żaniu, dręczeniu muszą występować również 
systematycznie co najmniej raz w tygodniu. 

Wyłączenie przez ustawodawcę zajść jedno-
razowych nie oznacza bynajmniej ich tole-
rowania. W takiej sytuacji skrzywdzonemu 
pracownikowi ochronę jego praw wyznaczają 
przepisy o ochronie dóbr osobistych. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy w spo-
rządzonych na swoje zlecenie ekspertyzach 
wymienia kilkadziesiąt zachowań mogących 
wyczerpać znamiona przemocy w miejscu 
pracy. To m.in. groźby, obrażanie, stosowa-
nie ostracyzmu, niegrzeczne gesty, przekli-
nanie, krzyki, popychanie i inne formy prze-
mocy fizycznej.

Pani Honorata padła ofiarą mobbingu w swo-
im miejscu pracy. Szef w obecności współpra-
cowników wyśmiewał się z niej, była wzywa-
na do jego gabinetu, gdzie była wyzywana, 
ubliżano jej i sugerowano, że lepiej byłoby, 
gdyby sama zwolniła się z pracy. Taka pato-
logiczna sytuacja trwała blisko dwa lata, co 
doprowadziło panią Honoratę do głębokiej 
depresji, w wyniku czego przebywała przez 
dwa miesiące na zwolnieniu lekarskim. Wy-
obrażenie o powrocie do pracy i o kolejnych 
atakach ze strony szefa powodowało u pani 
Honoraty lęk i nawroty choroby. Taka sytuacja 
sprawiła, że kobieta zdecydowała się na roz-
wiązanie umowy o pracę w trybie natychmia-
stowym, uzasadniając swoją decyzję brakiem 
poszanowania godności i dóbr osobistych ze 
strony pracodawcy. Pani Honorata zdecydo-
wała się również wnieść sprawę do sądu o za-
dośćuczynienie za doznane krzywdy, w wyni-
ku czego sąd zasądził od pracodawcy na rzecz 
pokrzywdzonej żądaną kwotę pieniężną.

Doktryna zauważa, że mobbing 
mogą stanowić także takie 

zachowania, jak: 

 � nieuzasadniona krytyka,
 � publiczne upokarzanie lub publiczne 

nagany,
 � niejednoznaczne polecenia,
 � straszenie zwolnieniem z pracy,
 � niemożliwe do realizacji nieprzekra-

czalne terminy wykonania polecenia,
 � przymusowe zostawanie po godzi-

nach pracy,
 � przymus pracy w urągających warunkach,
 � przydzielanie bezsensownych zadań 

do wykonania,
 � rozpowszechnianie złośliwych plotek,
 � obelżywe listy, maile,
 � terror telefoniczny,
 � wrogie spojrzenia.
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Z kolei pan Marek jest nowym pracowni-
kiem firmy Y. Kierownik działu, w którym 
pracuje, postanowił przydzielić mu miejsce 
pracy w całkowicie odizolowanym od resz-
ty pracowników pomieszczeniu, w którym 
brak podstawowego narzędzia pracy, jakim 
jest komputer. Mimo tego panu Markowi 
zostały przydzielane zadania, które bez po-
mocy programów komputerowych nie były 
możliwe do wykonania. Kierownik zarzucał 
mu niekompetencję i czynił publiczne uwagi 
na temat jego pracy, a jednocześnie zabronił 
współpracownikom jakiejkolwiek pomocy. 
Ta sytuacja trwa od 6 miesięcy. Pan Marek 
czuje się poniżany, wyalienowany i zastra-
szany. Źle sypia, stan jego zdrowia psychicz-
nego oraz fizycznego bardzo się w ostatnim 
czasie pogorszył. W związku z tym mężczy-
zna, wspierany przez bliskich, również wnie-
sie sprawę do sądu. 

MOBBING A DYSKRYMINACJA 
W MIEJSCU ZATRUDNIENIA

Zjawisko mobbingu należy odróżnić od dzia-
łań o charakterze dyskryminacyjnym. Zakaz 
dyskryminacji w zatrudnieniu jest jedną 
z podstawowych zasad prawa pracy. W myśl 
prawa pracownicy powinni być równo trak-
towani w zakresie nawiązania i rozwiązania 
stosunku pracy, warunków zatrudnienia, 
awansowania oraz dostępu do szkolenia 
w celu podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, w szczególności bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, na-
rodowość, przekonania polityczne, przyna-
leżność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną, a także bez 
względu na zatrudnienie na czas określony 

lub nieokreślony albo w pełnym lub w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy.

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza 
niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 
bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn 
określonych powyżej.

– Na jednej z rozmów kwalifikacyjnych na 
stanowisko asystentki zarządu wprost za-
pytano mnie, czy w najbliższym czasie za-
mierzam mieć dziecko, bo praca ta wymaga 
nie tylko dyspozycyjności w ciągu dnia, ale 
też dalekich wyjazdów służbowych. Tak się 
złożyło, że jestem prawie dwa lata po ślubie 
i z mężem staramy się o dziecko, powiedzia-
łam więc, że nie wykluczam takiej możliwo-
ści. Po tym odniosłam wrażenie, że dalsza 
konwersacja była prowadzona już tylko dla 
zasady, a dla potencjalnego pracodawcy 
stałam się mało interesująca – wspomina 
pani Ewa.

Szczególną formą dyskryminacji ze względu 
na płeć jest molestowanie seksualne, stano-
wiące każde nieakceptowane zachowanie 
o charakterze seksualnym lub odnoszące się 
do płci pracownika, którego celem lub skut-
kiem jest naruszenie godności lub poniżenie 
albo upokorzenie pracownika. Na zachowa-
nie to mogą się składać fizyczne, werbalne 
lub pozawerbalne elementy.

Cechą molestowania seksualnego jest to, że 
pozostaje ono nieakceptowane i niechciane, 
a jednocześnie może wywołać u ofiary prze-
konanie, że sprzeciw wpłynie negatywnie na 
jej warunki zatrudnienia lub stosunki panu-
jące w miejscu pracy.

Pani Magda dostała pracę w firmie X na 
wysokim stanowisku. Firma podpisała 
z nią pierwszą umowę na czas określony. 
Na miesiąc przed wygaśnięciem umowy 
pan Piotr – jeden z dyrektorów firmy – po-
informował ją, że być może nie otrzyma 
nowej umowy, chyba że dostosuje się do 
grupy. Kilka dni później na zebraniu ogól-
nym dyrektorów firmy pan Piotr pochwalił 
się kolegom z pracy warunkiem, jaki posta-
wił pani Magdzie, o czym poinformował ją 
kolega, który również uczestniczył w zebra-
niu. Niedługo potem pan Piotr kazał jechać 
pani Magdzie na wyjazd szkoleniowy poza 
główną siedzibę firmy. Tam po uroczystej ko-
lacji doszło do incydentu, podczas którego 
wbrew woli pani Magdy pan Piotr usiłował 
zmusić ją do stosunku seksualnego. Dwa ty-
godnie po powrocie ze szkolenia pani Mag-
da została poinformowana, iż jej umowa nie 
zostanie przedłużona na kolejny okres.

Psychiczne oraz fizyczne konsekwencje mob‑ 
bingu lub molestowania bywają bardzo po-
ważne. O tym, co robić, gdy znajdziemy się 
w takiej sytuacji, będą mogli państwo prze-
czytać już w następnym numerze „Gazetki”. 
Zapraszam!

Agnieszka Sità

W każdy pierwszy piątek miesiąca 
w godzinach 9.00–16.30 Agnieszka Sità 
organizuje bezpłatnie konsultacje dla 
młodzieży oraz osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. Więcej in-
formacji na stronie www.porada.be lub 
pod numerem telefonu: 0495 28 98 24.

Molestowanie seksualne 
najczęściej przybiera postać:

 � czynienia sugestii,
 � niestosownego dotykania, głaskania, 

poklepywania,
 � domagania się korzyści seksualnych 

lub proszenia o nie,
 � uporczywego flirtowania,
 � sprośnych aluzji oraz żartów,
 � czynienia propozycji.
 � insynuacji,
 � niestosownych uwag na temat wie-

ku, ubioru, uczesania czy też sytuacji 
rodzinnej,

 � opowiadania sprośnych dowcipów,
 � niestosownych spojrzeń.
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Skontaktuj się z nami
0474 877 150 Prox.
0497 198 611 Base

Od poniedzialku do soboty
w godz. 9.00 - 19.00
Fax: 02 791 97 95

email: edyta@gmail.com
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Zgodnie z definicją samowola budowlana to wszystkie prace i dzia-
łania budowlane, które przeprowadzone zostały bez uzyskania wy-
maganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o rozpoczęciu prac 
budowlanych. Należy pamiętać, że konieczność pozyskania pozwo-
leń i zgłoszenia prac nie dotyczy wyłącznie nowo projektowanych 
budynków lub ich części – stosownych pozwoleń wymagają również 
wszelkie zmiany wprowadzane w istniejących obiektach. Wiele po-
stępowań sądowych jest związanych właśnie z takimi przypadkami 
prac nad modernizowaną i przebudowywaną architekturą. 

Główny problem właścicieli nieruchomości polega na tym, że często 
nie są nawet świadomi, iż ich postępowanie jest niezgodnie z pra-
wem. Powszechnie panuje przekonanie, że jeżeli budynek już stoi, to 
możemy bez ograniczeń decydować o jego użytkowaniu oraz ewen-
tualnych przekształceniach. Nic bardziej mylnego. Zmiana podziału 
lokali, powiększenie budynku o kolejne lokale mieszalne, zwiększe-
nie istniejącej przestrzeni mieszkaniowej, a nawet dobudowa tarasu 
– wszystko to związane jest z koniecznością pozyskania odpowied-
nich pozwoleń i opinii. To, jakie decyzje i pozwolenia są konieczne 
do realizacji konkretnych inwestycji, regulowane jest przez obowią-
zujące w danym regionie przepisy budowlane.

Podobnie jak w każdym innym aspekcie prawa niewiedza, nieznajo-
mość aktualnych przepisów lub nieintencjonalne łamanie przepisów 
nie stanowi żadnego wytłumaczenia, a już na pewno nie jest czynni-
kiem łagodzącym w przypadku wszczęcia postępowania. Inwestor, 
podejmując się prac, powinien postępować rozsądnie i zgodnie 
z prawem, dokładnie tak samo jak w każdej innej dziedzinie życia.

Wszelkie wykroczenia budowlane są w Belgii traktowane bardzo 
poważnie. Jeżeli władze regionalne dopatrzą się jakichkolwiek 
nieprawidłowości w czasie realizacji danej inwestycji, dążą do su-
rowego ukarania sprawcy (właściciela). Sprawa kierowana jest do 
sądu, który najczęściej zasądza karę grzywny, choć zdarzają się też 
wyroki ograniczenia lub pozbawienia wolności. Trzeba pamiętać, 

że konsekwencje finansowe najczęściej nie kończą sprawy. Istnieje 
możliwość, by na wniosek reprezentanta władz regionalnych sąd 
zobowiązał właściciela do przywrócenia danej nieruchomości do jej 
pierwotnego stanu. Władze często korzystają z tego przywileju. Na-
łożenie na inwestora takiego zobowiązania wiąże się z poniesieniem 
kolejnych kosztów oraz z całkowitą utratą środków zainwestowa-
nych w czasie budowy. 

Istnieją przypadki, w których sprawa zamiast być kierowana bezpo-
średnio do sądu zostaje wcześniej rozwiązana na szczeblu admini-
stracyjnym. Aby tak się stało, konieczne jest zawarcie porozumienia 
pomiędzy właścicielem nieruchomości a władzami regionu. Około 
45 proc. naruszeń przepisów budowlanych w regionie Brukseli jest 
rozwiązywane właśnie w taki sposób. Wiąże się to jednak z koniecz-
nością całkowitego przyznania się inwestora do pogwałcenia prze-
pisów oraz jego zgodą na wszystkie wymagania urzędu.

Wszystkie prace budowlane związane z ingerencją w formę budynku 
lub zmianą jego przeznaczenia wymagają odpowiedniego zezwo-
lenia od władz regionalnych. Wszczęcie prac pomimo braku pozy-
skania zgody z urzędu traktowane jest jak przestępstwo, jednakże 
istnieją przypadki, w których prawo w Belgii dopuszcza możliwość 
wydania pozwolenia już po zakończeniu prac. Dotyczy to jednak tyl-
ko budynków, które spełniają wszystkie poniższe warunki konieczne:

 � wszystkie działania i prace wykonane w obiekcie muszą być 
zgodne z przepisami budowlanymi obowiązującymi w czasie 
wydawania decyzji;

 � należy wykazać, że obszar działki został zagospodarowany zgod-
nie z warunkami zagospodarowania terenu dla danego obszaru 
(np. wysokość budynku, kształt dachu, zachowana linia zabu-
dowy itp.).

Wydanie pozwolenia odbywa się na podobnych zasadach jak przed 
budową. Decyzja jest podejmowana na wniosek właściciela, który 

 

Budowa domu jest skomplikowanym procesem. Inwestycja wiąże się z tworzeniem projektu, zakupem materiałów, wyborem 
wykonawcy, a przede wszystkim z koordynacją prac wykonawczych, tak aby efekt końcowy nie odbiegał od standardów budow-
lanych, ale i wymogów inwestora. Poza tym budowa, jak każde większe przedsięwzięcie, podlega regulacjom prawnym. O tym, 
że wymagane jest pozyskanie pozwoleń i warunków, wiedzą praktycznie wszyscy, niewielu natomiast wie, co dopuszczają obo-
wiązujące przepisy, a czego kategorycznie zabraniają. Najczęstszym, a jednocześnie najbardziej kosztownym dla inwestorów 
przykładem łamania prawa budowlanego jest obecnie samowola budowlana. Bardzo często okazuje się, że nie była ona intencją 
właściciela nieruchomości, ale wynikła właśnie z braku świadomości obowiązujących przepisów. Czym jest samowola? – to pod-
stawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać, planując jakiekolwiek prace remontowe lub budowlane. Możliwości złamania 
prawa i naruszenia przepisów dotyczących budowy i prowadzenia robót jest kilka. Konsekwencje mogą się natomiast okazać 
bardzo poważne. I niezwykle kosztowne.
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opiera się na komplecie dokumentacji architektonicznej oraz szere-
gu opinii branżowych na temat powstałego budynku. Jeżeli jesteśmy 
świadomi samowoli budowlanej w naszym budynku, lepiej zawczasu 
ubiegać się o legalizację niż potem ponosić odpowiedzialność karną 
i finansową za złamanie przepisów.

Chcąc budować zgodnie z przepisami i ustrzec się konsekwencji po-
sądzenia o samowolę budowlaną, powinniśmy się zawczasu ubiegać 
o pozyskanie z urzędu decyzji o pozwoleniu na budowę na danym 
terenie. Pamiętajmy, że pozwolenie jest niezbędne nie tylko w przy-
padku prac związanych z budową całkowicie nowego budynku, 
ale także z remontem istniejącego oraz zmianami w jego wnętrzu 
lub bezpośrednim otoczeniu. Aby uzyskać zgodę z urzędu, należy 
uprzednio złożyć odpowiedni wniosek, co wiąże się z koniecznością 
załączenia do zgłoszenia projektu architektonicznego sporządzo-
nego i podpisanego przez architekta. To dlatego współpraca z ar-
chitektem jest niezbędna już na wczesnym etapie większości prac 
budowlanych.

Zakres prac, których rozpoczęcie wymaga uprzedniego pozyskania 
zgody na budowę, obejmuje wszystkie prace konstrukcyjne i roz-
biórkowe, renowacje, przekształcenia oraz zmiany przeznaczenia 
budynku. W praktyce oznacza to, że konieczność uzyskania pozytyw-
nej decyzji władz regionu przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót 
stanowi ogólnie przyjętą regułę. Tylko w wyjątkowych przypadkach 
możemy być zwolnieni z tego obowiązku. W Belgii warunki przy-
znawania zgody na budowę oraz zakres prac, których ona dotyczy, 
określone są przez CoBAT (art. 98). 

Do prac budowlanych, które w Belgii wymagają pozyskania pozwo-
lenia na budowę wydanego w urzędzie, 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 fi-
gurować na liście przyjętej przez władze);

 � zmianę liczby mieszkań w istniejącym budynku;
 � znaczące zmiany ukształtowania terenu;
 � wycinkę lasu;
 � wycinkę pojedynczych wysokich drzew;
 � usuwanie lub zmianę roślinności na terenie znajdującym się de-

cyzją 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 (przycze-
py, samochody kempingowe, namioty).

Niektóre działania budowlane zwolnione są z obowiązku pozyskania 
pozwolenia na budowę. Te „drobne prace” powszechnie określa się 
w przepisach jako „czyny i dzieła drugorzędnego znaczenia”. Są one 
określone w sposób wyczerpujący w rozporządzeniu władz prowin-
cjonalnych, np. Regionu Stołecznego Brukseli.

Jeżeli planują państwo budowę nowego lub rozbudowę istniejącego 
budynku, najlepiej zawczasu skonsultować tę sprawę z architektem. 
To pozwoli uniknąć sytuacji, w której wprowadzane przez państwa 
zmiany zostaną przez władze potraktowane jako samowola budow-
lana. Architekt jako osoba z odpowiednim doświadczeniem i zna-
jomością panujących przepisów dopilnuje, aby wszystkie wymogi 
zostały spełnione. Projektanci biura D44 od wielu już lat mogą po-
szczycić się faktem, że klienci są zadowoleni z rzetelnej pracy pra-
cowników i ich porad. Jeśli jesteś zainteresowany budową lub re-
montem domu, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@d44.be. 
Projektanci biura D44 chętnie udzielą państwu specjalistycznej 
porady. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej: 
www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Wełna
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Przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego nie zastępują lokalnych praw danego kraju 
Unii, tylko je koordynują. Każde państwo członkowskie ma osobne 
prawodawstwo dotyczące warunków przyznawania, naliczania i za-
chowania danego świadczenia socjalnego. 

Systemy świadczeń z tytułu inwalidztwa w państwach członkowskich 
są bardzo zróżnicowane.

W Belgii wysokość renty inwalidzkiej jest niezależna od długości 
okresów ubezpieczenia. Wystarczy, że dana osoba jest niezdolna do 
pracy w okresie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospo-
darczej lub bezpośrednio po tym okresie. Będzie wtedy otrzymywała 
taką samą kwotę renty niezależnie od tego, czy była ubezpieczona 
(pracowała lub prowadziła działalność gospodarczą lub rolniczą) 5, 
10 czy 20 lat przed nabyciem inwalidztwa.

W Polsce renta inwalidzka przyznawana jest po spełnieniu określo-
nych prawem warunków dotyczących minimalnych długości okresów 
ubezpieczenia. Wysokość renty obliczana jest zgodnie z długością 
okresów ubezpieczenia: im dłużej było się ubezpieczonym przed na-
byciem inwalidztwa, tym wyższa będzie przyznana renta.

ZASADA SUMOWANIA

Instytucja państwa, w którym występuje się z wnioskiem o przyzna-
nie renty inwalidzkiej, uwzględnia okresy ubezpieczenia we wszyst-
kich innych państwach członkowskich. W przypadku niespełnienia 
warunków do otrzymania renty polskiej z uwagi na za krótki okres 
ubezpieczenia w Polsce, dolicza się również zagraniczne okresy ubez-
pieczenia we wszystkich innych państwach członkowskich – np. okres 
zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Belgii.

BADANIA KONTROLNE

Osoba uprawniona do renty inwalidzkiej w jednym państwie EU, 
a mieszkająca lub przebywająca w innym państwie, będzie wzywa-
na do kontroli przez instytucję miejsca zamieszkania – w Polsce ZUS, 

w Belgii kasę chorych. Może się zdarzyć, że świadczeniobiorca 
zostanie wezwany do przyjazdu na badania do państwa wypłaca-
jącego świadczenia, jeśli jego stan zdrowia pozwala na przemiesz-
czanie się.

ZBIEG PRAW DO RENTY INWALIDZKIEJ Z POLSKI I BELGII

Osoba ubezpieczona najpierw z Polsce, gdzie wysokość renty inwa-
lidzkiej zależy od długości okresów ubezpieczenia, a następnie w Bel-
gii, w której nie ma takiej zależności, otrzyma dwie renty. 

Gdy pracownik lub osoba samozatrudniona po roku niezdolności do 
pracy otrzyma prawo do belgijskiej renty inwalidzkiej, kasa chorych 
skontaktuje się z wydziałem realizacji umów międzynarodowych ZUS 
w celu przekazania wniosku o przyznanie renty polskiej za okresy 
ubezpieczenia tej osoby w Polsce. Po przyznaniu renty w Polsce ren-
ta belgijska zostanie pomniejszona o wysokość renty polskiej. 

Wymiana informacji między obu krajami przebiega coraz lepiej i kasa 
chorych ma prawo do roszczenia zwrotu świadczeń z mocą wsteczna 
w przypadku, gdy dana osoba nie zezna prawdziwych danych o okre-
sach ubezpieczeniowych w Polsce. 

Osoba ubezpieczona najpierw w Belgii, a później w Polsce, otrzyma 
dwie osobne renty – obie zależne od długości okresów ubezpiecze-
nia w tych państwach. 

PRZYKŁAD:
Pan Kowalski pracował najpierw przez 20 lat w Polsce, a później, 
podczas trzeciego roku zatrudnienia w Belgii, zachorował i po roku 
choroby belgijska kasa chorych rozpoczęła procedurę przyznania 
mu renty inwalidzkiej w obu krajach. Polska wypłaci panu Kowal-
skiemu rentę zgodną z jego stażem pracy w Polsce, a Belgia wypłaci 
stałą, przysługującą rentę belgijską bez względu na krótki staż pracy 
w Belgii. Belgijska renta zostanie oczywiście pomniejszona o polską 
rentę. 

WPŁYW POLSKIEJ EMERYTURY NA BELGIJSKĄ RENTĘ INWALIDZKĄ

Belgijska renta inwalidzka przysługuje do 65. r.ż., czyli do osiągnięcia 
ustawowego wieku emerytalnego w Belgii. Jeśli dana osoba otrzyma 
prawo do emerytury ustawowej w Polsce we wcześniejszym wie-
ku (np. 60 lat w przypadku kobiet), to emerytura polska nie będzie 
odliczana od renty belgijskiej. Prawo belgijskie przewiduje w tym 
przypadku kumulację obu świadczeń w pełnym wymiarze.

Dział ACV/CSC Dienst Grensarbeiders Nieuwe Europese Lidstaten zaj-
muje się pomocą dla członków ACV/CSC przy wypełnianiu procedur 
w świetle prawa europejskiego. W celu uzyskania pomocy należy 
uprzednio umówić się na spotkanie telefonicznie: 03/222 71 64 lub 
mailowo: aldona.kuczynska@acv-csc.be, iwona.cieszynska@acv-csc.be.

Iwona Cieszyńska

Świadczenia z tytułu inwalidztwa w Polsce i Belgii 
w świetle prawa Unii Europejskiej

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent

09.265.42.11
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Zeznanie podatkowe za rok 2017 zostało zregionalizowane. W za-
leżności od miejsca zamieszkania na dzień 1 stycznia 2018 r. (Region 
Flamandzki, Brukselski lub Waloński), należy złożyć zeznanie od-
powiednie dla danego regionu. Dalsze zmiany to dodatkowe kody 
zeznania dla samotnie mieszkających rodziców oraz dla osób nowo 
przybyłych do Belgii, rozszerzenie pojęcia „środki na utrzymanie” 
niezaliczane do podstawy opodatkowania oraz uproszczenie zezna-
nia elektronicznego i w wersji papierowej.

ZEZNANIA W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA

W praktyce osoby, które 1 stycznia 2018 r. były zameldowane w da-
nym regionie, otrzymają formularz zeznania właściwy dla swojego 
regionu. Jeśli jednak osoba zameldowana np. w Regionie Flamandz-
kim 1 stycznia 2018 r. w rzeczywistości mieszkała w Regionie Wa-
lońskim, musi złożyć zeznanie właściwe dla Regionu Walońskiego. 
Podobnie jest w przypadku innych kombinacji miejsca zameldowania 
i zamieszkania. Możliwe, że w niektórych przypadkach trzeba będzie 
udowodnić rzeczywiste miejsce zamieszkania.

RODZICE MIESZKAJĄCY SAMOTNIE

Oprócz ulgi w postaci podwyższenia kwoty wolnej od podatku w wy-
sokości 1550 euro mają oni od tego roku możliwość otrzymania do-
datkowej ulgi w wysokości kolejnego podniesienia kwoty wolnej od 
podatku o 1000 euro.
Ulgę tę można otrzymać po spełnieniu następujących warunków:

 � rodzic samotnie mieszkający to każdy podatnik, który 1 stycznia 
2018 r. miał przynajmniej jedno dziecko na utrzymaniu zameldo-
wane i mieszkające pod tym samym adresem,

 � pod adresem rodzica nie mogą mieszkać inne osoby niż dzieci, 
np. dziadkowie, rodzice, rodzeństwo itd.,

 � rodzic samotnie mieszkający musi osiągać minimum 3200 euro 
dochodu rocznie, wyłączając zasiłki dla bezrobotnych, emerytury 
oraz inne, osobno opodatkowywane dochody,

 � jego roczny dochód nie może wynosić więcej niż 19 000 euro. Od 
dochodu w wysokości 15 000 euro dodatkowa ulga jest systema-
tycznie obniżana, w miarę wzrostu dochodu,

 � dziecko (dzieci) takiego rodzica mogło w roku 2017 r. uzyskać 
maksymalny dochód w wysokości 4620 euro lub 5860 euro 
w przypadku dzieci niepełnosprawnych (kwota dochodu na każ-
de dziecko).

OSOBY PRZYBYŁE DO BELGII PO 15 STYCZNIA 2017 R.

Osoby te mają obowiązek, by wpisać w zeznaniu podatkowym licz-
bę miesięcy pobytu w Belgii w 2017 r. W przypadku przybycia do 
Belgii przed 16. dniem danego miesiąca należy uwzględnić również 
ten miesiąc. Jeśli przyjazd nastąpił po 16. dniu danego miesiąca, 
nie można już uwzględniać tego miesiąca w zeznaniu.
Przyczyną tej zmiany jest ograniczenie odliczeń od podatku oraz 
zwolnień z opodatkowania, które będą obliczane w stosunku do 
rzeczywistego okresu przebywania w Belgii.

ŚRODKI NA UTRZYMANIE NIEZALICZANE DO PODSTAWY 
OPODATKOWANIA

Od tego roku kwota dochodów netto dzieci uczących się i pracują-
cych w systemie pracy studenckiej, która nie jest brana pod uwagę 
jako środek na utrzymanie i jest zwolniona z opodatkowania, wynosi 

2660 euro za rok 2017. Również dochody, zyski i korzyści uczniów 
i studentów pracujących w systemie student-samozatrudniony w wy-
sokości 2660 euro podlegają tej zasadzie. 
„Środki na utrzymanie” otrzymywane przez podatnika i zwolnione 
z opodatkowania zostały rozszerzone o rentę sierocą oraz o rentę 
rodzinną dla sierot. Maksymalna kwota zwolnienia wynosi 3200 euro 
dla wszystkich trzech rodzajów środków w sumie.

UPROSZCZENIE ZEZNAŃ ELEKTRONICZNYCH I W WERSJI  
PAPIEROWEJ

W zeznaniach za rok 2017 jest 36 kodów mniej w porównaniu z ze-
znaniami za rok 2016. Uproszczone i uprzednio wypełnione przez 
fiskus zeznania otrzyma w tym roku ponad 3 mln podatników. Oko-
ło 450 000 podatników otrzyma je w wersji elektronicznej. Jeszcze 
w zeszłym roku wysyłano takie zeznania tylko podatnikom, którzy 
uzyskali dochody nie wyższe niż kwota wolna od podatku. Od tego 
roku kwota dochodu nie ma znaczenia. W praktyce oznacza to, że 
wielu podatników nie będzie musiało wypełniać zeznań, ponieważ 
urząd skarbowy już zrobił to za nich.
Jednak każdy, kto otrzymał takie wypełnione zeznanie, powinien 
je sprawdzić, ponieważ niektóre elementy, takie jak np. dochody 
zagraniczne, płace ze stosunku pracy u zagranicznego pracodawcy, 
dochód osiągnięty w wyniku prowadzenia rolniczej lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej, zagraniczne świadczenia emerytalne (czyli 
emerytury), dochody z inwestycji zagranicznych – czyli uzyskane od-
setki np. na rachunkach oszczędnościowych, z akcji, obligacji, otrzy-
mane zagraniczne alimenty lub środki na utrzymanie, (potencjalne) 
dochody z nieruchomości położonych za granicą oraz wszystkie inne 
dochody, które nie zostały wymienione wyżej, również muszą zostać 
wykazane w zeznaniu.
UWAGA: alimenty lub środki na utrzymanie na dziecko należy wyka-
zać w zeznaniu podatkowym dziecka.
Polskie świadczenia emerytalne (emerytury) wypłacane rezyden-
tom Belgii (czyli osobom, które mają centrum interesów życiowych 
w Belgii), zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
podlegają opodatkowaniu w Belgii, a nie w Polsce.
Wyjątkiem są emerytury urzędników państwowych, którzy wciąż 
mają tylko polskie obywatelstwo. Te muszą być wykazane w zezna-
niu podatkowym w kwocie netto. Będą zwolnione z opodatkowania, 
ale będą miały wpływ na wysokość progu podatkowego, w jakim 
znajdzie się podatnik. Również zmiany stanu cywilnego lub zmiany 
w składzie rodziny trzeba zgłosić w zeznaniu.
W przypadku brakujących lub niewłaściwych danych uprzednio wy-
pełnione zeznanie należy skorygować i odesłać do urzędu skarbowe-
go lub dokonać korekty elektronicznie.

ZAGRANICZNE RACHUNKI BANKOWE I POLISY NA ŻYCIE

Każdy, kto ma rachunki bankowe za granicą (Belgii), ma obowiązek 
zgłoszenia ich w Narodowym Banku Belgijskim najpóźniej w dniu 
składania zeznania podatkowego. Nawet jeśli na rachunkach nie ma 
środków lub nie generują one żadnych dochodów (np. odsetek od 
oszczędności), również trzeba je zgłosić. Osoby mające polisy na ży-
cie za granicą także muszą zgłosić to w zeznaniu podatkowym.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Zeznania podatkowe 2018 – zmiany i nowości
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humor

Dzień dobry państwu, mówi wasz pilot. 
Mam dla was wiadomość. 
- Będziemy w wieczornych wiadomościach.

Policjanci zatrzymują kierowcę: 
- Panie kierowco, poprosimy dokumenty. 
Kierowca podaje dokumenty policjantowi. 
Policjant sprawdza: 
- W porządku. To jeszcze pan dmuchnie 
w alkomat. 
Kierowca dmucha, alkomat pokazuje 0.0 
- 0.0? Chyba się zepsuł – mówi jeden z po-
licjantów 
- Jak to się zepsuł? Dawaj! 
Drugi policjant dmucha w alkomat: 
- No i o co ci chodzi?! 2.5! W porządku 
jest!

Jadą pociągiem Polak, Niemiec i Rusek 
a siedząc kłócą się o to, który z nich jest 
lepszym złodziejem. 
- Dobra, zgaście światło – mówi Niemiec. 
Po chwili światło się zapala a Rusek patrzy, 
że nie ma sznurówek. 
- E tam, słaby jesteś. Zgaście światło, po-
każe wam jak się w Rosji kradnie – powie-
dział Rusek. 
No i światło gaśnie, chwila - moment zo-
staje zapalone a tu Polak nie ma zegarka. 
- Słabi jesteście – mówi Polak. Ja wam 
pokażę jak się kradnie. Gaśnie światło, po 
chwili się zapala. 
Rusek i Niemiec patrzą – nic nie zginęło 
i zaczynają nabijać się z Polaka. 
Aż tu nagle wchodzi konduktor i mówi: 
- Panowie ewakuacja, ktoś nam tory 
ukradł!

Młody bociek po raz pierwszy zobaczył 
samolot odrzutowy i zaciekawiony pyta:
- Mamo, a dlaczego on tak szybko lata?
- Ty też byś tak szybko latał, gdyby ci popa-
lili ogon.

Żona mówi do męża:
- Wiesz, kochanie, dziś wpadłyśmy na 
siebie z Zosią.
- Dobrze wiesz, że mnie te babskie sprawy 
nie interesują!
- No tak, ale mechanik twierdzi, że auto 
będzie do obioru najwcześniej za tydzień!

- Co skłoniło oskarżonego do obrabowania 
banku?
- Oni pierwsi zaczęli!

- Halo, policja? Chciałem zgłosić włamanie. 
Wynieśli mi z domu dosłownie wszystko. 
Tylko telewizor i jeden fotel został.
- Jakim cudem?
- Oglądałem mecz Polska - Niemcy...

Jak nazywa się smutna filiżanka kawy?
- Depresso.

Rozmowa lekarza z pacjentem w przychodni:
- Dzień dobry.
- Dzień dobry, jak się pan czuje?
- A dobrze, dziękuję.
- To po co pan przyszedł?!

- Dzień dobry, to mieszkanie Pietrowych?
- Tak.
- Nazywam się Aleksiej Krasnow i będę tu 
mieszkać.
- A niby z jakiej paki?
- Instalował pan wczoraj nowy program na 
komputerze?
- Tak.
- Umowę licencyjną pan czytał?
- Nikt tego nie czyta.
- No właśnie.

- Dlaczego za czasów PRL-u milicjanci cho-
dzili parami?
- Jeden umiał czytać, a drugi pisać.
- A dlaczego za nimi chodził tajniak? 
- Pilnował tych dwóch uczonych.

- Halo, czy to pizzeria Giuseppe?
- Dzień dobry, nie, to pizzeria Google.
- Źle się dodzwoniłem?
- Nie, proszę pana, Google kupiło tę pizzerię.
- Ok. To chciałbym złożyć zamówienie.
- Dobrze, czy zamawia pan to co zwykle?
- To co zwykle? A pan mnie zna?
- Zgodnie z pańskim ID dzwoniącego, ostat-
nie 12 razy zamawiał pan pizzę serową 
z dodatkową porcją pepperoni i szynki.

- Ok! Taką zamawiam!
- Czy mogę panu zasugerować tym razem, 
zamiast sera, ricottę z rukolą i suszonymi 
pomidorami?
- Co? Nie, ja nie lubię warzyw!
- Ale ma pan podwyższony cholesterol.
- Skąd o tym wiecie?!
- Z pańskiej karty pacjenta w klinice. Mamy 
wyniki pańskich badań z ostatnich 7 lat.
- No dobrze... Ale ja nie chcę pizzy z warzy-
wami. Już biorę leki na cholesterol.
- Cóż, nie brał pan ostatnio ich regularnie. 
4 miesiące temu zamówił pan opakowanie 
30 tabletek w aptece internetowej.
- Kupiłem więcej w innej aptece!
- Nie ma tej płatności na pańskiej karcie 
kredytowej.
- Zapłaciłem gotówką!
- Ale nie wypłacił pan wystarczającej sumy 
z bankomatu według wyciągu z pańskiego 
konta.
- Nie trzymam wszystkich zarobionych 
pieniędzy w banku.
- Nie widać tego na pańskim ostatnim 
zeznaniu podatkowym, chyba, że jest to 
przychód, który zataił pan przed urzędem 
skarbowym.
- WTF?! Dosyć! Mam powyżej uszu Google, 
Facebooka, Twittera i innych WhatsAppów! 
Wynoszę się na jakieś zadupie, w Bieszcza-
dy, albo nie, wyjadę na wyspę bez interne-
tu, gdzie nie ma sieci komórkowych i gdzie 
nie będziecie mogli mnie szpiegować!
- Rozumiem. Będzie pan musiał odnowić 
paszport, bo skończył swoją ważność mie-
siąc temu.

- Musimy zmienić system komunikacji - 
powiedział komisarz Gordon.
- Dlaczego? – zapytał Batman.
- Zaczyna mi brakować reflektorów, prawie 
wszystkie potłuczone.
- Nie rozumiem, przecież zawsze przylatuję...
- Człowiek-Ćma jest szybszy.

Dumny ojciec do synka:
- Bocian przyniósł ci siostrzyczkę, chcesz ją 
zobaczyć?
- Potem. Najpierw pokaż mi bociana.
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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

  Sprzedam drewniane łóżeczko nie-
mowlęce z grubym sprężynowym mate-
racem i pościel (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 do 1€ za sztukę. Wszystko w dobrym 
stanie, ceny do lekkiej negocjacji, zapra-
szam. T. 0487 872 688
  Sprzedam ubranka na dziewczynkę 

rozm. 116-122 (sukienki, bluzeczki, 
spodenki, sweterki), stan idealny.  
T. 0479 598 145
  Drewniane łóżko dla dziecka z barier-

kami po bokach, z materacem rozm. 

140x70cm, stan idealny, cena 60€.  
T. 0479 598 145
  Ubrania na chłopca 7-8 lat (bluzki: 

krotki i długi rękaw, koszule, spodnie) 
wszystko stan idealny. T. 0479 598 145
  Nettoyeur haute pression Jet Power 

Compact. Prix demandé 45€ (acheté 
150€). T. 02 532 53 60
  Szafę (garderobę), 5 drzwi/lustra (szer. 

2,3m) cena: 45€; łóżko „corbeille” styl 
Louis, 2 os. (sommier metal) tapicerka i 
narzuta, cena 45€, wszystko piękne, cena 
bardzo niska. T. 02 672 45 50 wieczorem
  Une table de jardin ainsi que 4 chaises 

très anciennes, en bon état,  modèle 
bistro. Prix 55€. T. 02 532 53 60
  Orbitrek - rodzaj rowera treningowego 

do ćwiczeń w domu, w idealnym stanie. 
Zaawansowany model  VE 710 z wieloma 
programami treningowymi i wielofunk-
cyjnym 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

  Praca: szukam

  Szukam stałki, pracy przy osobie 
starszej lub jestem chętna na wymianę 
co 2 lub 3 miesiące. Znam język francuski 
i Brukselę. Obecnie jestem w Polsce ale 
mogę szybko dojechać Pracowałam 10 
lat w Brukseli. Chętnie zastąpię panią w 
pracy: sprzątanie, prasowanie na czas 
urlopu lub innych zdarzeń.  
T. +48 575 849 612
  Miła i doświadczona baby sitter o 

łagodnym charakterze, szuka pracy w 
Brukseli. T. 0496 685 191

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

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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w dynamicznej i szybko rozwijającej się 
organizacji, praca w systemie jednozmia-
nowym, wynagrodzenie – 12,20 euro/h 
brutto, zwrot kosztów dojazdu do pracy. 
Wszystkie zainteresowane osoby prosi-
my o wysyłanie CV na adres rekrutacja@
kbti.pl w temacie wpisując: instalator 
okien/ Kalmthout. 
  Dla naszego klienta  w Belgii szukamy 

obecnie stolarzy. Miejsce pracy: Kalm-
thout. Opis stanowiska: obsługa maszyny 
do gięcia, przygotowanie drewnianych 
ram, wykonywanie innych zadań, jeśli 
jest to wymagane. Wymagania: zna-
jomość w stopniu komunikatywnym 
angielskiego / niderlandzkiego / fran-
cuskiego / niemieckiego, wcześniejsze 
doświadczenie w produkcji jest zaletą, 
ale nie jest wymagane, doświadczenie, 
jako stolarz, elastyczność i motywacja do 
pracy, własne zakwaterowanie w oko-
licach Kalmthout i własny transport do 
pracy, gotowość do wykonywania innych 
zadań, jeśli jest to wymagane. Oferta: 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
w dynamicznej i szybko rozwijającej się 
organizacji, praca w systemie jednozmia-
nowym, wynagrodzenie – 12,20 euro/h 
brutto, zwrot kosztów dojazdu do pracy. 
Wszystkie zainteresowane osoby prosi-
my o wysyłanie CV na adres rekrutacja@
kbti.pl w temacie wpisując: stolarz/ 
Kalmthout. Wysyłając dokumenty pro-
simy o załączenie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekru-
tacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

  Szukam pracy przy sprzątaniu lub na 
magazyn. Własna dzialalność, okolice 
Gent. T. +48 796 402 751
  Szukam pracy w budownictwie, 

legalnej, za pomoc bardzo dziękuje. 
T. 0486 412 981
  Budowlaniec z wieloletnim 

doświadczeniem szuka pracy, malowanie, 
szpachlowanie, płytki, konstrukcje, 
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp. 
dokładny, bez nałogów, własne auto.  
T. 0483 054 808
  Szukam pracy dla kobiety na lipiec, 

może ktoś potrzebuje pomoc domową, 
opiekunki do dziecka, szukam pracy w 
Brukseli, cena do uzgodnienia.  
T. 00 48 781 102 292
  Mężczyzna 45 lat szuka pracy w 

sektorze budowlanym: malowanie, 
mastykowanie, fix finish. T. 0465 586 077
  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
  Hydraulik, centralne ogrzewanie, 

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

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Carrosserie Demeyer zatrudni  
blacharza lakiernika. T. 0475 854 373
  Dla naszego klienta  w Belgii szukamy 

obecnie instalatorów okien. Miejsce 
pracy: Kalmthout. Opis stanowiska: insta-
lacja okien, dla różnych klientów, wyko-
nywanie innych zadań, jeśli jest to wyma-
gane. Wymagania: dobre umiejętności 
komunikacyjne w języku angielskim lub 
niderlandzkim, wcześniejsze doświadcze-
nie w produkcji jest zaletą, ale nie jest 
wymagane, elastyczność i motywacja do 
pracy, własne zakwaterowanie w oko-
licach Kalmthout i własny transport do 
pracy, gotowość do wykonywania innych 
zadań, jeśli jest to wymagane. Oferta: 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 

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!
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1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z póź-
niejszymi zmianami)”.
  Agencja zatrudnienia KBTI Poland 

(cert. 9154) dla swojego klienta w Meer 
poszukuje osób na stanowisko pracownik 
sprzątający na linii produkcyjnej. Opis 
stanowiska: praca z myjką ciśnieniową / 
lancą piankową (o wysokim ciśnieniu), 
jazda z polerką, czyszczenie różnych 
rzeczy, przy użyciu szmatki, inne zada-
nia, jeśli jest to wymagane. Wymagania: 
dobre umiejętności komunikacyjne w 
języku angielskim i / lub niderlandzkim, 
doświadczenie w produkcji jest zaletą, 
elastyczność i motywacja do pracy (praca 
w godzinach popołudniowych), wła-
sne zakwaterowanie w / wokół Meer i 
własny transport do pracy, gotowość do 
wykonywania innych zadań, jeśli jest to 
wymagane. Oferta: stabilne zatrudnienie 
w niepełnym wymiarze godzin, praca 
jednozmianowa, wynagrodzenie 12,04 
euro/h, świadczenia pracownicze, takie 
jak eko-czeki, zwrot kosztów podróży. 
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy 
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@
kbti.pl w temacie wpisując: pracownik 
sprzątający Meer. Wysyłając dokumenty 
prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekru-
tacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z póź-
niejszymi zmianami)”.
  Belgijska firma zatrudni pracowników 

magazynowych „ Reachtruck ” w sek-

torze spożywczym. Praca w środowisku 
zimnym (od 1 do 10 stopni C). Przygo-
towanie zamówień do wysyłki. Zmiana 
poranna. Praca jest na stałe. Praca jest 
od poniedziałku do piątku + co druga 
sobota pracująca. Miejsce pracy: Meche-
len (Belgia). Wymagania: doświadczenie 
jako „reachtruck operator”, gotowość do 
podjęcia pracy „od zaraz”, wysoka moty-
wacja, min. komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, mile widziany własny 
środek transportu. Oferta: belgijska 
umowa o pracę, stawka od 12,91 Euro 
brutto,  czeki żywnościowe - 8 EUR netto 
za każdy przepracowany dzień, zakwate-
rowanie zapewnione przez pracodawcę 
(płatne 65 EUR/tydzień – jednoosobo-
wy pokój), bonus roczny oraz tzw. 13ta 
wypłata, Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Paulina: +48 573 313 366 
(lub SMS), Marek: +48 573 313 277 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „ „Reachtruck” - BELGIA).

  Mieszkanie: wynajmę

  Przyjmę na mieszkanie mężczyznę, 

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

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.

okolice Gare du Midi. T. 0465 687 647, 
wieczorem
  Pani ponad 50 lat szuka współlokator-

ki, kobiety niepalącej, uczciwej, rozsąd-
nej. Mieszkanie w pobliżu metra  
Saint-Guidon. Cena 275€ + opłaty.  
T. 0474 612 293
  Wynajmę mieszkanie na Bockstael, 

pokój, kuchnia i łazienka, cena 500€.  
T. 0486 844 569
  Pokój do wynajęcia dla kobiety. Dziel-

nica Uccle. T. 0487 621 061
  Oddzielny pokój do wynajęcia, proszę 

o kontakt po 19-tej. T. 0492 526 521 
(0467 693 384)
  Do wynajęcia oddzielny pokój w dziel-

nicy Schaerbeek. Dla spokojnej i pracują-
cej kobiety. Blisko bus i tram. Wolny od 1 
lipca, cena: 240€. Szczegóły pod nume-
rem. T. 0499 11 55 39
  Spokojnej pani bez nałogów wynaj-

mę małe mieszkanie w okolicach placu 
Madou i Schuman. Pokój, kuchnia, wc, 
prysznic, umeblowane z ogrzewaniem 
centralnym. Wolne od 1 lipca. Cena 
370€+ gaz, prąd, woda. T. 0495 329 727



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 IN-
WESTYCJI 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-INFORMA-
CYJNY 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-INFORMA-
CYJNY 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, W. Oleksiewicz

SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles, 
tel. 02 535 31 11,  
tel. 02 535 43 60,  
tel. 02 535 40 55.

NIEZBĘDNE ADRESY
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OGŁOSZENIA DROBNE

  Wynajmę mieszkanie (680€ + opłaty) 
w spokojnym domu na St-Gilles, między 
domem Horta a budynkiem gminny. 
Około 50 m2, na 1 piętrze, z dużym 
balkonem: salon, duży pokój, kuchnia, 
prysznic, WC. Ogrzewanie centralne, in-
dywidualne na gaz, prąd z taryfą nocną. 
Mieszkanie do wynajęcia od 1 czerwca.  
T. 0497 184 339
  Wynajmę mieszkanie 85m2, 2 piętro 

(kuchnia, salon, sypialnia, łazienka i 
piwnica). Jedna lub dwie osoby, czyste 
i spokojne. Obok Coteaux. Cena 700€ 
+ogrzewanie centralne. T. 02 215 69 42 i 
0468 123 183. Dzwonić po 18.00
  Appartement a louer 67m², 1ch. à  

coucher, commun  Zellik, 500€/mois. 
Composé du salon, 1 ch. à coucher, 
cuisine, salle de douche et terrasse. 
Idéal pour 2 personnes : un couple ou 2 
cohabitants. A proximité des transports 
publics, du Ring de Bxl, des magasins. 
Libre à partir 01/07/2018. Renseigne-
ments : 0494 162 557 à partir 17h ou 
mail : angelika.bel@hotmail.com

  Mieszkanie: szukam
  Szukam flatu lub pokoju z oddzielnym 

wejściem. T. 0487 329 453
  Szukam samodzielnego pokoju z do-

GRUPA ANONIMOWYCH   
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI 

zaprasza wszystkich, którzy mają prob-
lem 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

Dzielimy się tym, co sami 
doświadczyliśmy.  

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

radzimy w tej CHOROBIE.
GRUPA AA  „QUO VADIS”

Polska Misja Katolicka 
Rue JOURDAN 80, 1060 St. Gilles

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

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

jest problem alkoholowy.  
Czwartek godz. 20.00  

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

Przyjdź, posłuchaj, zobacz.  
T. 0486 307 201

stępem do kuchni i łazienki, internetem, 
itp. w Zeebrugge, ponieważ tam pracu-
je. Jestem spokojną osobą. Większość 
czasu spędzam w pracy. Zależy mi żeby 
jak najszybciej coś znaleść. Najchętniej u 
normalnej rodziny. Jeżeli nie będę mógł 
odebrać bo będę w pracy proszę o sms-a, 
oddzwonię. Cena: 300-350€.  
T. +48 693 657 369

 Nieruchomości

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

woj. podlaskie pow. Siemiatycze gmina 
Grodzisk. Pow. domu 160 m2. Działka 
600 m2. Cena 255 000 zł. Dom gotowy 
do wprowadzenia się. Więcej informacji: 
Radek. T. 796 289 793
  Sprzedam dom dwufasadowy (200m) w 

Rebecq okolice Tubize. Dom posiada 3 sy-
pialnie, kuchnię z jadalnią, piękny ogród + 
garaż. Więcej szczegółów: T. 0466 263 612
  Działka, woj.podlaskie 2000m², kolonia 

Koplany. T. 0048 796 934 155 (pl.) lub 
0498 284 217 (be.), cena do negocjacji.  
T. 0498 284 217
  Dom po remoncie z dwoma budynka-

mi 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
  Piekne działki 3000m². 14km od Bia-

łegostoku, 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 cen-
trum. Mieszkanie o powierzchni 43m2, 
2 pokoje, przestronny korytarz, łazienka 
i balkon. Wykończone w wysokim stan-
dardzie. 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, kanali-
zacja. 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
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Zapraszamy do podróży z nami!
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PRZEWÓZ
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wyjazdy z Belgii: œroda i sobota

wyjazdy z Polski: wtorek i pi¹tek

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

tel. +48 887 412 446

od 65 €

tel. +32 484 075 446

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

MIÊDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB

Mariusz Tryka
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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