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Najwięcej w Unii Europejskiej na pomoc so-
cjalną wydaje Finlandia. Ta część budżetu to 
ponad ćwierć PKB kraju. W rankingu wysoko 
są również Francja, Dania i Austria. Najmniej 
na sprawy socjalne wydaje się w Irlandii, na 
Litwie i w Rumunii, a niewiele lepiej jest na 
Malcie i Łotwie. Polska znalazła się w poło-
wie stawki, jednak poniżej średniej unijnej.
Najwyższa kwota przeznaczona na pomoc 
osobom chorym i niepełnosprawnym jest 
rezerwowana w budżetach Holandii, Danii 
i Szwecji. Najniższa z kolei w Bułgarii i na 
Cyprze, gdzie nie przekracza nawet 1% PKB. 
Polska w tym rankingu znalazła się na po-
czątku drugiej dziesiątki.

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej 
w Brukseli – STIB – zarejestrowało w 2017 r. 
400 mln podróżujących. Jest to 31,5 mln 
więcej niż w 2016 r. Pojazdy STIB przejechały 
łącznie w 2017 r. 45,8 mln km.

Nastawienie Polaków do Niemców w róż-
nych rolach społecznych poprawiło się – wy-
nika z badań Instytutu Spraw Publicznych, 
przeprowadzonych wspólnie z Fundacją 
Konrada Adenauera i Fundacją Koerbe-
ra. Polaków zapytano m.in., czy akceptują 
Niemców jako sąsiadów, kolegów z pracy, 
bezpośrednich przełożonych, przyjaciela 
lub zięcia. W sumie we wszystkich analizo-
wanych rolach społecznych Niemców ak-
ceptuje ponad połowa Polaków. Tylko 12% 
badanych przyznało, że nie akceptuje ich 
w żadnej z analizowanych ról. Najwyższa ak-
ceptacja dotyczy neutralnych ról – sąsiada 
i kolegi z pracy (po 76%), a najniższa roli rad-
nego (63%), choć w tym przypadku poziom 

akceptacji jest ponad dwukrotnie wyższy niż 
w roku 2000 (wtedy 27%).
Dla porównania w badaniu zapytano Po-
laków także o akceptację Francuzów, Wło-
chów i Ukraińców. Tych pierwszych Polacy 
akceptują bardziej niż Niemców. Najgorzej 
za to wypadli Ukraińcy. W przypadku Fran-
cuzów we wszystkich rolach społecznych 
akceptację deklarowało 56% badanych Pola-
ków, a 9% miało coś przeciwko nim. Podob-
nie jest w przypadku Włochów, a wskaźniki 
wynoszą odpowiednio 55 i 10%.
Gorzej jest natomiast z akceptacją Ukraiń-
ców, która w przypadku różnych ról jeszcze 
pięć lat temu była o 20 pkt proc. wyższa. We 
wszystkich rolach społecznych akceptuje 
Ukraińców 42% Polaków, a brak akceptacji 
deklaruje 11%.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2017 r. 
wyniosło 4272 zł brutto, czyli nieco ponad 
3 tys. na rękę. Płace wzrosły realnie o 3,4% 
w porównaniu z 2016 r. Teraz GUS podał in-
formację o przeciętnych zarobkach w różnych 
sekcjach gospodarki. Fatalnie jest w gastrono-
mii i zakwaterowaniu – zarabia się tam prze-
ciętnie 2 tys. netto.
Najprawdopodobniej na konto ok. 10% Po-
laków i Polek zarabiających płacę minimalną 
w przyszłym roku wpływać będzie 1610 zł 
(to 2220 zł brutto).

Jakie miejsca w Polsce cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem turystów w sezonie 
letnim 2018? W wakacje już od wielu lat 
nieprzerwanie triumfują Zakopane i Włady-
sławowo. Udział procentowy zapytań na No-
cowanie.pl w przypadku Zakopanego wynosi 

5,79%, a jeśli chodzi o Władysławowo – 5,62%.
Jeśli prześledzimy kolejne miejsca w rankin-
gu, widać, że zdecydowanie częściej wybie-
rane są miejscowości położone nad polskim 
morzem niż w górach: Łeba (3,9%), Krynica 
Morska (3,3%), Kołobrzeg (3,2%), Karpacz 
(2,7%), Jastarnia (2,7%), Międzyzdroje 
(2,6%), Mielno (2,5%) czy Sopot (2,3%).

Sytuacja belgijskiej turystyki po ciężkim roku 
2016, naznaczonym zamachami, zaczyna się 
poprawiać. W 2017 r. w całym kraju zanoto-
wano 38 677 308 zarezerwowanych nocy, 
czyli o 5% więcej niż w 2016 r. i o 1% więcej 
niż w 2015 r. (który miał bardzo dobry wy-
nik). Najbardziej sytuacja poprawiła się w Re-
gionie Stołecznym Brukseli, który najwięcej 
stracił z powodu zamachów. Rezerwowanie 
nocy wyniosło 22%, ale do rekordu z 2015 r. 
brakuje jeszcze 2%. We Flandrii liczba rezer-
wacji wzrosła o 3%, a w Walonii o 1%.

W 2017 r. padł nowy rekord pod wzglę-
dem liczby osób, które zmuszono do opusz-
czenia domów wskutek wojny, przemocy 
i prześladowań. W ubiegłym roku było to 
aż 68,5 mln ludzi. Liczba uchodźców rośnie 
piąty rok z rzędu – podał Urząd Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Według do-
rocznego raportu UNHCR około połowy tej 
liczby stanowią dzieci. W sumie w zeszłym 
roku na świecie odnotowano 16,2 mln no-
wych przesiedleńców. Oznacza to, że dziennie 
przesiedlane były średnio ponad 44 tys. osób.

W Belgii 23% osób w wieku od 15 lat jest 
palaczami.

...

...

...

...

...

...

...



 



 

WIADOMOŚCI

6 GAZETKA

Ambasador Nikki Haley stojąc obok sekre-
tarza stanu Mike’a Pompeo, umotywowała 
decyzję Waszyngtonu o wystąpieniu z Rady 
Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjed-
noczonych tym, że ta międzynarodowa or-
ganizacja skupiająca 47 państw świata „jest 
protektorem (państw red.) łamiących prawa 
człowieka i politycznych uprzedzeń”.
Decyzja administracji Trumpa o wystąpieniu 
z Rady Praw Człowieka nie była zaskocze-
niem, ponieważ administracja wielokrotnie 
zapowiadała taki krok z uwagi na – zdaniem 

władz waszyngtońskich – uprzedzenia Rady 
wobec Izraela. 
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 
do spraw Praw Człowieka Zeid Ra’ad al-Hus-
sein na Twitterze określił decyzje Stanów 
Zjednoczonych jako „rozczarowującą”. Po-
nadto dodał, że „zważywszy na stan praw 
człowieka w dzisiejszym świecie, USA po-
winny rozszerzać współpracę, a nie z niej 
rezygnować”.

PAP

USA nałożyły 25-proc. cła na stal i 10-proc. 
cła na aluminium na Unię Europejską, Ka-
nadę i Meksyk. 
Decyzja USA o nałożeniu ceł na import sta-
li i aluminium z tych krajów wywołała falę 
negatywnych reakcji na świecie. Niemcy 
uważają to posunięcie za bezprawne, na-
tomiast Francja i UE zapowiadają propor-
cjonalną odpowiedź.
Szef PE Antonio Tajani poinformował, że 
jest bardzo rozczarowany decyzją prezy-
denta USA Donalda Trumpa o nałożeniu 
ceł na import stali i aluminium z UE. Ne-
gatywnie na decyzję prezydenta USA zare-
agowały również Wielka Brytania, Francja, 
Kanada, Niemcy oraz Komisja Europejska.
Rząd Niemiec sprzeciwia się wprowadzo-
nym przez USA cłom na stal i aluminium: 
– Uważamy to jednostronne posunięcie 
za bezprawne, jego deklarowane powody 
odwołujące się do bezpieczeństwa naro-
dowego w rzeczywistości nie istnieją. Po-
sunięcie to zwiększa raczej groźbę spiral 
eskalacji (konfliktu handlowego), które 
w efekcie przyniosą szkodę wszystkim – 
powiedział w Berlinie rzecznik rządu Stef-
fen Seibert.
Przypomniał, że na niedawnym szczycie 
w Sofii przywódcy państw Unii Europej-
skiej potwierdzili swe wspólne dążenie 
do uzyskania trwałego zwolnienia kra-
jów unijnych z amerykańskich ceł impor-
towych na stal i aluminium. – Pod tym 
warunkiem UE ogłosiła swą gotowość do 
podjęcia z USA rozmów w czterech uzgod-
nionych w Sofii istotnych kwestiach – za-
znaczył.

Zgodnie z tym, co pokazała Komisja Euro-
pejska, Polska dostanie w ramach polityki 
spójności w nowym wieloletnim budżecie 
64 mld zł (19,5 mld euro mniej niż obecnie). 
Cięcia w planie nowego wieloletniego bud- 
żetu wyniosły aż 23 proc.
– Główny powód, dla którego potrzebne 
było dostosowanie, to zmniejszenie dostęp-
nych środków po wyjściu Wielkiej Bryta-
nii z UE. (...) Biorąc pod uwagę, że polityki 
strukturalna i spójności wraz ze Wspólną Po-
lityką Rolną odpowiadają za 70 proc. środ-
ków UE, jest oczywiste, że największa część 
dostosowana była w tych obszarach – mówił 
na konferencji prasowej w Strasburgu wice-
szef KE Jyrki Katainen.
Komisja przedstawiła nowe zasady przydzia-
łu środków polityki spójności. Przewidują 
one, że wielkość funduszy będzie nadal po-
wiązana z bogactwem regionów, ale są też 
kryteria dodatkowe, takie jak bezrobocie 

wśród ludzi młodych, niski poziom szkolnic-
twa, zmiany klimatyczne oraz przyjmowanie 
i integracja migrantów. 
Mimo wszystko Polacy dostaną najwięcej 
spośród całej Wspólnoty. Całkowity bud- 
żet na politykę spójności dla UE na lata 
2021–2027 ma wynieść w zobowiązaniach 
i cenach bieżących (uwzględniających in-
flację) 373 mld euro. Polsce, która jest 
największym nowym krajem unijnym, ma 
przypaść największa część tych środków, 
czyli 64,39 mld euro w cenach z 2018 r. lub 
72,7 mld euro w cenach stałych (uwzględ-
niających przyszłą inflację). 
Kraje wschodnioeuropejskie od dawna 
w dużym stopniu polegały na funduszach 
z Unii. W latach 2015–2017 unijne środ-
ki na politykę spójności stanowiły około 
61 proc. inwestycji publicznych w Polsce 
i ponad 55 proc. inwestycji publicznych na 
Węgrzech.

Komisja Europejska 
pokazała podział środków na spójność

USA nakładają na UE cła 
na stal i aluminium

Stany Zjednoczone wystąpiły z Rady Praw Człowieka ONZ 

W maju br. za liberalizacją przepisów 
aborcyjnych w Irlandii opowiedziało się 
66,4 proc. osób biorących udział w refe-
rendum. Uczestnicy referendum w nie-
gdyś bardzo katolickiej Irlandii byli pyta-
ni, czy chcą zniesienia konstytucyjnego 
zakazu aborcji sprzed 35 lat. Zakaz ten 
częściowo uchylono w 2013 r. – w przy-

padku kiedy zagrożone było życie matki. 
Frekwencja była bardzo wysoka – w re-
ferendum wzięło udział ponad 64 proc. 
uprawnionych do głosowania.
Oficjalne dane nie były zaskoczeniem, po-
nieważ wyniki exit poll wskazywały już, że 
zdecydowana większość jest za uchyleniem 
ósmej poprawki do konstytucji i opowiada 
się za propozycją centroprawicowego rządu 
premiera Leo Varadkara.
We wszystkich 40 okręgach wyborczych 
poza jednym głosowano za proponowa-
nymi przez rząd zmianami; była to niemal 
odwrotna proporcja niż w referendum 
z 1983 r., kiedy zakaz aborcji wprowadzono 
do konstytucji. 

Proponowane przez rząd nowe prawo bę-
dzie obejmować możliwość przerwania cią-
ży do 12 tygodnia od poczęcia bez podania 
powodu (po konsultacji z lekarzem), prawo 
do aborcji do 24 tygodnia w przypadku po-
ważnego zagrożenia życia lub zdrowia ko-
biety, a także poważnego uszkodzenia pło-
du, które może doprowadzić do jego śmierci 
przed narodzinami lub wkrótce po nich, jak 
również nieograniczone czasowo prawo do 
przerwania ciąży w przypadku bezpośred-
niego zagrożenia życia kobiety lub śmiertel-
nego uszkodzenia płodu. 
Nowe przepisy powinny zostać wprowadzo-
ne do końca tego roku. 

Irlandzkie „yes” dla aborcji
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Każdy człowiek ma potrzebę

      bezpieczeństwa, miłości i wolności.
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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	



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 

6.07 – 12.08
BRUXELLES LES BAINS 2018

Plaża w Brukseli! 
av. du Port, 1000 Bruxelles
www.bruxelleslesbains.be 

14.07 – 19.08
FOIRE DU MIDI 2018

Wesołe miasteczko 
bd. du Midi, 1000 Bruxelles 

www.fete-foraine.be 

17.07 – 11.08
SPEKTAKL: KALIGULA

Abbaye Villers-la-Ville
www.villers.be 

www.deldiffusion.be 

19 – 22.07
LES FRANCOFOLIES DE SPA

www.francofolies.be

20.07
BAL LUDOWY

pl. Jeu de Balle, 1000 Bruxelles
www.balnational.be

21.07
ŚWIĘTO NARODOWE BELGII

centrum Brukseli 
www.sibp.be 

21.07 – 2.09
ZWIEDZAMY PAŁAC KRÓLEWSKI 

Place des Palais, 1000 Bruxelles
www.monarchie.be 

14 – 18.08
BRUSSELS SUMMER FESTIVAL 

www.bsf.be 

15 – 16.08
LIEGE – OUTREMEUSE
www.15aoutliege.be

16 – 19.08
DYWAN KWIATOWY BRUKSELA 2018
Grand Place, 1000 Bruxelles
www.flowercarpet.brussels 

24 – 25.08
NUIT DES CHOEURS 2018
www.nuitdeschoeurs.be 

24 – 26.08
FIESTA LATINA 
Bois de la Cambre, Bruxelles
www.fiesta-latina.be 

25 – 26.08
BRUSSELS GAMES FESTIVAL
www.brusselsgamesfestival.be 

31.08
LE MEMORIAL IVO VAN DAMME 
stadion im. Roi Baudouin, 1020 Bruxelles
brussels.diamondleague.com

27.07, 3, 10, 17, 24.08
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI LAEKEN 2018
Place de Belgique 1 - 1020 Bruxelles
visit.brussels/fr/article/les-feux-de-laeken 

do 2.09
THE SMURF EXPERIENC
Brussels Expo (Palais 4), 1020 Bruxelles
www.smurfexperience.com 

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

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

do 20.09
WYSTAWA: PEOPLE OF 58
www.atomium.be 
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NIEZBĘDNE ADRESY
WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101 - Straż pożarna i pogotowie: 100 
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000  
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26  
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub 02 513 02 02 
Taxi Verts 02 349 49 49, Taxi Bleus 02 268 00 00
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, +32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81 www.bruksela.msz.gov.pl
WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W  
BRUKSELI Rue des Francs 28 – 1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:  
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Tel. +32 (0)2 739 01 21 , Fax +32 (0)2 736 44 59  
www.bruksela.msz.gov.pl
Tel. dyżurny +32 (0) 492 727 405  
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie w sprawach 
pilnych takich jak nagłe zgony, wypadki, 
zagrożenia życia.
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI 
AMBASADY RP W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18  - 1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54, fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl, 
www.brussels.trade.gov.pl
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM.J.
LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI     
Bd. de la Woluwe, 22-24, 1150 Bruxelles. 
Tel/fax: 02 772 35 80, 
sekretariat@szkola-lelewela-bruksela.eu
www.szkola-lelewela-bruksela.eu 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles,  
tel: 0473 74 38 54, sekretariat@szkolapmk.pl,  
www.szkolapmk.pl
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: Ecole Notre-Dame de la 
Paix, Av. Félix Marchal 50 – 1030 Bruxelles,  
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07,  
e-mail: teresa@arszagi.eu, www.szkola.be
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be
SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0486 231 432, przedszkole@daskalia.eu,  
szkola@daskalia.eu, www.daskalia.eu
POLSKA SZKOŁA LEUVEN IM.WIESŁAWY  
SZYMBORSKIEJ www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com
EDUGANDAWA, POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA
Zajęcia odbywają się: Freinetschool De Spiegel,
Zwijnaardsesteenweg 250, 9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub edugandawa@gmail.
com, www.edugandawa.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00):  
0475 397 514, porady: pon. w godz.18.00-20.00
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY  
ANTWERPIA  Sint Jan Berchmanscollege,  
Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)  
tel. 0471 711 269 czwartek, godz. 18.00 - 20.00 
(wizyty tylko na umówione spotkanie)
POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87,  www.pmkbruksela.com
POLSKA MISJA KATOLICKA NA SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety, Rue Portaels 24  -1030 
Schaerbeek, tel. 02 242 56 50
POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. 
NARODZENIA BOGURODZICY W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, www.orthpol.be 
email: xpawelcecha@gmail.com
POLONIJNY KOŚCIÓŁ EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, tel. +32 488 036 519,   
0465 970 164,  
e-mail: thalambiec@gmail.com
POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz
SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles, 
tel. 02 535 31 11,  
tel. 02 535 43 60,  
tel. 02 535 40 55.
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PSYCHOLOG

Tak nam do siebie blisko, a tak daleko… Co-
raz częściej jako psychologa nachodzi mnie 
taka refleksja. Smutna i zastanawiająca. Bo 
przecież wszystko to, co tak cudownie mia-
ło nam służyć w budowaniu bliskości z in-
nymi (mam tu na myśli nieprawdopodobny 
postęp technologiczny i wynikającą z niego 
łatwość komunikowania się i poznawania 
nowych ludzi), dziś jest w zasadzie podsta-
wową przeszkodą w drodze do drugiego 
człowieka. Jeden z paradoksów naszych 
czasów. 

Sprawa w praktyce ma się jeszcze gorzej, 
ponieważ znakomita część z nas nie zdaje 
sobie sprawy z tego, jak bardzo się blisko-
ści boi i jak bardzo jej unika. Jeśli wczesno-
dziecięce bliskie relacje zapisały się w naszej 
pamięci negatywnie, to prawdopodobnie 
w dorosłym życiu bliskość będzie nam się 
kojarzyła z zagrożeniem, cierpieniem czy też 
utratą poczucia bezpieczeństwa. Bywa też, 
że niektórzy kojarzą bliskość z utratą sie-
bie, swojej odrębności, przez co w bliskich 
kontaktach się duszą. Unikają ich więc jak 
ognia. Albo też wchodzą w burzliwe relacje, 
które zwykle w dramatyczny sposób się roz-
padają. Nieświadomy lęk przed bliskością 
przykrywany jest często frustracją czy zło-
ścią na drugą osobę, z którą „coś jest nie tak 
i powinna się leczyć”. Tymczasem jeśli tego 
typu związki nam się powtarzają, to jednak 
proponowałabym najpierw zastanowić się, 
czy to przypadkiem nie my przyczyniamy się 
do ich rozpadu. 

Bliskość emocjonalna to głęboka prawda 
między dwojgiem ludzi, wzajemna troska, 
otwartość i stabilność relacji. Nie ma w niej 
miejsca na nieprzewidywalność, nagłe znik-
nięcia następujące zwykle po okresie przy-
ciągania i uwodzenia czy też na nieoczekiwa-

ne zwroty akcji. Bliskość dorosła, ta dojrzała, 
zakłada istnienie granic, jak również przyj-
muje fakt, że jesteśmy inni, mamy inne 
doświadczenia życiowe i inną perspektywę 
świata. Na tym m.in. polega jej wartość, że 
pomimo wszystkich różnic jesteśmy w sta-
nie spotkać i zaciekawić swoją innością dru-
giego człowieka. Człowiek świadomy tych 
wartości nie ma potrzeby robienia emo-
cjonalnych uników, blokowania dostępu do 
siebie, zakłamywania rzeczywistości czy też 
upatrywania swoich porażek w zachowaniu 
drugiej osoby. Nie dąży także do całkowitego 
zespolenia się z drugą osobą. Bywa i tak, że 
druga osoba jest dla nas ważna, ale jedynie 
w pewnym określonym aspekcie. Np. jest 
bardzo piękna, odnosi sukcesy albo też 
wprowadza nas do lepszego świata. I nam 
się to szalenie podoba, w związku z czym 
odczuwamy z nią bliskość. Jest to jednak 
bliskość pozorna, bo przecież nie jesteśmy 
zainteresowani tą osobą w całości, tylko ja-
kimś jej niewielkim kawałkiem. A kiedy ten 
kawałek przestanie nam być potrzebny, to 
i pozorna bliskość pęknie jak mydlana bań-
ka. Jak więc już możemy wywnioskować, bli-
skość to przede wszystkim solidne podwali-
ny. A dorosłość polega na tym, aby od relacji 
zależnościowych, początkowo niesymetrycz-
nych, przechodzić do dojrzałej wzajemności. 
I to jest znakomita podstawa do tego, aby 
budować dojrzałe, głębokie relacje. 

Chciałam przy tej okazji nieco przestrzec 
tych z państwa, którzy za cel stawiają sobie 
dotarcie do osoby, która bliskości sobie nie 
życzy albo też jej nie czuje, dając wyraź-
nie do zrozumienia, iż nie potrzebuje tego 
typu „emocjonalnych zaczepek”. Niejedna 
zakochana kobieta czy mężczyzna liczyli na 
to, iż z biegiem czasu sytuacja się zmieni. 
Chłód emocjonalny i latami pielęgnowana 

niedostępność po-
grąża w żalu i frustra-
cji wszystkich tych, 
którzy próbują się 
do takiego osobnika 
niemalże dobić kilo-
fem. Można tak lata-
mi, i to bez żadnego 
efektu. Jeśli jest się 
w relacji z kimś ta-
kim, to może powin-
no się zadać sobie 
pytanie, czy ta rela-
cja jest dla nas waż-
na na tyle, że chcemy 

w niej pozostać, wiedząc, że nie będziemy 
mieli w niej bliskości. Można też wyraźnie 
postawić granicę i powiedzieć, że nie ży-
czymy sobie takiego układu, gdzie kontakt 
z drugą osobą mamy dopiero wtedy, kiedy 
coś się dzieje albo gdy wypełni się worek 
wzajemnych pretensji. Problem w tego typu 
relacjach jest jednak zazwyczaj taki, że ktoś, 
kto wybrał sobie w życiu osobę emocjonalnie 
niedostępną, często nie potrafi stawiać granic 
i powiedzieć: „Słuchaj, jeśli nasz związek tak 
ma wyglądać, to ja takiego życia nie chcę”. 

Czy osoba, która tak bardzo boi się blisko-
ści, ma szansę na zmianę swojego życia? 
Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Jeśli tyl-
ko chce, wie, gdzie jest problem i chce nad 
tym popracować, to w zasadzie już pierwszy 
krok ku zmianie ma za sobą. Potem z regu-
ły jest łatwiej. Bliskości można się nauczyć 
i można jej głęboko doświadczać. Dzieje się 
tak jednak pod warunkiem, że weźmiemy za 
to pełną odpowiedzialność. Najpierw jednak 
trzeba się solidnie rozejrzeć wokół, by zoba-
czyć, z kim w ogóle można być blisko, z kim 
jest nam po drodze. Bo przecież nie z każ-
dym i nie za wszelką cenę. A potem dopiero 
systematycznie budować dojrzałą relację 
przyjaźni czy też miłości. Warto też się zasta-
nowić, jak ta relacja ma wyglądać i co będzie 
dla nas w niej ważne. Czy partner osoby, 
która ma problem z bliskością, może jej w tej 
pracy nad sobą jakoś pomóc? Partnerzy nie 
powinni być dla siebie psychoterapeutami. 
Nie bardzo też widzę sytuację typu: „Mam 
lęk przed bliskością, ale chcę nad tym pra-
cować, tak więc, kochanie, znoś cierpliwie 
moją wrogość, separowanie się, ataki agresji 
i lekceważenie, a jeszcze mi z tym jakoś po-
móż, bo przecież widzisz, że nie daję rady”. 
Nie ma takich cudów i nikt za nas tej pracy 
nie wykona, a ciężar zmagania się z proble-
mem (tym i tak naprawdę każdym innym) 
spoczywa jednak na osobie, której ten pro-
blem dotyczy. Tak też sobie myślę, że aby 
zbudować bliskość z drugim człowiekiem, 
trzeba najpierw zbudować bliskość z samym 
sobą. Wtedy znacznie swobodniej przyjdzie 
nam wyrażać to, co czujemy wobec innych: 
partnera, dzieci, przyjaciół, współpracowni-
ków. Wtedy też naczelną intencją będzie na-
sze porozumienie się z drugim człowiekiem, 
a nie kompulsywne wyrzucanie z siebie nie-
kontrolowanych emocji. 

Aleksandra Szewczyk
psycholog

.
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Piękny prezent na zakończenie roku szkolnego w Szkolnym Punkcie 
Konsultacyjnym im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli 
z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej otrzymali uczniowie od ro-
dziców – i to nie po raz pierwszy.

19 maja oraz 16 czerwca 2018 r. rodzice uczniów z klasy 2 gimna-
zjum i 7 c, tworzący grupę teatralną, wystawili w szkolnym amfi-
teatrze spektakl pt. „Pinokio”. Na jednym z przedstawień gościła 
w naszej szkole p. konsul Agnieszka Paciorek. Widzowie – zarówno 
uczniowie, rodzice, jak i zaproszeni goście – mogli zobaczyć Dżepetta 
strugającego z kawałka drewna Pinokia, a następnie, jak niesforny 
pajacyk udaje się w pełną przygód podróż. Zabawy z Marionetką 
i Arlekinem w cyrku, spotkanie Kulawego Lisa i Ślepego Kota, wy-

ruszenie z Knotem do Zabawkolandii to tylko niektóre ze zdarzeń 
przeżytych przez bohatera. Na nic się zdały przestrogi Gadającego 
Świerszcza i Niebieskiej Wróżki. Na scenie ujrzeliśmy nawet ucieczkę 
bohaterów z paszczy wieloryba. 

Świetnie zagrane role aktorów-amatorów, wspaniałe kostiumy 
i niezwykłe dekoracje podkreślone odpowiednio dobraną muzyką 
dopełniły całości. Przedstawienie zebrało wielkie brawa i wywołało 
prawdziwy entuzjazm wśród widowni. 

www.szkolapmk.pl
Facebook: Szkoła PMK w Brukseli

NASZE SZKOŁY

 



GAZETKA   67

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 
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humor

- Co jest lepsze: słodycze, czy alkohol?
- Oczywiście, że alkohol.
- Jak to?
- Weźmy pracownicę fabryki cukierków 
i pracownika destylarni, oboje z 30-let-
nim stażem. Babka nie może patrzeć na 
słodkości, a facet zawsze będzie dokonywał 
nieoficjalnej kontroli jakości produktów.

Sierżant pokazuje rzecznikowi MON pisto-
let maszynowy.
- To jest automat.
- Automat? – dziwi się rzecznik – A gdzie 
jest otwór na monetę?

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Ateista.
- Nie wierzę!
- Jak Boga kocham!

Janusz z rodziną pojechali na wakacje do 
USA, siedzą sobie w barze i wcinają jakieś 
mięso.
- Kurrła, nie mają tu normalnych schabo-
wych, tylko jakieś stejki bez smaku.
- To sobie przypraw, kochanie - mówi 
Grażyna, wskazując leżący na każdym stole 
zestaw sosów barbecue.
- Nie będę kombinował jakichś zagrama-
nicznych wynalazków. Pójdę do barmana, 
powiem mu, że chcę pieprz i może będzie 
smakować prawie jak schabowy.
- Tylko pamiętaj – odzywa się Pjoter – że 
„pieprz” po angielsku jest tak samo jak 
„papryka”.
- Nie pyskuj, gówniarzu, przecież znam 
angielski, nie jestem głupi!
Janusz podchodzi do baru, myśląc gorącz-
kowo.
„Powiem, że chcę pieprz czarny, wtedy na 
pewno nie da mi papryki. Jak to było na 
tych amerykańskich filmach z lektorem... 
Pieprz... Czarny... Już wiem!” 
Barman – wyglądający jak połączenie Mi-
ke’a Tysona z Hulkiem i zapaśnikiem sumo 
– spojrzał na niego pytająco.
Janusz, dumny ze swej ponadprzeciętnej 
mądrości i doskonałej pamięci, powiedział 
ze szczerym uśmiechem:
- Fuck nigger.

Milionerzy:
- Wybieram telefon do przyjaciela.
- Kochanie, jak sądzisz? Mam wziąć 50:50, 
czy zapytać publiczność?

Sklep z kameleonami.
- Macie w sklepie kameleony?
- Nie wiemy

- Dlaczego nic nigdy nie jest tak, jak chcę?!
- A jak chcesz?
- A nie wiem.

- Gdzie jestem?
- W raju, Abdul, w raju.
- Allach akbar! A z tymi dziewicami to 
prawda?
- Prawda, Abdul, prawda.
- Allach akbar! Moment, dlaczego ja mam 
cycki?!
- Widzisz, Abdul, mamy deficyt dziewic.

Sędzia:
- Jaka jest przyczyna waszego rozwodu?
- Wysoki Sądzie, dowiedziałam się, że 
właścicielem mieszkania, które wynajmo-
waliśmy przez dwa lata, był mój mąż!
- O, cholera... geniusz!

Niedziela, po kościele dwóch rolników 
siedzi w miejscowej knajpie i jeden opo-
wiada:
- Alem się urobił, żeby dostać te franco-
wate dopłaty, musiałem wpisać cały żywy 
inwentarz do ewidencji. Każdemu zwierza-
kowi kolczyk w lewe ucho...
- Mogę sobie wyobrazić, wszystkie krowy, 
wszystkie owce, świnie...
- Z tym to pestka, ale ja mam pszczoły...

Dzwoni blondynka na pogotowie:
- Mój mąż połknął igłę.
Kobieta, która odebrała telefon mówi:
- Za kilka minut u pani będziemy.
Po kilku minutach blondynka znowu dzwo-
ni na pogotowie:
- Już nie trzeba przyjeżdżać, znalazłam 
drugą. 

Proszę kupić żonie ten piękny bukiet, kwia-
ty powiedzą za pana wszystko.
- O nie, takim gadułą to ja nie jestem, 
wystarczy jeden goździk.

Bardzo późno w nocy pijany facet wraca do 
domu. Dzwoni do drzwi, ale żona nie chce 
mu otworzyć. Facet, czekając, mówi:
- Ooooo... ootwórz kochaaanie... przynio-
słem buuu... bukiet najpiękniejszych róż na 
świecie dla naaaj ... najpiękniejszej kobiety 
na świecie.
Żona otwiera drzwi, facet wchodzi do 
mieszkania i idzie prosto do sypialni.
- A gdzie róże ? – pyta żona.
- A gdzie... najpiękniejsza kobieta na świecie?

- Przykro mi, nie mamy na to lekarstwa. 
Proszę, tu jest pana 1000 zł.
- Ale tu jest tylko 500 zł…
- Gratuluję, odzyskał pan wzrok, należy się 
500 zł.

Ja i moja żona byliśmy szczęśliwi przez 
24 lata.
Potem się poznaliśmy i się skończyło.

Grupę zaginionych w amazońskiej dżungli 
polskich turystów odnaleziono idąc tropem 
klnących papug.

Stoi Polak przed sklepem i pije piwo. 
Podchodzi do niego Anglik i się pyta: 
- Polisz? 
- Nie piję.

Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi 
do drugiej: 
- Wiesz, pomalowałam sobie buty korek-
torem 
- Tak? A na jaki kolor?

Naukowcom udało się skrzyżować złotą 
rybkę z rekinem – spełnia trzy ostatnie 
życzenia.
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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

  Meble dębowe, stół rozkładany z 4 krze-
słami, witrynę, małe komody.  
T. 0479 575 559

  Sprzedam niedrogo lodówkę.  
T. 0479 405 561

  Sprzedam tanio voucher na 2-noce ze 
śniadaniem, dla 2 osób w Paryżu.  
T. 0487 439 126

  Ładne łóżko „corbeille” styl Louis, 2 os. 
(sommier metal) kapiton obity materiałem, 
narzuta, cena: 50€. Białą komodę, drzewo, 
polychromy, w dobrym stanie, cena: 50€.  
T. 02 672 45 50 wieczorem

  Praca: szukam

  Szukam pracy, 36-latek z bardzo dobrym 
doświadczeniem w pracach przy renowacji 
mieszkań, np. fix-finish, malowanie, płytki, 
gyproki i ich wykończenie, itp. Bardzo 
dobra znajomośc języka francuskiego, bez 
żadnych nałogów. T. 0466 220 581

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

  Poszukuję pracy sezonowej przy zbiorze 
owoców, w okolicy Brukseli.  
T. 0496 685 191

  Szukam pracy w budownictwie, różne 
prace. T. 0488 096 104

  Budowlaniec z wieloletnim 
doświadczeniem szuka pracy, malowanie, 
szpachlowanie, płytki, konstrukcje, 
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp. 
dokładny, bez nałogów, własne auto.  
T. 0483 054 808

  Opiekunka (garde-malade), do dzieci 
i dorosłych, dzień/noc, doświadczona, 
odpowiedzialna, miła, poszukuje pracy w 
Brukseli (j.fr., ang.). T. 0496 685 191

  Baby Sitter o łagodnym charakterze, 

doświadczona i miła, szuka pracy w 
Brukseli. T. 0496 685 191

  Szukam pilnie pracy, jakiejkolwiek, od 
lipca. T. 0488 202 944

  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

  Szukam pracy w budownictwie, legalnej, 
za pomoc bardzo dziękuje.  
T. 0486 412 981

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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na znajomość języka angielskiego, prawo 
jazdy.
Nasza oferta: tygodniowe wynagrodzenie, 
możliwość zakwaterowania, wynagro-
dzenie 13 euro/h brutto, opiekę polskich 
koordynatorów, długotrwałą współpracę. 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 
+48 733 350 174. W przypadku zaintereso-
wania ofertą pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres info@workprofi.eu

   Agencja zatrudnienia WorkProfi poszu-
kuje osób do pracy na stanowisku spawacz 
RVS. Opis stanowiska: spawanie metodą 
TIG, również MIG i MAG, konstrukcji z bla-
chy i rur ze stali nierdzewnej grubości 1mm 
- 5 mm, szlifowanie i montaż na podstawie 
rysunku technicznego. Wymagania: do-
świadczenie, znajomość języka angielskie-
go, posiadanie prawa jazdy. Nasza oferta: 
tygodniowe wynagrodzenie, możliwość 
zakwaterowania, wynagrodzenie 15 euro/h 
brutto, opieka polskich koordynatorów, 
długotrwała współpraca. Szczegółowe 
informacje pod nr telefonu: +48 733 350 
174. W przypadku zainteresowania ofertą 
pracy prosimy o przesłanie CV na adres 
info@workprofi.eu
Wysyłając dokumenty proszę załączyć 
klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednoli-
ty z późniejszymi zmianami).

   Firma Stip United Sp.z.o.o. zatrud-
ni doświadczonych monterów izolacji 
przemysłowych. Nowe projekty, nadgo-
dziny, rozwój zawodowy. Miejsce pracy: 
Holandia/Belgia - elektrownie, rafinerie, 
fabryki przemysłowe. Opis stanowiska: 

  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

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

   Zatrudnię osobę na stałkę dochodzącą, 
Bruksela. Od poniedziałku do soboty rano, 
po 3-4 godziny. Mile widziana osoba niepa-
ląca, punktualna, regularna, bez nałogów, 
która umie gotować, szyć, z doświadcze-
niem przy prowadzenie domu. Pomogę 
przy wszelkich formalnościach administra-
cyjnych (praca legalna). Może być osoba 
prosto z Polski. Proszę nagrać wiadomośc 
na sekretarce automatycznej, oddzwonię.. 
T. 0472 314 465

   Szkoła językowa w Brukseli poszukuje 
lektorów języków: francuskiego, angielskie-

go i niderlandzkiego. Europol Consulting 
sprl. T. +32 475 808 436, jtmasiel@me.com

   Agencja zatrudnienia WorkProfi poszu-
kuje osób do pracy na stanowisku mecha-
nik monter.
Opis stanowiska: praca na linii montażowej 
przy składaniu elementów sprzętu budow-
lanego w małej wersji np. minikoparki, mi-
nispychacze, miniładowarki, miniwywrotki; 
wykonywanie innych zadań, jeżeli będzie 
to konieczne. Wymagania: doświadczenie 
w pracy związanej z mechaniką pojazdową; 
własne zakwaterowanie w okolicy Tilburga; 
znajomość języka angielskiego. Oferuje-
my: wynagrodzenie 12,73 euro/h brutto; 
umowę holenderską. Szczegółowe infor-
macje pod nr telefonu: +48 733 350 174. 
W przypadku zainteresowania ofertą pracy 
prosimy o przesłanie CV na adres info@
workprofi.eu

   Agencja Zatrudnienia WorkProfi poszu-
kuje osób do pracy na stanowisku tokarz. 
Opis stanowiska: konwencjonalna obróbka 
tokarska średniej wielkości elementów, jak 
wałki, pierścienie, kołnierze, itp. Praca na 
podstawie rysunku technicznego z użyciem 
narzędzi pomiarowych. Wymagania: do-
świadczenie, znajomość rysunku technicz-
nego oraz obsługi narzędzi, komunikatyw-

KREW DAREM ŻYCIA.
Czy wiesz, że Twoja krew może 

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

pomagasz i ratujesz życia! 
Odwiedzając nową stronę na facebooku 

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

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

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

rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles

Chcesz pomóc sobie i innym?
Przyjdź, posłuchaj, zobacz.
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montaż i demontaż izolacji termicznych 
na obiektach przemysłowych, przygo-
towanie prac okładzinowych, umiejęt-
ność doboru technologii do zastosowań 
praktycznych, ciągłe pogłębianie wiedzy 
i kwalifikacji związanych z izolacjami 
przemysłowymi. Wymagamy: znajomość 
języka angielskiego, niemieckiego lub 
holenderskiego, certyfikat vca lub scc - 
18, własne narzędzia do pracy, doświad-
czenie min. 1 rok. Oferujemy: atrakcyjną 
stawkę godzinową, uzależnioną od 
doświadczenia (od 12 do 14 euro/h na 
rękę), przejrzysta ścieżka kariery, stałe 
projekty – praca przez cały rok, pełny 
zakres ubezpieczeń, pracodawca zapew-
nia darmowe mieszkanie oraz dojazd na 
projekt.Dodatki: osoby z własnym trans-
portem mogą liczyć na plus do 2€/h, z 

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

własnym mieszkaniem na plus 2,5€/h. 
Zaliczki możliwe już po przepracowaniu 
32h. Kontakt: e.wachel@stipunited.com

  Mieszkanie: wynajmę

  Wynajmę duży umeblowany pokój 
osobie spokojnej i dbającej o porządek, 
bardzo dobre warunki, Uccle/Forest.  
T. 0476 724 919
  Wynajmę mieszkanie, 680€ + opłaty, na 

St-Gilles, okolice prometra Horta i pl. Van 
Menen, ok. 50m2 na pierwszym piętrze z 
dużym balkonem: salon, duży pokój,  
kuchnia, prysznic i WC. Ogrzewanie cen-
tralne indywidualne na gaz, prąd z taryfą 
nocną. T. 0497 184 339
  Od 1/09 przekażę flat umeblowany w 

centrum, kobiecie lub małżeństwu.  
T. 0484 786 394
  Pokój umeblowany na Schaerbeek, od 

zaraz. T. 0465 903 412 
  A louer: appartement moderne rénové 

(code energie C141) living-cuisine équ-
ipée, 2 chambres, salle de bains,chauffage 
individuel. Libre le 15 juillet, prix 750€. 

A Koekelberg, rue du Comptoir, 12  
(proximité Basilique).  
T. 02 4117911 (de 10 à 18h)

  Mieszkanie: szukam
  Poszukuje mieszkania bądz pokoju 

dla jednej osoby. Ewentualnie kogos 
kto również szuka mieszkania i chciał-
by poszukać czegś razem. Na terenie 
Brukseli, z meldunkiem.  
T. 0487 205 706
  Mam 22 lata. Jestem spokojną, miłą 

i pracującą dziewczyną bez żadnych 

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

Podzielimy się siłą, nadzieją, 
doświadczeniem.

Zapraszamy w każdą środę o godz. 
19.30.

Sterlingerstraat 4 - 2140 Borgerhout - 
Antwerpia

W każdą drugą środę miesiąca  
zapraszamy na mityngi otwarte.

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



FIRMA SPRZĄTAJĄCA zaprasza do skorzystania z usług:

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

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:
Gsm: 0492 976 830, e-mail: cleaning@dap-com.be

GAZETKA   75



OGŁOSZENIA DROBNE

nałogów. Szukam pokoju do wynajęcia 
od połowy sierpnia. T. 0485 485 643

 Nieruchomości

  Dom do sprzedaży na Podlasiu  
Górki – Sypniewo, 12 km od Łomży. Dom w 
dobrym stanie na pow. 31 arów.  
Więcej info w Polsce: +48/509 819 437 
Monika Witkowska,  
info w Belgii: 32 474 882 723

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

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

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

  Sprzedam 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 sypialnie, kuchnię z jadalnią,  
piękny ogród + garaż.  
Więcej szczegółów: T. 0466 263 612

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

  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

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

  Sprzedam dom stan surowy pokryty bla-
chodachówka, 2004 rok, Białystok Zawady, 
pow. domu 315m², działka 1500m², cena 
400 tys.zł. T. 0485 562 370

 Wiadomości osobiste
  Poznam panią do 58 lat, cel stała przy-

jaźn. T. 0486 645 867

  Różne
  Oddam 2 małe kotki od 1-ego sierpnia, 

szare, tygryski. T. 0485 423 724
  Wyjeżdżam na urlop, może ktoś zaopie-

kuje się moim kotkiem od 30 lipca do 14 
sierpnia, cena do uzgodnienia.  
T. 0465 903 412

  Małe kotki szukają nowych domów. T. 
0471 359 352

  Oddam za darmo suszarkę Miele z ze-
psutą grzałką (na części lub na metal), tak-
że lodówkę do zabudowy, bez zamrażarki, 
w dobrym stanie (działa). Blisko Meiser. T. 
0476 920 819 wieczorem
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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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