W Brukseli w okresie wakacyjnym o 10 proc.
zmniejszyła się liczba samochodów, dzięki
czemu było o 40 proc. mniej korków.

...

Powszechna deklaracja praw człowieka ma
70 lat. Według Amnesty Belgique 74 proc.
francuskojęzycznych Belgów jest wrażliwych
na przestrzeganie praw człowieka i bierze
udział w ich poszerzaniu głównie poprzez:
bardziej świadomą konsumpcję, podpisywanie petycji, wychowanie dzieci, uświadamianie bliskiego otoczenia.
Smutne jest jednak to, że aż 37 proc. młodych
osób w wieku 18–34 lata przyznaje, że nigdy
nie słyszało o Deklaracji praw człowieka.

...

Wybory samorządowe w Polsce: 57,8 proc.
badanych jeszcze nie wie, na którego z kandydatów na urząd wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta odda swój głos – wynika
z sondażu IBRIS. Najbardziej niezdecydowani
okazują się mieszkańcami wsi – aż 71 proc.
nie wie, kogo poprze. Najbardziej określonym elektoratem jest ten z wielkich miast.
Tu aż 75 proc. badanych zdecydowało już,
na kogo zagłosuje 21 października.
Sondaż przeprowadzono w połowie września
na próbie 1100 losowo wybranych badanych.

...

400 tys. pojazdów porusza się codziennie
ulicami Brukseli. Podczas Dnia bez Samochodu zanotowano w tym mieście powietrze
o 30 proc. czystsze niż w inne dni.

...

Coraz więcej Europejczyków ma problem
z nadwagą i otyłością – to jedno z zagad-
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nień opisanych przez Światową Organizację
Zdrowia w European Health Report 2018.
Dotyczy to także Polaków.
23,33 proc. Europejczyków cierpi na otyłość. W raporcie z 2010 r. ta liczba wynosiła 20,9 proc. Na pierwszym miejscu listy
narodów najczęściej zmagających się z tym
problemem są Turcy (32,1 proc.), następnie
mieszkańcy Malty (28,9 proc.) i Wielkiej Brytanii (27,8 proc.). Polska na tej liście zajmuje
19. miejsce z wynikiem 23,1 proc.
Wskaźnik wyznaczający granicę otyłości
to przekroczenie 30 BMI. Jednocześnie aż
58,7 proc. mieszkańców Europy ma nadwagę, co oznacza uzyskanie wskaźnika BMI
między 25 a 30. Jest to wzrost o prawie trzy
punkty procentowe od 2010 r. Powyższe
tendencje dotyczą wszystkich krajów Europy niezależnie od płci i grupy wiekowej.
Jednak jak możemy przeczytać w raporcie,
na nadwagę cierpią zazwyczaj mężczyźni, na
otyłość zaś kobiety.

...

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło zestawienia najpopularniejszych imion w kraju
oraz w poszczególnych województwach.
Z danych wynika, że od 5 lat polscy rodzice
najchętniej wybierają dla dziewczynek imiona: Zuzanna, Hanna, Julia, Zofia oraz Lena.
Wśród imion dla chłopców wymiennie od lat
pierwsze miejsca zestawień zajmują: Antoni,
Szymon, Jakub oraz Jan.
W 2017 r. w Polsce najpopularniejszymi
imionami były Antoni (9989) oraz Julia
(9692) – w samym województwie łódzkim
przybyło 727 chłopców i 573 dziewczynki
o takich imionach. W województwie dolnośląskim w 2017 r. urodziło się najwięcej
Jakubów (668) i Hań (719), a w podlaskim

przybyło 320 Zuzann oraz 324 Jakubów.
W województwie wielkopolskim natomiast urodziło się najwięcej Janów – 957
i Zofii – 992.
Zuzanna, Hanna, Julia i Zofia oraz Antoni,
Szymon, Jakub i Jan – to najpopularniejsze
imiona wybierane dla nowo narodzonych
dzieci w pierwszym półroczu 2018 r.

...

Belgijskie biuro statystyczne Statbel opublikowało listę najbardziej popularnych imion
w 2017 r. Jeżeli chodzi o chłopców, imię
Liam jest na pierwszym miejscu – nadano je
570 razy. U dziewczynek, bez niespodzianki,
najpopularniejsze od 15 lat pozostaje imię
Emma – otrzymały je w 2017 r. 634 dziewczynki.

...

Tegoroczne lato było w Belgii najgorętsze od
1833 r. Średnia wartość maksymalnych i minimalnych temperatur zarejestrowana w stacji
w Uccle w czerwcu, lipcu i sierpniu osiągnęła
19,8°C, tym samym przekraczając o 2°C średnie temperatury sezonowe. Poprzedni rekord
padł w 2003 r. ze średnią 19,7°C.

...

13 proc. młodych Belgów w wieku 25–35 lat
nie chce mieć dzieci. To powyżej średniej
europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone przez Vrije Universiteit Brussel (VUB)
na grupie 2000 osób. Według otrzymanych
wyników dzieci nie chce mieć 16 proc. młodych mężczyzn i 11 proc. młodych kobiet.
To znacznie więcej niż średnia europejska,
która wynosi tylko 7 proc. dla mężczyzn
i 5 proc. dla kobiet w tym wieku.

Chcesz
przeżyć
przygodę
w Belgii?

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

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

WIADOMOŚCI
Koniec zmiany czasu.
KE: Polityczna decyzja
została podjęta

Komisja Europejska przedstawiła projekt
ustawy, która ma doprowadzić do likwidacji dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu.
Projekt musi zostać poparty przez Parlament
i Radę Unii Europejskiej, aby mógł wejść
w życie. Harmonogram określony przez Komisję oznacza, że ministrowie i europosłowie będą musieli wyrazić na to zgodę jeszcze
w tym roku.
W konsultacjach publicznych wzięło udział
4,6 mln Europejczyków. Rezultat tych konsultacji jest bardzo jasny: 84 proc. z nich
chce zniesienia zmiany czasu. Wstępne
wyniki konsultacji wskazują również, że dla
ponad trzech czwartych (76 proc.) respondentów przechodzenie z czasu letniego na
czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem „bardzo negatywnym” albo
„negatywnym”. Respondenci uznali, że za
zniesieniem zmiany czasu przemawiają
względy związane z negatywnym wpływem
na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.
Unia nie ma jednak kompetencji do narzucenia jednolitego systemu czasowego na
całym swoim obszarze – może jedynie złagodzić swoje przepisy i dać krajom swobodę wyboru. Według projektu stolice miałyby
mieć czas do kwietnia, aby zadecydować,
czy chcą, aby ich obywatele pozostawali na
stałe w czasie letnim czy w zimowym.
Pojawi się ogromny problem, jeśli w efekcie czas będzie się bezładnie różnił o godzinę w poszczególnych krajach, zupełnie bez
związku z ich położeniem geograficznym.
Aby uniknąć pochopnych decyzji, urzędnicy
unijni chcą, by stolice rozpoczęły konsultacje
krajowe tak szybko, jak to możliwe.
Belgia, Holandia i Luksemburg chcą ustalić
tę samą godzinę, dlatego razem zorganizują konsultacje w swoich krajach. Obywatele
będą mogli się opowiedzieć za tym, czy należy zachować czas letni, zimowy, czy też pozostać przy zmianie czasu dwa razy w roku.
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Zawieszenie polskiej KRS
Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ)
podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa
nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Członkowie ENCJ podjęli decyzję o zawieszeniu
polskiej KRS w prawach członka podczas
nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego
w Bukareszcie. Europejska Sieć Rad Sądownictwa to prestiżowa organizacja, zrzeszająca 24 rady sądownicze z 20 krajów Unii
Europejskiej. Polska Krajowa Rada Sądownictwa była jedną z tych, które zakładały
organizację w 2004 r.
Za zawieszeniem oddano 100 głosów, 6 było
przeciwnych, a 9 wstrzymujących się.

„Warunkiem członkostwa w Europejskiej
Sieci Rad Sądownictwa jest to, że instytucje są niezależne od władzy wykonawczej
i ustawodawczej oraz ponoszą ostateczną
odpowiedzialność za wsparcie sądownictwa w niezależnym dostępie do wymiaru sprawiedliwości” – napisała ENCJ
w oświadczeniu. Jej zdaniem w wyniku
ostatnich reform w Polsce KRS nie spełnia
już tego wymogu.
Przewodniczący Rady poinformował też, że
ENCJ zapowiedziała, iż będzie monitorować
działania KRS. Jak wskazał, zawieszenie ma
charakter tymczasowy i bezterminowy.

ACTA 2 – nowa dyrektywa o prawie autorskim w sieci
Parlament Europejski poparł projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym
internetu, czyli tzw. ACTA 2. Za projektem
opowiedziało się 438 europosłów, przeciw
było 226, a wstrzymało się od głosu 39.
Było to drugie podejście do projektu dyrektywy o prawie autorskim. Na początku lipca
europosłowie odrzucili stanowisko komisji
prawnej PE, teraz propozycja projektu uzyskała większość. Deputowani zgłosili ponad
250 poprawek.
Nowa dyrektywa ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Przepisy wzbudzają sporo kontrowersji.
Przeciwnicy tych regulacji ostrzegają przed
„cenzurą w internecie” i końcem wolności
w sieci, natomiast ich zwolennicy wskazują,
że zmiana prawa jest konieczna, by chronić
twórców i dostosować przepisy do rzeczywistości.
Eurodeputowani utrzymali budzący zastrzeżenia art. 13 projektu dyrektywy, który wprowadza obowiązek filtrowania treści

pod kątem praw autorskich, oraz art. 11,
dotyczący tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasowych.
Tym razem udało się znaleźć większość do
poparcia propozycji, głównie dzięki poprawkom wskazującym wyraźnie, że małe
i mikroplatformy będą wyłączone z zakresu
stosowania dyrektywy. Proponowane przez
eurodeputowanych przepisy przewidują, że
giganci internetowi, np. platformy takie jak
Facebook, będą musieli płacić, jeśli korzystają z pracy artystów i dziennikarzy.
PE podkreśla, że wiele wprowadzonych
przez niego zmian ma na celu zagwarantowanie, że artyści, zwłaszcza muzycy,
wykonawcy i autorzy scenariuszy, a także wydawcy wiadomości i dziennikarze,
otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę,
gdy inni korzystają z niej za pośrednictwem
takich platform jak YouTube lub Facebook
oraz agregatorów wiadomości, takich jak
Google News.

Numery list wyborczych w Belgii
W wyniku losowania ustalono kolejność
list wyborczych dla poszczególnych partii
biorących udział w belgijskich wyborach
samorządowych. Dla francuskojęzycznych
partii reprezentowanych w brukselskim
parlamencie przydział numerów wygląda
następująco: cdH 1, Ecolo 2, DéFI 4, PS 5,
PTB-PvdA 9, MR 12. Partie flamandzkojęzyczne otrzymały zaś w Brukseli numery:

Vlaams Belang 3, Open Vld 6, CD&V 7,
N-VA 8, Groen 10, sp.a 11.
We Flandrii numery list są inne: MR 1, Ecolo 2, PS 3, PTB 4, cdH 5. Z kolei w Walonii
poszczególne partie otrzymały następujące numery list: Sp.a 1, N-VA 2, CD&V 3,
Groen 4, Vlaams Belang 5, Open Vld 6.
PAP
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rejestracja
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dopasowanie
dawcy

badania
medyczne

pobranie komórek
macierzystych

przeszczepienie
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Informacje o kandydatach we wszystkich gminach w Brukseli i Walonii:
www.rtbf.be/info/dossier/toute-les-informa�ons-sur-les-elec�ons-communales-2018/
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www.elabouti.com
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dziecko,
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ZATRUDNIAMY

TITRES SERVICES

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

ADRES NASZEJ AGENCJI:
rue de la Jonchaie 13, 1040 Etterbeek
info@optimaservice.be | +32 (0)2 219 92 22
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Enseignement de promotion sociale
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Kursy
dla
dorosłych
dzienne
i
wieczorowe

Francuski
Angielski
Niderlandzki
Hiszpański

Zap
we w isy
rze
i styc sniu
zniu

Bachelier en Marketing

Licencjat uzupełniający - marketing

Bachelier en Assistant de Direction
Licencjat uzupełniający - asystentka dyrektora

Bachelier en Informatique de Gestion
Licencjat uzupełniający - informatyka zarządcza

Bachelier en Comptabilité

Licencjat uzupełniający - księgowość

www.isfce.org
info @ isfce.org

Technicien en programmation
Technik oprogramowania

Rue Joseph Buedts, 14
1040 Etterbeek
Tel. 02 . 647. 25 . 69
Fax 02 . 646 . 39 . 85

UpDate Center
konwersacje z francuskiego (Tables de conversation

français)

Tel. 02.649.62.53 — updatecenter@isfce.org
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Metale i tworzywa sztuczne – zasady segregacji w Belgii
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PRZYPOMINAMY O ZŁOŻENIU TVA
ZA TRZECI KWARTAŁ.
PAŹDZIERNIK TO OSTATNI MIESIĄC
DO ROZLICZENIA PODATKU ZA 2017 ROK.

BIURO KSIĘGOW E
VA NDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODJĘCIU MĄDREJ DECYZJI. DZIAŁAMY NA RYNKU OD 1997 ROKU.
Z FIRMAMI POLSKIMI OD 2004 ROKU.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY:
• Zakł ad anie d ział alności g osp od arczych i fi rm .
• Peł na księg ow ość: rozliczanie d eklaracji TVA ,
Inrt aco m , list ing , rozliczenia p od at kow e.

• Weryfi kacja p o d w ykonaw ców z art . 30 b is.
• Deklaracje p od at kow e d la nie rezyd ent ów.
• Skł ad anie p ism ad m inist racyjnych: rozkł ad anie

• Przew id yw ania p od at kow e.

na rat y, o um orzenie od set ek, p rośby o

• SMS z w ynikiem p o każd ym rozliczeniu.

um o rzenie kar.

• Zg ł aszanie LIMOSY d la fi rm p o lskich.
Osob a d o kont akt u.

• Zg ł aszanie b ud ow y z art . 30 b is.

Rzo sinska Izab ela
0 4 94 625 938
0 2/ 735 64 94

IKR & Mag ico ncep t

Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles
izakontakt1@gmail.com

Firm a ist niejąca na rynku
już o d 20 0 6 ro ku.
Zat rud ni p anie i p anów
d o sp rząt ania.

TITRES SERVICES

NASZYM PRZYSZŁYM PRACOW NIKOM OFERUJEMY
• Pomoc administracyjną przy rodzinnym, ubezpieczeniu zdrowotnym
• Pomoc w znalezieniu pracy
• Zwroty za ubrania, czyszczenie ubrań, parkingi, telefony,
koszty dojazdów
• Szkolenia zawodowe
• Specjalne warunki w banku ING
• Możliwość odbioru czeków od pracownika w domu od 18 h do 21 h
przez kuriera
• Wypłacanie świadczeń socjalnych: wakacyjne, premia roczna,
płatne dni świąteczne, śluby, komunie, pogrzeby
• Gwarancję wypłat i zaliczek na czas
• Miłą, fachową i serdeczną obsługę
PRZEKONA J SIĘ SA M. SERDECZNIE ZA PRA SZA MY!
02/735 64 94
02/527 29 60
GSM 0494 62 59 38

Rue Co lo nel Bo urg 22
1030 Bruxelles

�������� �������� ��� ����� ��� ������.
������� ����� � ����!
Godziny otwarcia : od 9h00 do 18h00
Przerwa : od 13h30 do 14h00
www.ikr-magiconcept.com
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W roku 2004 państwo „oddało” nam symbole narodowe,
ale…
Każdy symbol narodowy nabiera nagle wyjątkowego znaczenia. „Serce roście”, jak pisał Kochanowski, kiedy widzi
się gdzieś polską flagę czy orła białego. Ale dopiero ustawa
z 31 stycznia 1980 roku (z wielokrotnymi nowelizacjami)
usankcjonowała to, czym jest symbol Rzeczypospolitej Polskiej. A jest nim hymn narodowy, godło państwowe i flaga
państwowa. Przez stulecia zmieniały się odcienie czerwieni
i bieli na fladze czy kształt orła. Rok 1990 przyniósł konkretny zapis dotyczący godła narodowego – biały orzeł w złotej koronie na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi
skrzydłami, ze złotym dziobem i szponami, umieszczony na
czerwonym polu. A w roku 2004 państwo „oddało” nam
wszystkim symbole narodowe, których do dziś, zgodnie
z prawem, możemy używać.

·
NIE LEKCEWAZ SYMBOLI NARODOWYCH
POLSKA FLAGA W PSICH ODCHODACH
Symbole państwa objęte są ochroną prawną. Znieważenie flagi, godła czy hymnu
podlega karze przewidzianej przez Kodeks
karny. Mimo to ciągle zdarzają się sytuacje,
w których prawo musi interweniować.
W roku 2008 głośno było o programie Kuby
Wojewódzkiego na antenie TVN, w którym
prowadzący zachęcał swoich gości do wbicia miniaturowych polskich flag w atrapy
psich odchodów. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji nałożyła wtedy grzywnę na stację
telewizyjną. Wojewódzki tłumaczył, że był
to jedynie happening. Sąd uchylił decyzję
KRRiT, ale w roku 2013 sąd wyższej instancji
uznał, że nadawca telewizyjny ma prawny
obowiązek szanować symbole narodowe
i prawomocnym wyrokiem utrzymał półmilionową karę pieniężną dla TVN.

HYMN ZNAMY, ALE…
Kodeks karny chroni hymn pod kątem tekstu,
melodii, tempa, tonacji. Z tą też są problemy, bo większość z nas nie ma wykształcenia
muzycznego czy wokalnego i tonacja F-dur
jest dla nas za wysoka. Dlatego najczęściej
automatycznie odśpiewujemy hymn w tonacji C-dur, bo tak po prostu łatwiej. Niemniej,
nie za wszystko musimy zostać ukarani, choć
zmiana na przykład słów hymnu czy wspomnianej wyżej tonacji jest ingerencją w jego
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prawnie chronioną treść. Na szczęście to najczęściej zmiana NIEświadoma.

kompletna zmiana tekstu na: „Mówił ojciec
do swej Basi cały zapłakany”.

Niemal wszyscy popełniamy ten sam błąd,
który pojawił się stosunkowo niedawno, bo w
XIX wieku. Już w drugiej linijce hymnu zdecydowana większość Polaków śpiewa „póki my
żyjemy”, a poprawna wersja brzmi „kiedy my
żyjemy”. Wybicki celowo użył słowa „kiedy”,
które w tym przypadku oznacza „skoro”, „ponieważ”, więc nie ma ograniczenia czasowego.

Być może to dobrze, że nie wszyscy znają
cały sześciozwrotkowy tekst „Mazurka Dąbrowskiego” (choć aktualna wersja hymnu
obejmuje cztery zwrotki). Kto wie, jakie
jeszcze zmiany by się w nim pojawiły?

Kolejny błąd pojawia się w trzeciej zwrotce
hymnu. Rozpoczyna się ona słowami: „Jak
Czarniecki do Poznania”, a mimo to większość Polaków wstawia tam nazwisko niejakiego „Czarneckiego”. Tymczasem Wybicki
pisał o hetmanie polnym koronnym Stefanie
Czarnieckim, który choćby podczas potopu
szwedzkiego prowadził liczne wojny podjazdowe z najeźdźcą. Ta sama zwrotka niesie
ze sobą jeszcze jedną łamigłówkę. Jej ostatnia linijka brzmi: „Wrócim się przez morze”.
Wielu z nas jednak nagminnie śpiewa albo
„rzucim się”, albo „wrócił się”. Prawdopodobnie wynika to z tego, że „wrócim” jest
słowem przestarzałym i automatycznie szukamy jego zastępnika.
Największy błąd popełniamy jednak, śpiewając inną zwrotkę. Jej pierwsze dwie linijki
brzmią: „Już tam ojciec do swej Basi mówi
zapłakany”. Nie wiedzieć z jakiego powodu
i kiedy, ale utrwalił się już nie tylko błąd, ale

NERGAL I SPRAWA GODŁA
Dwa lata temu lider zespołu Behemoth,
Adam Darski, został oskarżony o publiczne znieważenie polskiego godła. W materiałach promujących trasę koncertową
„Rzeczpospolita Niewierna” Nergal wykorzystał wizerunek białego orła i połączył go
z czaszkami, wężami i odwróconymi krzyżami. W kwietniu Sąd Okręgowy w Gdańsku
uniewinnił piosenkarza. Wokalista tłumaczył
w sądzie, że projekt graficzny zawierał jedynie „emblemat ptaka”. Sąd argumentował
wyrok tym, że „rysunek orła (…) nie może
być uznany za zawierający w swojej treści godło RP, albowiem brak mu istotnego,
niezbędnego elementu, jakim jest korona.
Orzeł bez korony
nie jest bowiem
godłem RP”. Krótko mówiąc, prawo, które broni
symboli narodowych, zadziałało
w drugą stronę.

stościach? Oczywiście w przypadku tych
drugich niedopuszczalne jest wyrzucenie ich
do śmietnika. W obu przypadkach zaleca się
ich godne zniszczenie. Poszarpaną lub papierową flagę należy przeciąć wzdłuż, oddzielając barwy narodowe, a następnie spalić.

SYMBOLE DO LIFTINGU

ORZEŁ NA TĘCZOWYM TLE
Podczas Marszu Równości w Częstochowie
pojawił się baner z białym orłem na tęczowym tle. Natychmiast zareagował na to minister spraw wewnętrznych i administracji,
który złożył zawiadomienie do prokuratury,
stwierdzając, że znieważono symbol narodowy. Chodziło o to, że chroniony prawem
kolor czerwony tła, na którym pojawia się
godło RP, zastąpiono tęczą. Jeśli przyjrzymy
się sprawie Nergala, to mamy do czynienia
z bardzo podobną sytuacją. Uczestnicy Marszu Równości użyli na banerze sylwetki orła,
a nie jego wizerunku chronionego prawem.
Natychmiast zareagowała też Partia Razem,
która powieliła sporny wizerunek i zażądała od ministra nasłanie policji i prokuratury
także na nią samą. Podpisując się w ten sposób pod hasłem: „Polska dla wszystkich. Bez
nienawiści”. Sprawa w toku.

SYMBOLE NIE NA SPRZEDAŻ
Kodeks karny przewiduje odpowiednie kary
za znieważanie, bezczeszczenie, niszczenie,
uszkadzanie czy usuwanie symboli narodowych: pozbawienie wolności do roku albo
grzywnę w wysokości do 5000 zł. Stosowna

ustawa zakazuje także umieszczania symboli
narodowych na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Oznacza to, że
nie może się na nich znaleźć żaden symbol
chroniony ustawą. Czyli jeśli producent piwa
zdecyduje się umieścić na puszce godło, to
może liczyć się z surową karą. Ale ustawodawca przewidział pewne odstępstwa. Otóż
w pełni legalne jest używanie stylizowanych
i artystycznie przetworzonych symboli, tak
zwanych wariacji, jeśli wykorzystany symbol
przypomina godło lub flagę i nie wiążą się
z tym żadne negatywne skojarzenia.
Ustawa nie precyzuje, co oznacza stylizowanie i artystyczna przeróbka. Zakłada się więc,
że choćby zmiana proporcji obrazów, zmiana
szczegółu, zmiana odcienia czerwieni już zezwoli na komercyjne ich wykorzystanie. Dla
przykładu, piłka w kolorze biało-czerwonym
nie ma już nic wspólnego z flagą. Przy okazji, podczas Euro 2012 były sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, Wiesław Johann, złożył do
prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów
zawiadomienie dotyczące używania barw
narodowych w celach marketingowych. Prokuratura jednak odmówiła wszczęcia postępowania i uznała, że nie doszło do profanacji.
Orzeł nadrukowany na koszulce też nie jest
już godłem, bo nie znajduje się na ustawowo
przewidzianym tle. Malowanie biało-czerwonych wzorów na twarzach podczas
imprez sportowych także nie znieważa symbolu narodowego, bo go tylko
przypomina, ale nim nie jest – w myśl
stosownej ustawy. W przypadku flagi
sama zmiana proporcji, czyli długości
lub szerokości, już jest uznawana za artystyczną interpretację.
A co z flagami zniszczonymi przez deszcz
i wiatr czy też z miniaturowymi papierowymi chorągiewkami, które też dość często
pojawiają się na różnego rodzaju uroczy-
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Z okazji 100-lecia niepodległości rząd przygotowuje drobne zmiany, które mają dotknąć wszystkie trzy symbole narodowe.
Specjalny projekt opracowuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale objęty jest on ścisłą tajemnicą. Niewiele detali
dociera też do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Wiadomo, że ministerstwo chce
wyeliminować różnice w wyglądzie polskiej
flagi. Ustawa zasadnicza wyraźnie mówi
o bieli i czerwieni. Problem polega na tym,
że do dziś używa się przestarzałej przestrzeni
barw CIELUV. Wielu uważa, że przez to bieli
bliżej do szarości, a czerwieni bliżej do koloru buraka. Pod uwagę bierze się ustalenie
odcienia czerwieni na amarantowy lub karmazynowy. Tym bardziej że praktycznie co
urząd, to inne odcienie flagi na nim wiszącej.
Brane są też pod uwagę zmiany w hymnie narodowym. Być może ma to związek z błędami,
jakie popełnia większość Polaków. Godło także miałoby być poprawione. Mówi się o dołożeniu krzyża w koronie orła, o ile będzie ona
zamknięta, bo tak nakazuje polska heraldyka.
Wiele jednak wskazuje na to, że tak się nie
stanie. Najczęściej mówi się o dostosowaniu
barw narodowych do wymogów współczesnej grafiki – wyeliminowanie półcieni z godła, dodanie prześwitów w koronie orła i wyraźne wyeksponowanie konturów. Chodzi też
o ujednolicenie nazewnictwa, które określać
będzie symbole narodowe. Obecnie to, co jest
herbem, nazywane jest godłem. A tymczasem
godłem tak naprawdę jest jedynie wizerunek
orła. Bez czerwonego tła. Choć wydawać by
się mogło, że przeciętnego Polaka interesuje
wygląd znaku narodowego, a nie jego nazwa…
Według ostatniego sondażu CBOS z września 2017 roku ponad 45 proc. ankietowanych przyznaje, że wywiesza flagę narodową
podczas uroczystości państwowych, 33 proc.
ma przedmioty zdobione symbolami narodowymi, a 18 proc. chodzi w ubraniach nimi
przyozdobionych. Ważne tylko, żeby robić
to zgodnie z literą prawa. Zwłaszcza w setną
rocznicę odzyskania niepodległości.
Filip Cuprych

KALENDARZ IMPREZ
3.10 – 27.01.2019

THE SMURF EXPERIENCE
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.smurfexperience.com

6.10

NUIT BLANCHE 2018
różne miejsca w Brukseli
www.nuitblanchebrussels.be

6 – 7.10

SALON ŚLUBU
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.votremariage.net

7.10

FAMILY DAY
Musée BELvue, 1000 Bruxelles
www.belvue.be

27.10 – 4.11

FESTIWAL HALLOWEEN
Musée d’art fantastique, 1060 Bruxelles
www.fantastic-museum.be

do 6.12

NOCTURNE DES MUSÉES BRUXELLOIS
www.brusselsmuseums.be

7 – 9.12

SPEKTAKLE LIVE
SUR LA TERRE DES DINOSAURES
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.brussels-expo.com

do 20.01.2019

16.10

do 27.01.2019

18.10 – 1.09.2019

do 16.03.2020

CHARLES AZNAVOUR
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be

WYSTAWA: NIEDŹWIEDŹ I NIEDŹWIADKI
Muséum des Sciences Naturelles, 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

18 – 27.10

FESTIVAL DES LIBERTES
wystawy, przedstawienia, koncerty
różne miejsca w Brukseli
www.festivaldeslibertes.be
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SALON ZDROWIA
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.gezondheidssalon.be

10.10 – 9.12

CIRQUE BOUGLIONE
Parc d’ Osseghem, 1020 Bruxelles
www.bouglione.be/bruxelles-fr
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20 – 21.11

WYSTAWA: BEYOND KLIMT
BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be

WYSTAWA: BERLIN. 1912–1932
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
www.fine-arts-museum.be

WYSTAWA:
BRUEGEL. UNSEEN MASTERPIECES
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
www.fine-arts-museum.be
MUZEUM POCIĄGÓW
Pl. Princesse Elisabeth
1030 Bruxelles
www.trainworld.be
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Agnieszka Holland,
czyli Reżyserka i Wilczyce

zaproszenie na prywatną rozmowę o tym, co w tej chwili dzieje się
w Polsce. Reżyserka przedstawiła nam swoją diagnozę obecnego stanu rzeczy; mówiła o strachu ludzi przed nieznanym, o upadku autorytetów, nierozliczeniu się przez Polaków z przeszłością, specyfice
sytuacji emigrantów (w tym nas tu, w Belgii), wreszcie – o rosnącej
nieustannie sile kobiet i o tym, co dobrego może z tego wyniknąć.
Na zaproszenie portalu Dziewczynka Pełna Mocy artystka udzieliła
krótkiego wywiadu na temat tego, co koniecznie trzeba przekazywać dziewczynkom – od pierwszych lat życia; na co zwracać uwagę
i czego nie odpuszczać. Bo z dziewczynek wyrastają kobiety – mądre,
silne, wolne.
4 września w Parlamencie Europejskim gościła Agnieszka Holland.
Znana reżyserka wzięła udział w otwarciu wystawy zdjęć Chrisa Niedenthala, a następnie w debacie z udziałem Polaków – przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Chwilami było gorąco.
Następnego dnia Agnieszka Holland sprawiła nie lada radość członkiniom stowarzyszenia Elles sans frontières ASBL (organizatorkom
Kongresu Kobiet – już 20 października!) i innym brukselskim aktywistkom na rzecz równouprawnienia i wolności kobiet – i przyjęła

Wreszcie – reżyserka przyjęła zaproszenie na Kongres Kobiet
w 2019 r. Cieszymy się! A gospodynie miały w zanadrzu niespodziankę – maski identyczne jak z plakatu filmu „Pokot” w reżyserii
Agnieszki Holland właśnie, na podstawie prozy Olgi Tokarczuk. Kto
nie widział – niech zobaczy czym prędzej.
Pani Agnieszko, dziękujemy za wspaniałą okazję do rozmowy! Do
zobaczenia na Kongresach Kobiet!
Anna Kiejna w im. Elles sans frontières ASBL

Spotkanie przedwyborcze
Z inicjatywy Brukselskiego Klubu Polek 18 września odbyło się spotkanie
z kandydatami w nadchodzących wyborach samorządowych.

Bekap zaprosił do dyskusji przyszłe radne (i radnych) we władzach
gminnych w naszym mieście, których wprawdzie różni program wyborczy, ale łączy polskie pochodzenie.
Obecni byli: Nathalie Anulewicz, kandydatka Partii Socjalistów
w Ixelles; Nora Bednarski z listy z partii Ecolo-Groen Ixelles; Ewa
Dolinska – Partia Socjalistów w Schaerbeek; Iwona Młynarczyk-Rycharska – Lista Burmistrza/Schaerbeek; Danuta Zedzian, startująca
z listy MR St. Gilles; zaangażowany w sprawy Polski Belg Thibault
Deleixhe, kandydat Partii Ecolo-Groen z Etterbeku oraz Maciej Tomaszewski, również z Ecolo-Groen, kandydujący z Ville de Bruxelles.
Dyskutowano, próbując odpowiedzieć na różne pytania, m.in. dlaczego tak mało polskich nazwisk jest na listach w gminach, w których mieszka przecież tylu Polaków, czy żyjemy w bańce, czy interesujemy się polityką najbliższą nam, mieszkańcom gmin, czy bariera
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językowa stanowi przeszkodę przed włączeniem się w życie gminy,
czy zależy nam na tym, by we władzach lokalnych reprezentowali
nas rodacy. Kandydaci opowiedzieli również o największych problemach Brukseli i swoich pomysłach na ich rozwiązanie.
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Sklepy wielkopowierzchniowe cieszą się powodzeniem u klientów ze względu na wielość towarów
i częste promocje. Czy jednak jako konsumenci jesteśmy świadomi zasad, które obowiązują w trakcie
robienia zakupów? Co jest dozwolone, co tolerowane, a co zabronione?

CZY MOŻNA ZJEŚĆ
WINOGRONO PRZED
KUPIENIEM CAŁEGO GRONA?
Nie, nie jest to dopuszczalne. Bo sklep to
nie targ, gdzie właściciel straganu może
nam pozwolić popróbować owoców przed
ich zakupem. W supermarkecie zjadanie
owoców przed zapłaceniem za nie jest zabronione, chyba że oficjalnie proponuje
się degustację tychże. Jednak przypadki
„częstowania” się owocami wystawionymi
na sklepowych straganach są nagminne
i często tolerowane, choć w zasadzie jest to
uznawane za kradzież. Trudno jednak karać
za zjedzenie kulki winogrona czy dwóch
czereśni.
Trochę inaczej ma się sprawa w przypadku,
gdy podczas robienia zakupów otworzymy
paczkę ciastek i zjemy z niej kilka sztuk czy
nawet całą zawartość. Wszystko będzie
w porządku, jeśli
za nadjedzone
lub puste opakowanie zapłacimy uczciwie
w kasie. Zdarzają się jednak
sy t u a c j e , i to
wcale nierzadko,
kiedy klienci posilają
się w sklepie batonikami, bułeczkami czy
nawet sokami, a zużyte opakowania chowają na półkach między innym towarem,
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unikając zapłaty. Jednak trzeba być ostrożnym, bo po pierwsze – sklepy mają monitoring i nasze zachowanie zostaje nagrane, co
może być dowodem w sprawie, a po drugie
– w niektórych sklepach taka praktyka może
być zabroniona przez wewnętrzny regulamin i za jego złamanie mogą nas spotkać
konsekwencje.

JEDEN JOGURT,
A NIE PIĘĆ
Chcemy kupić jedną butelkę wody lub jeden jogurt, a w zgrzewce jest sześć sztuk.
Czy możemy rozerwać opakowanie i wziąć
jedną? Teoretycznie tak. Nikt nie może nas
zmuszać do kupienia większej ilości czegoś, niż chcemy. Ale sytuacja nie jest tak
do końca jednoznaczna, ponieważ w sklepie oprócz pojedynczych sztuk są dostępne
także produkty sprzedawane w wersji obejmującej dwie, trzy, cztery i więcej sztuk. Dotyczy to zwłaszcza jogurtów, mleka, wody,
piwa itp. Często produkty te są zafoliowane
i mają wystawioną cenę za całość, a nie za
poszczególne sztuki. Nie powinniśmy więc
ich rozdzielać. Sklepy mają prawo do sprzedaży tak zapakowanych produktów i jeśli
nie potrzebujemy więcej niż jednej rzeczy,
nie jest to towar dla nas.
Otworzyć możemy z kolei żel do ciała lub
szampon, ale tylko po to, by przekonać się,
jaki ma zapach. Jednak trzeba być ostrożnym – jeśli uszkodzimy opakowanie lub

wyleje się nam nawet mała ilość zawartości
butelki, musimy taki produkt kupić. Dlatego
powinno się raczej korzystać z dostępnych
testerów albo darmowych próbek.

ŚLISKIE RĘCE, MOKRA
PODŁOGA
Może się zdarzyć, że w trakcie zakupów
jakiś produkt strącimy z półki lub wypadnie on nam z rąk i rozbije się lub zniszczy.
Musimy za niego zapłacić, gdy to z naszej
winy nastąpiła strata. Jednak w większości dużych sklepów za wyrządzenie małej
szkody klientowi nie każe się płacić. Inaczej
ma się sprawa, gdy to pracownicy sklepu
źle zabezpieczyli towar – jednak czasami
trudno o wiążące rozstrzygnięcie, kto zawinił. Czasami może też się zdarzyć, że na
przykład stłuczemy zakupioną przed chwilą butelkę wina – jeszcze będąc na terenie
sklepu. Właściciele supermarketu nie mają
obowiązku wymiany stłuczonej przez nas
butelki na nową, ale często tak właśnie robią. Jest to dobroduszny gest w stronę konsumenta.
Jeśli poślizgniemy się na mokrej podłodze,
odpowiedzialność za nasz upadek
ponosi właściciel sklepu. Musimy jednak udowodnić,
że wypadek wynikł
z zaniedbań pracowników. Na miejscu jest
możliwe zweryfikowa-

nie stanu powierzchni podłogi czy spisanie
zeznań świadków, a także spisanie protokołu z wypadku – właściciele supermarketów
są ubezpieczeni w razie takich wypadków.
Jeśli jednak pracownicy sklepu odmawiają
wzięcia odpowiedzialności, można wezwać
policję i jej powierzyć przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

FORMY PŁATNOŚCI
Obecnie prawie każdy kupujący posługuje się kartami płatniczymi i nimi dokonuje
płatności za zakupy. W sklepie musi być
czytelna informacja na temat tego, jakie
formy płatności są dostępne i których kart
można użyć. Właściciel sklepu może nie zgodzić
się na użycie przez
nas karty kredytowej, by nie ponosić
kosztów prowizji. Są
jednak osoby, które
w dalszym ciągu wolą
płacić gotówką. Często nawet bardzo drobnymi
monetami. Nie
jest to zabronione,
ale nie można przesadzać
i rachunku na kilkadziesiąt złotych uiszczać
monetami o nominale 5 czy 10 gro‑
szy. Maksymalnie
kasjer może od nas
przyjąć do 50 monet. Miejmy
jednak litość nad pracownikiem sklepu i osobami stojącymi za nami w kolejce do kasy.
Są inne sposoby na pozbycie się drobnych
monet.
Jako formę płatności możemy też wykorzystywać różnego rodzaju bony żywnościowe
i ekologiczne. W większości sklepów nie ma
z tym problemu, o ile sklep jest związany
umową z firmą, która emituje dany rodzaj
bonów.

W SKLEPIE
Nie może być tak, że ktoś z obsługi
sklepu zażąda od klienta pokazania, co ten ma w torbie. Ogłoszenia typu „dyrekcja sklepu
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rezerwuje sobie prawo do sprawdzania zawartości toreb” nie są legalne. Torebka, saszetka, plecaczek to przedmioty, w których
są nasze prywatne rzeczy i nie musimy ich
nikomu pokazywać. Prawo do takiego żądania ma tylko policjant lub ochroniarz kwalifikowany sklepu, ale jedynie w sytuacji, gdy
zostaliśmy posądzeni o popełnienie kradzieży. W innym przypadku to od nas zależy, czy
wyrazimy zgodę na przeszukanie.
A co jeśli na półce w sklepie zobaczyliśmy
produkt w bardzo przystępnej cenie i zdecydowaliśmy się go kupić, a przy kasie okazało się, że cena jest zupełnie inna, wyższa?
Mamy prawo żądać, aby uwzględniono
do zapłaty cenę, która została podana na
produkcie lub na etykiecie tego produktu
znajdującej się przy towarze. Zazwyczaj
takie żądanie jest akceptowane. Sprawa
jest jednak zniuansowana. Jeśli na butelce
drogiego alkoholu zamiast 40 euro widnieje
4 euro, to mimo ewidentnej winy obsługi
sklepu oczywiste jest, że tak niska cena nie
jest możliwa i musi to być błąd, a nie niesłychana okazja. Wtedy właściciel sklepu może
nie uwzględnić naszej reklamacji. Tak samo
jest w przypadku, gdy zbyt niska cena produktu mogłaby doprowadzić do sprzedaży
ze stratą. Jest ona zabroniona przez prawo,
więc nie uwzględnia się wtedy racji klienta.
Wielu konsumentów ogląda towar w sklepie i robi mu zdjęcie czy nawet skanuje
jego kod kreskowy. Taka praktyka jest dozwolona, choć często zarówno właściciele,
jak i pracownicy sklepu nie wyrażają na to
zgody, podając różne argumenty i wskazując tabliczkę z przekreślonym aparatem fotograficznym. Jednak fotografowanie i skanowanie towarów w sklepie jest zgodne
z prawem, jeśli odbywa się na własny użytek, a tak zwykle jest. Zachowanie klientów
ma na celu porównywanie cen towarów za
pomocą odpowiedniej aplikacji w smartfonie. W ciągu kilku sekund potencjalny
nabywca dowie się, gdzie interesujący go
produkt sprzedawany jest w najniższej cenie.

omieszkamy wtedy posłużyć się wózkiem
sklepowym. Ale uwaga – taki wózek jest
własnością sklepu i wyjazd z nim poza teren
sklepu i przyległego parkingu może być potraktowany jako kradzież. Także na terenie
sklepu warto przestudiować paragon z kasy.
Jeśli wkradły się do niego jakieś nieścisłości, na przykład policzono nam dwukrotnie
cenę za ten sam, ale pojedynczy produkt,
to taką sprawę łatwo jest wyjaśnić na miejscu. Jeśli takiego odkrycia dokonamy po
powrocie do domu, nasza reklamacja może
nie zostać uznana. Trudno bowiem wtedy
zweryfikować, jaka była zawartość naszego koszyka w chwili odejścia od kasy i czy
pokrywała się z liczbą i ceną produktów na
paragonie. Dlatego jeśli mamy jakiekolwiek
podejrzenia lub wątpliwości, warto je wyjaśnić jak najszybciej. Trzeba też upewnić się,
czy rzeczy zakupione podlegają zwrotowi
lub wymianie i na jakich warunkach. Może
być tak, że na przykład odzież nie podlega
zwrotowi, więc należy daną sztukę ubrania
przymierzyć i dobrze się zastanowić przed
jej kupnem. Zawsze jednak należy pamiętać,
że zwrotowi podlegają rzeczy w idealnym
stanie i zaopatrzone w oryginalne metki.
Jeśli tak nie jest, sklep z całą pewnością odmówi nam przyjęcia danej rzeczy.

PO WYJŚCIU ZE SKLEPU

Pamiętajmy, że jako klienci sklepów mamy
swoje prawa, ale i obowiązek, by prawa
przestrzegać. Zawsze lepiej starać się polubownie załatwić jakąś kwestię niż stawiać
sprawę na ostrzu noża. Dobrze jest pytać
i upewnić się, jakie rozwiązanie jest w danej sytuacji najkorzystniejsze lub po prostu
możliwe, by zmniejszyć własne rozczarowanie w sytuacji problemowej.

Do supermarketów jeździmy
zazwyczaj po to, by zrobić większe zakupy. Nie

Sylwia Maj
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Na temat depresji napisano już wiele, a jednak wciąż choroba
ta dość często bywa nierozpoznana nie tylko przez pacjentów,
ale czasem też i przez lekarzy. A jest to choroba naszych czasów. Groźna, przewlekła, obezwładniająca duszę i ciało stopniowo, bez nagłych sygnałów chorobowych i bez ostrzeżenia.
Ze względu na mało specyficzne objawy jej rozpoznanie jest
czasami bardzo trudne. U ponad połowy pacjentów chorujących na depresję i leczących się u lekarzy ogólnych choroba ta
nigdy nie została zdiagnozowana. Pacjent często zostaje z nią
sam, czując, że coś jest źle, nie zdając sobie jednak sprawy
z tego, iż cierpi na depresję. A ta w każdym jednym przypadku pojawia się na skutek wielu skomplikowanych zależności
pomiędzy tym, co wrodzone i genetycznie nam przynależne,
a tym, co się w naszym życiu wydarza. U wielu pacjentów
pierwotnej przyczyny depresji można doszukać się w przeszłości i doznanych wcześniej krzywdach. Traumy i deprywacje są
częstym powodem obniżenia poczucia własnej wartości i dużej podatności na cierpienie.
U ponad 50 proc. pacjentów epizody depresji się powtarzają. U osoby, która miała w przeszłości dwa epizody depresji, prawdopodobieństwo wystąpienia następnego wynosi 80 proc. W skrajnych
przypadkach choroba ta doprowadza do śmierci. Z depresji można się jednak wydobyć. Nie musi ona panować nad naszym życiem
i wpędzać nas w kolejne nawroty, wykańczając i wycinając nas z życia czasami na wiele miesięcy, a bywa, że lat. Trzeba jednak zwrócić się o pomoc. Trzeba nauczyć się wychwytywać pierwsze objawy
choroby, nie doprowadzając do jej rozwinięcia się i przejścia w stan
ciężki. Bo im bardziej zaawansowana choroba pacjenta, tym trudniej
i dłużej będzie trwał proces wracania do zdrowia.
Przybliżę poniżej objawy, które powinny zwrócić naszą uwagę. Naszą
bądź naszych bliskich, bo często to oni zauważają, że zaczyna się
z nami dziać coś niedobrego:

8 bezsenność (problemy z zasypianiem, płytki sen, budzenie się
kilka godzin wcześniej niż potrzeba z niemożnością ponownego
zaśnięcia; zwykle są to godziny pełne czarnych myśli, uogólnionego lęku, rozbicia i obwiniania się za swoje życie),
8 nadmierna senność i próba „przespania” problemów, ucieczka w sen,
8 zaburzenia pamięci,
8 zaburzenia koncentracji uwagi,
8 wyraźne zniechęcenie, poczucie pustki i bezsensu wszelkich działań, chroniczne zmęczenie życiem, przygnębienie, wyczerpanie,
spadek energii życiowej, niemożność lub niechęć do wykonywania codziennych życiowych czynności,
8 nasilenie lub utrata apetytu,
8 nawracające bóle somatyczne (bóle głowy, pleców, duszności
z napadami hiperwentylacji, poczucie odrętwienia, kołatania
serca, dolegliwości ze strony układu pokarmowego),
8 dojmujące poczucie osamotnienia i wyizolowania przy jednoczesnej niechęci i wycofywaniu się z kontaktów z innymi ludźmi,
8 spadek libido,
8 anhedonia (niemożność odczuwania przyjemności cielesnej,
emocjonalnej, duchowej) w sytuacjach, które wcześniej były źródłem zadowolenia (np. jedzenie, hobby, towarzystwo przyjaciół),
8 wystąpienie stresujących wydarzeń życiowych z równoczesnym
brakiem wsparcia rodziny, przyjaciół,
8 nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
8 występowanie zaburzeń depresyjnych wśród bliskich i krewnych,
8 występowanie myśli samobójczych, a także prób samobójczych
czy też samobójstw w rodzinie,
8 poczucie beznadziei,
8 chroniczne rozdrażnienie, nerwowość, złość, kłótliwość, agresja,
czasami autoagresja,
8 odsuwanie się od rodziny, poczucie utraty uczuć wobec bliskich,
a także wobec samego siebie.
Podsumowując, możemy powiedzieć, że depresja atakuje cztery sfery naszego funkcjonowania:
8 nastrój: stajemy się przygnębieni i apatyczni, pozbawieni nadziei
na lepsze jutro, często sparaliżowani lękiem i żalem, płaczliwi
i rozdrażnieni,
8 myśli: ponure, tunelowe, pełne złych przeczuć, często katastroficzne, negatywne i dojmujące,
8 zachowanie: wycofanie się z życia, chęć zapadnięcia się w niebyt, w nicość, stronienie od ludzi, czasem także od najbliższej
rodziny,
8 zmiany fizyczne: stopniowa utrata sił i życiowego wigoru, pogorszenie wyglądu z powodu zaniedbań higieny osobistej, wolniejsza mowa, trudności z wysławianiem się i zebraniem myśli.
Objawów stanu depresyjnego jest wiele i są one zróżnicowane. Nie
wszystkie występują jednocześnie, wystarczy jednak doświadczanie
kilku z nich, aby poważnie rozważyć, czy nie cierpimy na depresję.
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Doświadczenia z pracy w gabinecie wciąż jednak pokazują, jak wiele osób ma poważne obawy, trudność czy wręcz poczucie wstydu
(czasem obawy przed upublicznieniem choroby), które zniechęcają,
a bywa, że i blokują przed pójściem do lekarza czy psychologa.
Dość powszechna jest też całkowicie mylna opinia, że leki, których
przyjmowanie w depresji jest czasami niezbędne, uzależniają, zmieniają naszą świadomość i sprawiają, że stajemy się innym człowiekiem. Spieszę państwa zapewnić, iż nic takiego się nie dzieje. Leki
najnowszej generacji są czasami niezbędne do tego, aby pacjenta
wstępnie „podnieść”. Bo pamiętajmy o tym, że kiedy ktoś zgłasza się
do specjalisty, jest często w momencie ostrego emocjonalnego „pikowania” w dół i kompletnego emocjonalnego wyczerpania. W prawidłowo przebiegającym procesie leczenia leki, jeśli są niezbędne
(w wielu wypadkach udaje się ich uniknąć) powinny być jednak
jedynie początkiem i jednym, lecz nie jedynym ze sposobów wychodzenia z choroby, a także późniejszej profilaktyki zapobiegającej
ewentualnym nawrotom. Bo jeśli nie wprowadzimy w swoim życiu
znaczących zmian, jeśli nie nauczymy się w pewnym sensie żyć na
nowo, jeśli nie poczynimy w swojej duszy porządków, to od samych
leków nasza sytuacja życiowa także się nie poprawi.
Lek często jest jedynie początkiem walki z depresją, powinna jednak
dołączyć do niego systematyczna praca terapeutyczna z psychologiem. Dlaczego? Dlatego że samo przyjmowanie leków nie nauczy
nas, jak świadomie i harmonijnie układać relacje z innymi ludźmi, nie
wyrobi w nas nawyku i dyscypliny dbania o siebie, nie pomoże nam
w rozwoju osobistym, nie zmieni naszych poglądów ani opinii o nas
samych, a także nie podniesie naszego poczucia własnej wartości.
Lek, jeśli takie jest zalecenie lekarza, pomoże nam przejść przez najcięższą fazę choroby, resztę jednak musimy zrobić sami. Pamiętajmy
o tym, iż nie ma cudownej pigułki na szczęście i że prześlizgiwanie
się przez tak ciężką i wyczerpującą chorobę jak depresja jedynie z receptą pod pachą długofalowo prawdopodobnie pociągnie za sobą
nawrót choroby. A stąd już prosta droga do tego, aby depresja stała
się jedyną i niepodważalną prawdą o nas samych i naszym życiu.
Nie robiąc ze sobą porządku, zrzekamy się bowiem dobrowolnie odpowiedzialności za jakość naszego funkcjonowania. I zamiast zakasać
rękawy, starając się doprowadzić do porządku swoje sprawy, tkwimy
w chorobie przez całe lata.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Zdarza się, że konflikty między rodzicami doprowadzają do
porwania dziecka przez jednego z nich. Problematyka ta łączy ze sobą zarówno elementy prawa karnego, jak i staje się
przedmiotem rozważań w oparciu o przepisy prawa rodzinnego. Co zrobić, gdy dziecko zostanie porwane? Jakie są konsekwencje uprowadzenia dziecka?
Pamiętajmy! Dziecko nigdy nie powinno
padać ofiarą konfliktów oraz rozgrywek
osobistych między rodzicami. Pomijając
aspekt prawny – uprowadzenie lub porwanie rodzicielskie jest wydarzeniem
traumatycznym dla psychiki młodego
człowieka!
Uprowadzenie małoletniego

Przepisy prawa karnego stanowią, iż ten,
kto wbrew woli osoby powołanej do opieki
lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje
małoletniego poniżej lat 15 albo osobę
nieporadną ze względu na stan psychiczny lub
fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności.
Takie doświadczenie wpływa negatywnie
na stan emocjonalny i przyszłe życie osoby
małoletniej lub nieporadnej, powoduje brak
poczucia bezpieczeństwa i może pozostawić
trwały ślad w jej psychice. Dla opiekuna
uprowadzenie to naruszenie jego prawa do
sprawowania władzy rodzicielskiej.

Uprowadzenie w kontekście
prawa rodzinnego i opiekuńczego

Gdy pomiędzy rodzicami powstają konflikty
prowadzące do odebrania małoletniego przez
jednego z nich, kwestia samego uprowadzenia zatraca charakter wyłącznie kryminalny
i staje się przedmiotem rozważań w oparciu
o przepisy prawa rodzinnego. W tym kontekście omówimy sytuacje, w których uprowadzenia dopuszcza się jeden z rodziców
dziecka.
Aby mówić o uprowadzeniu dziecka, rodzic
zabierający małoletniego spod opieki drugiego rodzica musi mieć ograniczone prawa rodzicielskie co najmniej w stopniu niepozwalającym mu na decydowanie o miejscu pobytu
dziecka.

Uprowadzenie dziecka przez
jednego z rodziców

Uprowadzeniem będzie również zabranie
dziecka spod opieki tego z rodziców, który wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie przy nim
miejsca pobytu dziecka na czas postępowania
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rozwodowego lub o separację i któremu w postępowaniu zabezpieczającym sąd przychylił się
do tego wniosku.
Istnieje jednak jeszcze jedno zagrożenie, o którym mówi się coraz częściej – jest to tzw. porwanie rodzicielskie, tj. sytuacja, w której rodzice mają równe prawa rodzicielskie lub mogą
na równi decydować o miejscu pobytu dziecka,
a dziecko zostaje zabrane przez jednego z rodziców spod opieki i bez zgody drugiego z nich.

Czynniki zwiększające zagrożenie
uprowadzeniem lub porwaniem
rodzicielskim dziecka

Takim czynnikiem jest m.in. rozpad małżeństwa i postępowanie rozwodowe. Zdarza
się, że sąd w sytuacji rozwodu czy separacji
przyznaje opiekę tylko jednemu z rodziców.
W związku z tym narastające w postępowaniu
konflikty stają się często przyczyną do rozgrywek, których ofiarą pada dziecko.
Sposób wykonywania prawa do kontaktów
z dzieckiem może również świadczyć o zamiarach rodzica względem dziecka. Jeśli w przeszłości zdarzało mu się tego prawa nadużywać
(niestosowanie się do umówionego planu spotkań, zabieranie dziecka na dłuższe wakacje bez
zgody drugiego rodzica), może to świadczyć
o tym, że niestosujący się do ustaleń rodzic
będzie próbował zatrzymać dziecko przy sobie.

Uprowadzenie dziecka przez
rodzica za granicę

Również jeśli rodzice dziecka mają różne pochodzenie lub obywatelstwa albo przebywają
na emigracji, może wzrastać zagrożenie, iż jedno z nich uprowadzi dziecko do swojego ojczystego kraju. Ten czynnik może zaistnieć nie
tylko w wyniku rozwodu – w trwających jeszcze
związkach też może dochodzić do konfliktów na
tle kulturowym, gdy każdy z rodziców zapragnie wychować dziecko zgodnie z obyczajami
swojego ojczystego kraju. Głośne historie małżeństw obywateli Polski z obywatelami krajów
arabskich, do których porywane były dzieci,
stanowią tu jaskrawy przykład wpływu różnic
kulturowych na częstotliwość porwań rodzicielskich. Przede wszystkim jednak nie powinno się
bagatelizować bezpośrednich gróźb ze strony
rodzica dotyczących uprowadzenia dziecka.

Jakie kroki podjąć, gdy twoje dziecko zostało uprowadzone lub porwane przez drugiego
rodzica?
W sytuacji uprowadzenia dziecka w pierwszej
kolejności należy udać się na najbliższy posterunek policji w celu zgłoszenia tego faktu.
Mimo że, jak już wspomnieliśmy, porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem, to zabranie
lub przetrzymywanie dziecka przez współmałżonka wiąże się z brakiem informacji o obecnym miejscu jego pobytu, więc również możesz
rozpocząć swoje działania od zgłoszenia się na
policję – gdy niemożliwe staje się ustalenie,
gdzie w danej chwili przebywa twoje dziecko,
jest to już sytuacja o znamionach zaginięcia.
Policjant przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek natychmiast podjąć odpowiednie kroki.
Nie ma więc żadnego z góry określonego terminu, który musi upłynąć, aby wskazane służy
podjęły działanie – ich reakcja musi być szybka, adekwatna do powagi sytuacji.
Następnie masz prawo w każdej chwili zgłosić
się do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania
dziecka lub miejsca jego pobytu z wnioskiem
o odebranie dziecka – zarówno w sytuacji uprowadzenia, jak i porwania rodzicielskiego. Jeśli
przed sądem toczy się twoje postępowanie
rozwodowe, postępowanie dotyczące separacji
lub unieważnienia małżeństwa, wniosek o wydanie dziecka należy zgłosić właśnie do tego
sądu. Jeśli nie uda ci się samodzielnie określić,
gdzie konkretnie wraz z drugim rodzicem przebywa dziecko, sąd zleci to policji, wydając tzw.
nakaz poszukiwań. Efektem twojego wniosku,
w przypadku uznania go przez sąd, jest wydanie
postanowienia o odebraniu dziecka rodzicowi,
który je uprowadził, a samo postanowienie staje się skuteczne już w chwili jego ogłoszenia.
W przedmiotowym postanowieniu sąd określi
termin oddania dziecka przez drugiego rodzica
dobrowolnie – po upływie tego terminu sąd zleci przymusowe odebranie małoletniego.

Konsekwencje uprowadzenia lub
porwania rodzicielskiego
dla rodzica

Konsekwencją uprowadzenia dziecka przez
rodzica, który miał ograniczoną władzę rodzi-
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cielską i nie mógł decydować o miejscu pobytu dziecka, może być zupełne pozbawienie go
praw rodzicielskich względem małoletniego
w związku z tak poważnym naruszeniem jego
bezpieczeństwa i stworzeniem zagrożenia dla
jego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Względem rodzica z pełnią praw, który dopuścił się porwania rodzicielskiego, rozważyć należy ograniczenie jego decyzyjności względem
istotnych spraw dziecka w związku z nieposzanowaniem obowiązku wspólnego decydowania
w tym zakresie przez obu małżonków.
Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej należy złożyć w Wydziale Rodzinnym. W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności przemawiające za ograniczeniem lub
pozbawieniem władzy rodzica, który dopuścił
się uprowadzenia bądź porwania.

Międzynarodowe porwania
rodzicielskie

Konwencja haska
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze 25 października 1980 r., jest głównym instrumentem prawnym regulującym kwestię porwań
rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub
zatrzymania dziecka w innym państwie. Ma
chronić przed szkodliwymi dla dziecka skutkami
takich działań, a jej głównym celem nie jest rozstrzygnięcie, przy kim dziecko ma mieć miejsce
pobytu, ale przywrócenie stanu poprzedniego,
naruszonego bezprawnym uprowadzeniem lub
zatrzymaniem dziecka. Konwencja ma zastosowanie jedynie do uprowadzeń i zatrzymań międzynarodowych, a więc nie obowiązuje, jeśli
stało się to w obrębie tego samego kraju.
Ponadto bezpośrednio przed zatrzymaniem lub
uprowadzeniem dziecko musiało mieć miejsce
stałego pobytu w jednym z umawiających się
państw. Oznacza to, że aby móc stosować konwencję, oba państwa – to, w którym dziecko
miało miejsce pobytu przed zatrzymaniem
i uprowadzeniem, oraz to, do którego zostało
uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane
– były sygnatariuszami konwencji.
Przepisy konwencji znajdą również zastosowanie wtedy, gdy dziecko zostało na krótki okres
bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane
do państwa trzeciego (niebędącego sygnatariuszem konwencji) i przewiezione do innego
państwa będącego stroną konwencji. Organami
właściwymi decydującymi o wniosku o wydanie dziecka są organy tego państwa, w którym
dziecko aktualnie przebywa.
Wniosek o wydanie dziecka można złożyć, gdy:
dziecko nie ukończyło 16 lat; zostało uprowadzone lub zatrzymane w państwie stronie konwencji; miało miejsce stałego pobytu w państwie
stronie konwencji w czasie, gdy doszło do jego
uprowadzenia; wskutek uprowadzenia lub zatrzymania doszło do naruszenia prawa do opieki,
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a wnioskodawca skutecznie wykonywał to prawo
w chwili uprowadzenia lub zatrzymania.
Sprowadzenie dziecka
Uprowadzenie bądź zatrzymanie musi być
bezprawne. W myśl art. 3 konwencji uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli: nastąpiło naruszenie
prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy
ustawodawstwa państwa, w którym dziecko
miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio
przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz
w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa
te były skutecznie wykonywane wspólnie lub
indywidualnie albo byłyby tak wykonywane,
gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.
Prawem właściwym dla dokonania oceny bezprawności uprowadzenia lub zatrzymania jest
prawo tego państwa, w którym dziecko miało
miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed
uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Regulacja
taka istnieje dlatego, że celem konwencji jest
przyspieszenie postępowania o wydanie dziecka, a dodatkowa kontrola decyzji stwierdzającej
bezprawność uprowadzenia lub zatrzymania
prowadziłaby do opóźnień.
Zgodnie z art. 14 Konwencji haskiej, w celu
stwierdzenia bezprawności uprowadzenia lub
zatrzymania władza sądowa lub administracyjna państwa wezwanego (czyli tego, do którego uprowadzono lub w którym zatrzymano
dziecko) może brać bezpośrednio pod uwagę
przepisy ustawodawstwa i orzeczenia sądowe lub administracyjne formalnie uznane lub
nieuznane w państwie miejsca stałego pobytu
dziecka.
Termin złożenia wniosku
Zgodnie z art. 12 Konwencji haskiej, dziecko
bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane powinno zostać niezwłocznie wydane, jeżeli od
dnia uprowadzenia lub zatrzymania do chwili
wpłynięcia wniosku do władzy sądowej lub administracyjnej państwa, w którym znajduje się
dziecko, upłynął okres krótszy niż rok.
Konwencja haska a Rozporządzenie Rady (WE)
Nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń
w sprawach małżeńskich oraz w sprawach
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej,
uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/200
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 ma
charakter nadrzędny względem Konwencji
Haskiej i uzupełnia jej przepisy, jednak ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zarówno państwo
pobytu dziecka bezpośrednio przed jego uprowadzeniem lub zatrzymaniem, jak i państwo,
do którego dziecko zostało uprowadzone, są
państwami członkowskimi UE.

W przypadku bezprawnego uprowadzenia
dziecka lub zatrzymania sądami właściwymi
do rozstrzygania o wniosku w sprawie wydania dziecka są sądy państwa, w którym
dziecko posiadało pobyt zwykły bezpośrednio przed przemieszczeniem. Sądy państwa
członkowskiego, do którego skierowany jest
wniosek, są właściwe tylko w wyjątkowych
przypadkach.
Postępowanie na podstawie rozporządzenia
różni się od postępowania na podstawie Konwencji haskiej. Mianowicie sąd musi nakazać
powrót dziecka (nawet jeżeli miałoby to stanowić dla dziecka zagrożenie), jeśli zostanie
ustalone, że organy w państwie członkowskim
pochodzenia zabezpieczą ochronę dziecka
po jego powrocie. Po drugie, sąd zapewnia
dziecku możliwość bycia wysłuchanym, chyba że uznaje się to za niewłaściwe ze względu
na jego wiek lub stopień dojrzałości. Ponadto
sąd nie może odmówić powrotu dziecka, jeżeli osoba wnioskująca o powrót nie została
wysłuchana. Po trzecie, rozporządzenie przewiduje 6-tygodniowy termin na rozpatrzenie
wniosku o powrót dziecka. Jeżeli w wyjątkowym przypadku sąd orzeka o odmowie powrotu dziecka na podstawie art. 13 Konwencji
haskiej, rozporządzenie przewiduje odrębną
procedurę.
W przypadku porwania lub uprowadzenia
dziecka przebywającego w Belgii należy jak
najszybciej skontaktować się z:
( Point de contact fédéral enlèvement international d’enfants
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
0032 (0)2 542 67 00 (czynny 24 h/7)
0032 (0)2 542 70 06
e-mail: rapt-parental@just.fgov.be
( CHILD FOCUS, tel.: 116000,
( najbliższym komisariatem policji,
( jednym z polskich konsulatów na terenie
Królestwa Belgii.
Agnieszka Sità
www.porada.be
tel. 0495 28 98 24

Źródło:
Inforlex-Prawo; strona internetowa ITAKA;
Konwencja Haska, Rozporządzenie Rady (WE)
Nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w
sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/200.
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W tym roku Art-in-the-box we współpracy z Domem Łódzkim zaprezentował
prace młodych polskich projektantów, którzy tworzą z ponownie wykorzystanych materiałów lub śmieci.
Przeciętny Polak wytwarza około 300 kg śmieci rocznie. Nie wszystkie odpady trafiają do śmietnika. Wielu polskich projektantów zwraca uwagę na możliwości oferowane przez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. To
sprawia, że projektowanie i tworzenie nowego produktu jest szybsze i tańsze,
ponieważ wykorzystane na nowo komponenty będą nie tylko już zaprojektowane, ale również przetestowane pod kątem niezawodności.
Wystawa Polish Trash odbywała się od 13 do 27 września w ramach Brussels
Design September. Głównym tematem tegorocznej edycji były tkaniny i ekologia.
Art-in-the-Box we współpracy z Domem Łódzkim proponował wystawy czasowe na ulicy. Eksponaty zostały zainstalowane na ruchomych platformach
– przyczepach, które można było dowolnie przemieszczać po mieście.

Przyczepa z eksponatami POLISH TRASH podczas
Brussels Design September

Prace polskich artystów można było znaleźć w kilku miejscach, które są symbolami polskiej kultury w Brukseli. W wystawie udział wzięło kilkoro twórców:
ROZA JANUSZ (www.rozajanusz.com) postawiła sobie za cel, by przekształcić produkcję opakowań, tak by nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska, ale przyniosły korzyści. Stworzyła „scoby” – materiał opakowaniowy,
który rośnie jak warzywa.
MARTA SZOSTEK stworzyła zestaw naczyń dla najlepszych restauracji ze
złomu porcelanowego znanej polskiej fabryki porcelany „Ćmielów”. Fragmenty porcelany, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone, przekształciła w dzieła sztuki.
MAŁGORZATA GÓRSKA-OGÓREK stworzyła kolekcję „Osobiste dziedzictwo”, na którą składa się wybór miękkich wzorzystych kształtów przypominających dziecięce zabawki. Są one ręcznie szyte z różnych części używanych ubrań, ponieważ zużyta tkanina jest nasycona historią poprzednich
użytkowników.
DOMINIKA ZIENTEK stworzyła doubleMEtricGREY – dywan poświęcony
tkaninie z Białegostoku. Głównym celem tego projektu była analiza i zastosowanie techniki tkania. Geometria, podział przestrzeni i czysta forma
to trzy główne cechy.

ROZA JANUSZ

MARTA SZOSTAK

D44 Architecture

DOMINIKA ZIĘTEK
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MAŁGORZATA GÓRSKA-OGÓREK

ACV

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Czym się zajmują i dlaczego warto się do nich zapisać?
Większość osób zatrudnionych na belgijskim rynku pracy należy do
związków zawodowych. Jest to w Belgii niemalże konieczność z uwagi na zmieniające się, szczególnie dla obcokrajowców, prawo pracy
oraz skomplikowany system ubezpieczeń społecznych. Poniżej podajemy zakres usług związku zawodowego oraz korzyści z członkostwa.
ACV-CSC, czyli Powszechny Chrześcijański Związek Zawodowy, jest
największym z trzech związków zawodowych w Belgii. Osoby zrzeszone w ACV-CSC mogą się zwracać do nas z następującymi pytaniami
lub problemami:
 Czas pracy. Które godziny są traktowane jako nadgodziny? Jak
pracownik powinien być za nie wynagradzany? Co z pracą w soboty, niedziele i święta? Kiedy dozwolona jest praca w nocy
i w jaki sposób jest wynagradzana?
 Płace. Jakie są stawki godzinowe/miesięczne w danym sektorze
i funkcji? Czy pracodawca dokonuje właściwych potrąceń z pensji pracownika? Czy i w jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za dojazd do pracy?
 Umowa o pracę. Czy umowa o pracę jest sporządzona zgodnie
z kodeksem pracy?
 Wypadki przy pracy. Jakie kroki należy podjąć w razie wypadku
przy pracy w celu utrzymania prawa do płacy gwarantowanej
lub ewentualnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu? Czy
trzeba osobiście rozmawiać z firmą ubezpieczeniową pracodawcy? Kiedy konieczne jest wstąpienie na drogę sadową przeciwko
firmie ubezpieczeniowej pracodawcy?
 Choroby zawodowe. Kiedy można mówić o chorobie zawodowej
i jakie kroki podjąć w celu udowodnienia wpływu warunków pracy na wystąpienie schorzenia?
 Premia roczna, premie w sektorze budowlanym i premia związkowa. Do jakich premii w danym sektorze pracownik ma prawo?
Czy należy się premia po rozwiązaniu umowy o pracę? Do jakich
premii ma prawo pracownik zatrudniony przez biuro interim,
a do jakich jako pracownik sezonowy?
 Bezrobocie: zupełne i tymczasowe. Kto i w jakich sytuacjach ma
prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Kiedy pracownik ma prawo
do zasiłku ze względu na brak pracy z powodu złej pogody lub
przestojów w firmie pracodawcy? Jakie dokumenty należy dostarczyć do ACV-CSC, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?
 Zwolnienie z pracy. Jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę
obowiązuje przy danym stażu pracy? Kiedy pracodawca może








żądać od pracownika odszkodowania za wypowiedzenie lub zerwanie umowy o pracę? Co w przypadku upadłości firmy pracodawcy?
Urlop. Jak wygląda system płatnych urlopów w Belgii? Od kiedy
pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu? Co w przypadku, gdy przymusowy (zbiorowy) urlop przekracza liczbę dni
przysługującego pracownikowi urlopu płatnego?
Zasiłek porodowy i zasiłek rodzinny. Informacje i pomoc w uzyskaniu zasiłku porodowego i rodzinnego.
Choroba, wypadek. Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia
w czasie choroby? Czy pracodawca może go wtedy zwolnić?
Płatne dni świąteczne. Za które dni świąteczne pracownik ma
prawo do wynagrodzenia? Czy dozwolona jest praca w dni ustawowo wolne od pracy?
Praca przez biura interim (biura pracy czasowej). Jakie prawa
przysługują pracownikowi zatrudnionemu przez biuro interim?

W ACV-CSC można otrzymać odpowiedzi na te oraz na szereg innych pytań związanych z zatrudnieniem i ubezpieczeniem społecznym w Belgii. ACV-CSC pełni również funkcję instytucji wypłacającej
różnego rodzaju świadczenia i premie.
W przypadku poważnych konfliktów z pracodawcą prawnicy
z ACV-CSC mogą w imieniu pracownika wstąpić na drogę sądową,
pod warunkiem że w momencie zaistnienia konfliktu pracownik
należy do związku od minimum 6 miesięcy.
Zainteresowani mogą zapisać się do ACV-CSC elektronicznie lub
udać się w tym celu do najbliższego oddziału ACV-CSC. Elektroniczny formularz, adresy i godziny otwarcia można znaleźć na stronie
internetowej www.acv-online.be lub www.csc-en-ligne.be poprzez
wpisanie kodu pocztowego swojej miejscowości w rubryce ACV in je
buurt > postnr / La CSC dans votre region > code postal.
Dział ACV zajmujący się sprawami koordynacji europejskiej w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego oraz umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania może pomóc w następujących
sprawach:
 zasiłków rodzinnych i porodowych na dzieci przebywające poza
Belgią,
 przenoszenia praw do świadczeń socjalnych (zasiłków chorobowych, zasiłków inwalidzkich, świadczeń emerytalnych) z Belgii do
innego kraju lub odwrotnie,
 niewłaściwego opodatkowania ze względu na sytuację rodzinną
(jeśli np. członkowie rodziny przebywają w Polsce).
W tych sprawach osoby zrzeszone w ACV-CSC mogą kontaktować się
poprzez adres e-mail: Antwerpen.Grensarbeid@acv-csc.be.

Składki członkowskie
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent
09.265.42.11

Składka członkowska jest obliczana w zależności od statusu (osoba
pracująca, osoba bezrobotna, osoba niezdolna do pracy itp.). W ramach tej składki osoba zrzeszona otrzymuje wszelkie informacje,
porady oraz pomoc prawną. W wielu sektorach pracownicy co roku
otrzymują premię związkową, która w dużym stopniu pokrywa koszty członkostwa.
Aldona Kuczyńska
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Koledzy między sobą:
- Dlaczego masz obwiązane oko?
- Sąsiadka mieszkająca w przyległym pokoju ukłuła mnie szpilką.
- Przez przypadek?
- Nie, przez dziurke od klucza.
  

W Singapurze można w 10 minut otworzyć
własny biznes.
W Polsce skarbówka może w 10 minut
zamknąć biznes razem z właścicielem.
  

Przed chwilą do moich drzwi dobijało się
jakichś dwóch religijnych fanatyków. Gdy
otworzyłem, zaczęli coś mamrotać, że
spłonę, jeżeli mnie nie uratują. Oczywiście
ich olałem. Nie kumam tylko, dlaczego byli
przebrani za strażaków.
  

Kieszonkowiec Jankiel wstąpił do synagogi
pomodlić się. Z przyzwyczajenia jednak
ukradł rabinowi zegarek.
- Powiedz mi, Jankielu - zagadnął go rabin
– Coś tam ostatnio nagrzeszył?
- Ukradłem zegarek dobremu człowiekowi.
Chcesz, rabbi, to ci go oddam.
- Nie. Trzeba go zwrócić temu, do kogo
należy.
- A jeśli on go nie chce?
- W takim wypadku zachowaj go i już się
tym nie przejmuj.
  

Napis na TIRze:
„Zanim zajedziesz drogę, zauważ, że ten
samochód wyszedł zwycięsko z już 10 wypadków drogowych!’”
  

Wczoraj wieczorem moja żona zagroziła
mi rozwodem. Wyrzucała mi, że nie dbam
o nią, już jej nie kocham i nie pamiętam
nawet daty jej urodzin.
- Oczywiście, że pamiętam! 20 listopada –
powiedziałem.
- Och, kochanie, jednak pamiętasz – powiedziała udobruchana żona.
A ja byłem w szoku. Szansa jak 1 do 365...
  

Żona w środku nocy mówi do męża:
- Kazik, mam problem. Nie mogę spać...
- Zło nigdy nie śpi! – odpowiada mąż.
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Na egzaminie końcowym z anatomii w akademii medycznej profesor zadaje studentce wydziału lekarskiego pytanie:
- Jaki narząd, proszę pani, jest u człowieka
symbolem miłości?
- U mężczyzny czy u kobiety? – usiłuje
zyskać na czasie studentka.
- Mój Boże! – wzdycha profesor i w zadumie kiwa sędziwie głowa. – Za moich
czasów było to po prostu serce.
  

Emerytowana nauczycielka obładowana
zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem opon
podjeżdża nowiutki mercedes:
- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja,
pani uczeń! Podwiozę panią!
- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu
latach?
- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!
  

Rozmawiają dwaj mężczyźni przy barze:
- Pan żonaty?
- Nie, kot mnie podrapał.
  

Facet chciał kupić papugę. Pyta:
- Ile za tą? – i wskazuje palcem.
- Ta 1000 zł, mówi po polsku i angielsku.
- A ta zielona?
- 2000 zł, mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.
- A ta niebieska?
- 5000 zł.
- A ta w jakich językach mówi?
- Ta nie mówi, ale pozostałe zwracają się
do niej szefie.
  

Do skrzyżowania podjeżdża kabriolet,
w którym siedzi kierowca i 4 pingwiny.
Podchodzi policjant i mówi:
- Te pingwiny powinien pan zawieźć do
zoo.
Na drugi dzień sytuacja się powtarza. Policjant znów podchodzi i mówi:
- Przecież kazałem panu zawieźć pingwiny
do zoo.
- Wiem i wczoraj byliśmy w zoo, a dziś
jedziemy do lunaparku.

Idzie lew przez las i widzi tygrysa:
- A coś ty taki smutny? – pyta tygrys.
- Biorą mnie do wojska – mówi lew.
- No i co?
- No i będę musiał obciąć swoją piękną
grzywę.
- Poszukamy kogoś, kto był już w wojsku
i opowie nam jak tam jest. Mijają godziny
i zobaczyli mysz:
- Powiedz nam myszko, jak to jest
w wojsku?
- Ja nie jestem żadna mysz. Ja jestem jeż na
przepustce.
  

Policjant wybrał się z kolegą do teatru.
Kolega, przeglądając program zauważa:
- Wiesz, drugi akt tej sztuki rozgrywa się po
pięciu latach…
- Ale bilety zachowują ważność?
  

Żona w wraca do domu i mówi:
- Kochanie, dzisiaj piąć razy przejechałam na czerwonym świetle bez żadnego
mandatu!
- No i co z tego?
- Nic. Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam
nową torebkę!
  

- Słyszałam, że pani małżonek złamał sobie
nogę. Jak to się stało?
- Bardzo głupio. Właśnie robiłam zrazy,
więc mój mąż poszedł do piwnicy po ziemniaki. Jak zwykle nie wziął ze sobą latarki,
poślizgnął się na schodach i spadł w dół.
- To straszne. I co pani zrobiła w takiej
sytuacji?
- Makaron.
  

- Cześć! A gdzie Twój kolega?
- Niedźwiedź go porwał.
- Coś Ty! Gdzie?
- W różne strony...
  

W przydrożnym rowie siedzi jeż i je śniadanie. Przykicał zajączek.
- Co jesz?
- Co zając?

OGŁOSZENIA DROBNE
Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres
info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be
Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność.
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy płatnej!
Uwaga! Ogłoszenia drobne do rubryki „Wiadomości osobiste” są przyjmowane wyłącznie jeżeli numer wysyłający i ten podany
w sms-e się zgadzają.

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

Sprzedam
Zmywarkę Bosch Silence, 4,5-letnią,
bardzo mało używaną (1-2 tygodnie), stan
idealny (kontrolka od nabluszczacza się
nie świeci ale działa idealnie), cena nowej
ponad 600€. T 0476 429 143
Sprzedam nowy rower damka (Guilietta
Mexler), nową 3-drzwiowa szafe, środkowe
drzwi są lustrzane, cena 200€.
T. 0485 985 202
Tanio sprzedam dużą lodówkę używaną
oraz antenę panelową. T. 0479 405 561
Sprzedam Passata, polskie numery
rejestracyjne, rok 2011, 1,6TDI, 105 koni,
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.
Petit rue des Loups 68a,
1070 Anderlecht
Tel. 0032 485 866 445
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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
przebieg 176 tys.km, sedan, kolor czarny.
T. 0477 683 420
Ubrania na chłopca 7-9 lat rozm. 122134 (bluzki, koszule, t-shirt, kurtki) wszystko stan bardzo dobry. T. 0479 598 145
Sprzedam tanio laptop, stan idealny.
T. 0484 995 220
Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Sekwanie w Paryżu. T. 0484 995 220
Tanio super zestaw garnków do kuchni
firmy niemieckiej Berline Haus i Blumann
oraz maszynkę do mięsa i sokowirówkę.
T. 0484 995 220
Voucher na 2 noce ze śniadaniem do
Paryża, lub do Kolonii i Frankfurtu na 3 dni

ze śniadaniem. T. 0487 439 126
Sprzedam za 50% ceny, nowe z metką i
gwarancją zegarki firmy AVA, Alpha Sierra,
Executive. T. 0487 439 126

Kupię
Kupię mieszkanie 50m w centrum
Białegostoku bez pośredników, za gotówkę.
T. 0492 393 250

Praca: szukam
Szukam pracy w budownictwie, znam
rozne prace. T. 0488 096 104
Chętnie zastąpię panią w pracy:
sprzątanie, prasowanie na czas urlopu lub
innych zdarzeń, mogę też wymieniać się co
2-3 miesiące. Pracowałam w Brukseli 10
lat, znam język francuski i Brukselę. Moge
też iść na stałke do osoby starszej lub też
się wymieniać. Obecnie jestem w Polsce.
T. 0048 575 849 612
Jestem młodym chłopakiem, który
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poszukuje pracy w Belgii od ponad roku
a moja sytuacja jest ciężka, muszę jak
najszybciej znaleźć pracę więc jeśli ktoś
wie gdzie potrzebują do pracy będę bardzo
wdzięczny za informację.
Kontakt: szymczak865@gmail.com
Poszukuję pracy sezonowej, przy zbiorze
owoców, w okolicy Brukseli.
T. 0496 685 191
Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka. Kobieta bez nałogów, lubiąca
dzieci. Umiem szyć, gotować, zajmować się
domem, jestem bez jakichkolwiek nałogów,
punktualna. T. 0483 502 714, Wanda
Garde-malade, do dzieci i dorosłych,
dzień/noc, doświadczona, odpowiedzialna,
miła, jęz.francuski, angielski. Poszukuję
pracy w Brukseli. T. 0496 685 191
Hydraulik, centralne ogrzewanie,
instalacje wodne, kanalizacja, gaz od
podstaw. T. 0486 645 867
Baby-sitter o łagodnym charakterze,
doświadczona i miła, szuka pracy w
Brukseli. T. 0496 685 191
Doświadczona opiekunka do dziecka
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szuka pracy. Uczciwa, dyspozycyjna,
emerytka. Dziekuję za pomoc w znalezieniu
pracy. T. 0489 925 531
Kobieta 45 lat szuka pracy, sprzątanie i
prasowanie na terenie Brukseli i okolic.
T. 0470 713 617

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Glazurnika/płytkarza z wysokimi kwalifikacjami. Wiek do 30 lat. Praca w Brukseli.
Wypłata gwarantowana co tydzień.
T. 0487 341 507
Zatrudnię opiekunkę do dzieci w Brukseli
od zaraz. T. 0478 276 798
Szukam pana do zrobienia od A do Z
nowej łazienki w Brukseli, modyfikacja
hydrauliczno – elektryczna, nowy podwieszany sufit, odpływ liniowy. Tylko poważne

propozycje, bez nałogów, 12€/h.
T. 0476 335 939
Poszukujemy pracownika do sklepu
mięsnego. Zadania: przygotowywanie codzienne wyrobów (mielone mięso, kiełbasy
itp.), utrzymanie warsztatu warszattu pracy
w czystości, praca codziennie od godz.
5.00 do 9.00, z możliwością późniejszego
zwiększenia ilości godzin. Wymagania:
znajomość jęz. fr., ang. lub holenderskiego
jest konieczna, elastyczność, punktualność
i zdolność do pracy w zespole, niezbędne
dokumenty pobytu.
Kontakt: peter@peter-sabine.be
Accent Jobs Antwerpen, poszukuje bardzo pilnie 25 spawaczy/monterów do pracy
przy kontenerach/chłodniach w dużej
międzynarodowej firmie z nową siedzibą
w Beveren (Kallo). Szukamy osób, które
potrafią spawać stal nierdzewną o grubości
0.8, nie wymagamy atestów i znajomości
języków. Ofertujemy stałe zatrudnienie z
możliwością kontraktu. Wynagrodzenie
pomiędzy 13.20 a 15€/h plus 7.30 MC
dziennie. Więcej informacji:
marcinjozef.cygan@be.accent.jobs,
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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.
T. +32(0)3 201 83 90, 0465 584 657
Euro Talents pilnie poszukuje pracowników. Nasz klient to nowoczesna firma
wykorzystująca innowacyjny system, który
wykorzystuje bezramowe, przesuwne szkło
do przekształcania patio, balkonu, pergoli
w wygodną i elegancką przestrzeń życiową.
Szukasz ciekawej pracy w supernowoczesnej firmie z możliwością rozwoju i
zdobycia nowego doświadczenia? Opis
stanowiska: przygotowanie przesuwanych
szklanych paneli, szyb, drzwi balkonowych,
sklejanie drewnianych profili, montaż u
klienta. Wymagania: gotowość do ciężkiej fizycznej pracy, dokładność i precyzja
podczas pracy, gotowość do pracy na wysokości, znajomość języka angielskiego w
stopniu komunikatywnym, własny samochód, prawo jazdy kat. c będzie dodatkowym atutem, doświadczenie na podobnym
stanowisku oraz znajomość podstaw
stolarstwa będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy: stałą pracę na podstawie belgijskiej umowy, atrakcyjne wynagrodzenie,
bonusy: 13stka, pieniądze, wakacyjne, kilometrówka, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie
zdrowotne i wypadkowe, zakwaterowanie
niedaleko miejsca pracy, stała opieka polskojęzycznych koordynatorów.
Wyślij swoje CV na: praca@jobtalent.be
Agencja Zatrudnienia KBTI Poland
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(cert. 9154) poszukuje osób do pracy przy
produkcji posiłków. Obowiązki: przygotowywanie i pakowanie gotowych posiłków,
wykonywanie innych zadań, jeżeli będzie to
wymagane. Wymagania: znajomość języka
niderlandzkiego lub angielskiego, własne
zakwaterowanie w okolicach Oevel, własny
transport do pracy, motywacja do pracy,
gotowość do pracy w godzinach nocnych.
Oferujemy: stałą pracę, długoterminowe
zatrudnienie, wynagrodzenie 14,98 euro
brutto/h, zwrot za transport.
Więcej informacji: +48 570 935 868.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o
wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl
w temacie wpisując pracownik produkcji /
nocna zmiana Westerlo.

Mieszkanie: wynajmę
Pokój do wynajęcia niedaleko Gare du
Nord T.0488 369 499
Anderlecht St Guidon 3 piętro
(+/- 85m²) 2 pokoje, salon, kuchnia
umeblowana, łazienka, hol, WC, balkon,
piwnica, ogrzewanie: convecteur gaz, dla
małżeństwa (ewentualnie z 1 dzieckiem).

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!

Minimalna znajomość języka francuskiego,
legalna praca, bez zwierząt, 2 miesiące
gwarancji. Cena 695€ + opłaty.
T. 0475 440 939, T.0477 201 824,
T.0499 318 086, po godz. 19.00
Wynajmę pokój z kuchnią bez meldunku.
Gmina Forest, blisko Barrière Saint-Gilles.
Więcej informacji. T. 0466 334 218
Pokój do wynajęcia na parterze z oddzielnym wejściem dla pana od 1 października. Saint-Gilles. T. 0465 900 297
Bardzo duże (+/- 150m²), ciche, czyste mieszkanie 3-pokojowe (Duplex) do
wynajęcia w Brukseli, w dzielnicy Jette
(obok Placu Miroir), tram 19, 9, bus
13,14,15,49,53 blisko: metro Simonis i
Belgica, szkoły, sklepy, banki, szpital Brugmann i UZ ). Mieszkanie na 2 i 3piętrze.
Drugie piętro: duża kuchnia z miejscem
na zmywarkę) otwarta na salon i jadalnię
+ pomieszczenie gospodarcze + słoneczny
taras +/-20m², WC. Trzecie piętro: łazienka z prysznicem i wanną oraz 3 sypialnie
+/- 18m², 16m², 16m² + pomieszczenie
gospodarcze i miejsce na pralkę +balkon.
Piwnica. Parkiet dębowy w całym mieszkaniu. Videofon. Drzwi antywłamaniowe.
Ogrzewanie centralne indywidualne - gaz.
Mieszkanie ciepłe po generalnym remoncie
w 2016. Oświetlenie LEDY w całym mieszkaniu. Indywidualny licznik na wodę i prąd.
Mieszkanie idealne dla rodziny z 1-2 dzieci.
Cena: 1 100€+50€ opłaty dodatkowe
(charges). Wolne od 1 grudnia 2018.
T. 0495 670 246

Mieszkanie: szukam
Szukam mieszkania z 2 sypialniami lub

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

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

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

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
ANTWERPIA
Sint Jan Berchmanscollege,
Jodenstraat 15
2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)

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

POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87,
www.pmkbruksela.com

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

tel. 0471 711 269 czwartek, godz. 18.00 20.00
(wizyty tylko na umówione spotkanie)

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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pokoju jednoosobowego do wynajęcia od
1 października w Maaseik, Belgia (3680)
lub w okolicy do 50 km, także Holandia.
Cena: 400€.
Kontakt: bobrowiczt@gmail.com
Szukam mieszkania dla 3 pracujących i
spokojnych panów. Lokalizacja: Moorslede
lub okolice. Mieszkanie najlepiej 3-pokojowe, jednak rozważę każdą opcję.
T. +48 728 582 390 lub
e-mail: j.glowacki@weegree.co

Szukam mieszkania jedno lub dwupokojowego w Brukseli, oraz do kilku
kilometrów poza nią. Mieszkanie dla
spokojnej pary bez żadnych nałogów.
Możliwość wprowadzenia się najlepiej
od października. Poproszę tylko o oferty z
możliwością zameldowania się.
T. 0493 813 895

Nieruchomości
Sprzedam dom do remontu, Białystok,
Dojlidy Górne, ul. Stokrotki 11, nowe osiedle, działka 620 m2, pow. domu 300 m2,
cena 80 000€. T. 0472 819 473
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

Sprzedam dom do zamieszkania z budynkami gospodarczymi na działce 1700m,
okolice Białegostoku. Kontakt po 18.00: T.
0474 637 806 lub 0498 303 523
Sprzedam mieszkanie nad morzem w Belgii. Cena okazyjna. T. 0495 259 731
Sprzedam działkę 6708 m2 w Białystok-Zaścianki z pozwoleniem na budowę i
otwartymi dziennikami budowy na osiedle
22 domów w zabudowie szeregowej. Cena
600 000 zł. T. +48 501 455 195
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 , powierzchnia 28 arów, cena do uzgodnienia.
T. 503 720 775, jan.puszkiewicz@gmail.com
Sprzedam mieszkanie 60 m2, 3-pokojowe na parterze w Kleszczelach, z garażem i
działką 5-arową lub zamienię na mniejsze w
Białymstoku. T. 0048 503 350 389 Marta
Wynajmę lokal użytkowy (magazyn,
2 biura) 190m2, po generalnym remoncie,
Laeken, czynsz 1500€/miesiąc.
T. 0476 890 233
GRUPA ANONIMOWYCH
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI

zaprasza wszystkich, którzy mają
problem z hazardem oraz tych, którzy
chcą zweryfikować czy problem hazardu ich dotyczy. PRZYJDŹ NA MITINGAH : Polska Misja Katolicka, rue
Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles
w każdy piątek o godz.20 .
Telefon info +32485 869 003

Wiadomości osobiste
Poznam panią do lat 58. Mam 60 lat,
cel: stała przyjaźń. T. 0486 645 867
Homme 44 ans, célibataire, charmant,
physique agréable, sans problèmes, doux,
gentil, bonne situation, cherche femme
polonaise. Suis d’origine polonais mais je
ne sais pas écrire. J’habite Liège mais je
peux me déplacer. T. 0497 846 704
Etant une personne de 49 ans, tranquille aimable souhaite rencontrer une dame
agréable cultivée de 40 à 50 ans qui
aime partager les moments agréables et
voyager, visiter les endroits intéressant.
Donner à la vie un plaisir. Carlos
T. 0474 473 374

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
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
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
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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: 0476 920 819, e-mail: cleaning@dap-com.be
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PRZEWÓZ
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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