Według raportu WWF, ludzkość wybiła ponad 60% ssaków, ptaków, ryb i gadów począwszy od 1970 roku. Zagłada przyrody jest
zagrożeniem dla naszej cywilizacji.

się Syryjczycy, których było około 223 tys., a na
trzecim Chińczycy – 193 tys. Prawie połowa
imigrantów z Chin i Hongkongu zdecydowała
się na pobyt w Wielkiej Brytanii.

W Warszawie jest niemal trzy razy więcej
aut na 1000 mieszkańców niż w Nowym Jorku. Zgodnie z danymi GUS, 31 grudnia 2016 r.
na 67 polskich miast na prawach powiatu już
9 to takie, w których liczba samochodów
osobowych przekroczyła 600 zarejestrowanych aut na 1000 mieszkańców. Są to: Kalisz
(612 aut na 1000 mieszkańców), Wrocław
(632), Gliwice (632), Przemyśl (646), Poznań
(660), Opole (654), Katowice (668), Warszawa
(681); rekordzistą jest – jak w poprzednich latach – Sopot (732).
Tak wysoka liczba aut w polskich miastach to
oznaka degeneracji modelu transportu miejskiego i dowód cywilizacyjnego zacofania Polski.

Aż 19 z 20 miast w Europie najbardziej skażonych rakotwórczym benzo(a)pirenem mieści
się w Polsce. Europejska Agencja Środowiska
stale prowadzi badania nad jakością powietrza na terenie Europy. W ostatnim raporcie
„Jakość powietrza w Europie – 2018” podano
dane z 41 krajów starego kontynentu. Dane
pochodzą z analiz zanieczyszczenia powietrza
z ponad 2,5 tys. miast w 2016 r. Spośród tych
miast wyróżniono 20 najbardziej zanieczyszczonych. Tylko jedno z nich nie leżało w Polsce. W badaniu analizowano stężenie pyłów
zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, benzo(a)‑pirenu(BAP), związków siarki i ozonu, a także
tlenków azotu pochodzących ze spalin samochodowych. Według EEA w Polsce z powodu
zanieczyszczenia powietrza co roku umiera
przedwcześnie 44,5 tys. osób. W całej Europie
przedwczesnych zgonów jest ponad 420 tys.

...

...

74% osób w wieku 15–24 lata przynajmniej
jeden raz piło już alkohol, 42% paliło papierosy, 27% paliło marihuanę, a 20% zgodziło się
na spotkanie z nieznajomą osobą.

...

Najwięcej uchodźców jest w Niemczech, zaś
w Polsce wydaje się najwięcej pozwoleń na
pracę – wynika z raportu Eurostatu. Imigranci
zarobkowi stanowią w Polsce 87% z całościowej liczby przybyszów. Większość z nich to
Ukraińcy. W ubiegłym roku było ich prawie
585 tys.
Około 3,1 mln ludzi z całego świata otrzymało w Unii Europejskiej prawo do mieszkania,
pracy albo podjęcia studiów. W Niemczech
najliczniejszą grupę legalnych przybyszów stanowią uchodźcy, podczas gdy w innych państwach unijnych przeważają imigranci zarobkowi. W UE najwięcej imigrantów (ok. 662 tys.)
przybyło z Ukrainy. Na drugim miejscu znaleźli
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Greenpeace opracował dane satelitarne dotyczące zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu
(NO2). Ich wynik umieszcza Belgię w kategorii czterech najbardziej zanieczyszczonych
krajów w Europie. Organizacja ekologiczna
przypisuje tę sytuację dużej liczbie samochodów z silnikiem diesel i rozległej sieci dróg.
Z belgijskich miast najbardziej zanieczyszczona jest Antwerpia.

...

W ostatnich 10 latach w Belgii liczba przestępstw zmniejszyła się z 181 189 do 145 493.
Jest to spadek o 19%. O 36% spadła liczba
kradzieży i wymuszeń.
W 2017 r. stowarzyszenie SOS Enfants
(w Fédération Wallonie‑Bruxelles) otrzymało

telefonicznie, pocztą lub mailowo 6188 zgłoszeń w związku ze znęcaniem się nad dziećmi.
Zarejestrowano 2876 przypadków nadużyć –
to o 6% więcej niż w 2016 r.
Przemoc fizyczna wobec dzieci stanowi
21% przypadków, poważne zaniedbania 20%,
a wykorzystywanie seksualne 18%. Przemoc
psychologiczna występowała w 13% przypadków. Najczęstszą przyczyną złego traktowania
dzieci jest przemoc w rodzinie i zaostrzenie
konfliktów małżeńskich.

...

GUS podał dane dotyczące turystów, którzy
w tym roku od stycznia do sierpnia skorzystali
z noclegów w Polsce. Było ich 23,1 mln, czyli
ponad 6% więcej niż w ubiegłym roku. W zdecydowanej większości byli to Polacy (18,3 mln),
turystów zagranicznych było 4,8 mln. Najwięcej turystów zagranicznych korzystających
z noclegów przyjechało z Niemiec – 1,3 mln.
Na drugim miejscu znaleźli się Brytyjczycy –
366 tys., a na trzecim Ukraińcy (320 tys.).

...

Policja podaje, że w ubiegłym roku odnotowano 730 prób samobójczych wśród dzieci.
Psychiatrzy ostrzegają, że mogło ich być nawet 100 razy więcej. O niektórych nie wiedzą
nawet rodzice. Pacjenci potrafią się do nich
przyznać lekarzom czasem dopiero po roku.
Według fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Polska jest po Niemczech drugim państwem pod
względem zakończonych zgonem prób samobójczych dzieci w wieku 10–19 lat.
Myśli samobójcze występują nie tylko przy
depresji, ale także schizofrenii czy anoreksji.
U dzieci i młodzieży samobójstwu niemal zawsze można zapobiec – pod warunkiem, że
dziecko otrzyma pomoc. Niestety, w wielu
przypadkach zawodzi wciąż niedoskonały
system ochrony zdrowia. Zdaniem lekarzy,
w Polsce funkcjonuje za mało całodobowych
oddziałów psychiatrii dla dzieci i młodzieży.
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Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
na Anderlechcie!
12 STYCZNIA „Wośpowa Sobota”
♥
♥
♥

Dziesiątki atrakcji dla dużych i małych
Polskie jedzenie i domowe wypieki
Występy taneczne

13 STYCZNIA „Wielki Finał WOŚP”
♥
♥
♥
♥

Animacje dla dzieci
Licytacje i loterie
Tradycyjna zbiórka pieniędzy na ulicach Brukseli
Koncerty
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POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE!
WEB: www.wosp.be - FACEBOOK: @wospBruksela - TWITTER: @WOSPbe - INSTAGRAM: @wosp.be
#4180 - Sztab WOŚP Bruksela - Emigration Project ASBL

16

GAZETKA

18

GAZETKA

20

GAZETKA

GAZETKA

21

22

GAZETKA

GAZETKA

23

28

GAZETKA

GAZETKA

29

30

GAZETKA

www.elabouti.com

GAZETKA

31

32

GAZETKA

34

GAZETKA

36

GAZETKA

38

GAZETKA

40

GAZETKA

Firma istniejąca na rynku
już od 2006 roku

Stawiamy czystość na
pierwszym miejscu
IKR & Mag ico ncep t
TITRES SERVICES

NASZYM PRZYSZŁYM PRACOW NIKOM OFERUJEMY
• Kontrakt bezterminowy od pierwszego dnia pracy
• Pomoc administracyjną przy rodzinnym oraz
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

02/735 64 94

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 18.00
Adres Biura
Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Godziny otwarcia : od 9h00 do 18h00
Przerwa : od 13h30 do 14h00
www.ikr-magiconcept.com

BIURO KSIĘGOW E
VA NDENHEEDE

Wszystkim naszym klientom,
życzymy ciepłych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 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.
• Przew id yw ania p od at kow e.
• SMS z w ynikiem p o każd ym rozliczeniu.
• 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
na rat y, o um orzenie od set ek, p rośby o
um o rzenie kar.
• Zg ł aszanie LIMOSY d la fi rm p o lskich.
• Zg ł aszanie b ud ow y z art . 30 b is.

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles
Rzo sinska Izab ela
0 4 94 625 938
0 2/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Wszystkim naszym klientom,
życzymy ciepłych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
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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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´
POKAZUJE˛ SWIAT
Z PERSPEKTYWY
MŁODYCH LUDZI

Anna Cieplak – animatorka kultury, pisarka,
autorka książek „Ma być czysto”, za którą
dostała m.in. Nagrodę Conrada za najlepszy
debiut literacki, i „Lata powyżej zera”, nominowanej do Nagrody Literackiej „Nike”
i Paszportu „Polityki”.
Na lotnisku odbieram bardzo szczupłą, młodą dziewczynę ubraną na czarno, z włosami pofarbowanymi na czerwono. Nie ma
wątpliwości, z łatwością mogłabym wziąć
ją za jedną z bohaterek jej książek. Przed
oczami mam jeszcze swój wyimaginowany
obraz Anity Szymborskiej, głównej bohaterki „Lat powyżej zera”, i Ania pasuje do
niego jak ulał. Bo te czerwone włosy i czarny kolor ubrania manifestują jakoś bunt
i niepogodzenie się ze światem, które tak
dobrze poznałam u Anity i innych bohaterek
książek Ani. Tylko jej twarz, bardzo poważna, i głębokie oliwkowe oczy mówią mi, że
mam do czynienia z osobą bardzo dojrzałą,
która już dawno przestała być nastolatką.
Mam jednak wrażenie, że stało się to na
tyle niedawno, że jeszcze dobrze pamięta
czasy młodości i może dlatego tak prawdziwie oddała w swoich książkach ten hormonalny ferment, przez który każdy z nas musiał w swoim życiu przejść. Pierwsze pytanie
samo ciśnie mi się na usta:
Czy Anita, główna bohaterka „Lat powyżej zera”, to ty sama? Co cię z nią łączy?
Ha, ha, nie, Anita to oczywiście postać fikcyjna. Na pewno łączy mnie z nią topografia
– umieściłam tę historię w miejscu, które jest
mi dobrze znane, tu, gdzie się urodziłam, dorastałam, więc na pewno łączy mnie z nią ta
rzeczywistość, która była również moją rzeczywistością. Myślę, że Anita mogłaby być
moją koleżanką z klasy, kimś, kogo dobrze
znam.
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Z wykształcenia jesteś pedagożką, pracowałaś w Cieszynie w Świetlicy Krytyki
Politycznej, skąd się więc w twoim życiu
wzięła literatura?
Pisałam od zawsze, tylko przedtem bardziej
dla siebie, do szuflady. Kiedy napisałam „Ma
być czysto”, uważałam, że książka porusza
ważny problem społeczny i zależało mi na
jej wydaniu. Chciałam podzielić się z ludźmi
czymś, co wydaje mi się ważnym problemem, o którym mało wiemy albo którego sobie w ogóle nie uświadamiamy. Nie chodziło
mi o napisanie wybitnej książki, nawet nie
wyobrażałam sobie, że ktoś po przeczytaniu
„Ma być czysto” nazwie mnie pisarką. Traktowałam ją bardziej jako następny projekt edukacyjny niż początek mojej kariery literackiej.
Twoje książki pokazują świat nastolatek
z rodzin, które na transformacji ustrojowej raczej nie skorzystały. Czy obsypana
nagrodami powieść „Ma być czysto” to
książka pokazująca patologie społeczne?
W Polsce przywykliśmy do tego, że jeśli mówi
się o kimś „patologia”, to jest to ktoś wynaturzony, brutalny, wręcz zagrażający naszemu życiu. Ale takim terminem określamy
często osoby, które po prostu znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej. Określanie ich
terminem „patologia” jest krzywdzące, bo
taki termin stygmatyzuje, i to mnie irytuje.
W „Ma być czysto” na przykładzie Oliwki
chciałam pokazać, że jej świat jest trudny,
że ma o wiele ciężej niż jej rówieśnicy. Ale
tacy jak ona nie mogą popełniać błędów, bo
nawet za małe przewinienie grozi im przeniesienie do ośrodka wychowawczego. Ten
problem nie jest wcale przerysowany, takie
rzeczy się dzieją i tę polską rzeczywistość
chciałam pokazać. Widzę tutaj błędy systemowe; mało jest działań podejmowanych
na miejscu, żeby wspierać osoby w trudnych sytuacjach. Ale są też błędy ogólnoludzkie. Dlatego uważam, że patologia nie
jest odpowiednim słowem. W ogóle sądzę,
że powinniśmy zwracać większą uwagę na
język, na to, jak się wzajemnie określamy.
Chodzi o to, aby język nas nie dzielił i nie
stygmatyzował. To coś, z czym mamy jeszcze
dużo do zrobienia w Polsce.

Obie twoje książki traktują o młodzieży.
Ale czy to są książki tylko dla młodzieży?
Chciałam uchwycić pewne zjawiska i pokazać
świat z perspektywy młodych ludzi. Wydaje
mi się, że efekt jest taki, iż moje książki mogą
czytać i dorośli, i młodzież. Oczywiście nie
obrażam się, gdy ktoś określa je jako literaturę młodzieżową. W Polsce – mam wrażenie
– literatura młodzieżowa jest widziana jako
coś gorszego, a przynajmniej mniej poważnego, co jest krzywdzące i pokazuje, jaki mamy
stosunek do dorastania. W swoich książkach
chciałam pokazać kilka różnych perspektyw
tego, z czym na co dzień zmagają się młodzi – także w konfrontacji z dorosłymi i ich
niezrozumieniem.
Miałaś jakąś zachętę do pisania z domu?
W naszym domu było dużo książek. Widziałam, jak rodzice czytają, i przez to ja też czytałam. Zresztą badania stanu czytelnictwa
potwierdzają, że reprodukujemy nawyki wyniesione z domu, i to jest wielkie wyzwanie
dla edukacji – wyrobić w dzieciach nawyk
czytania niezależnie od tego, czy w swoim
otoczeniu mają osoby, które uczą ich tego,
jak ważna jest literatura. W ogóle miałam
szczęście do literatury w takim sensie, że
gdzie się pojawiłam, to natrafiałam na osoby, dla których czytanie było pasją. Miałam
na osiedlu bardzo dobrą bibliotekę, która organizowała mnóstwo zajęć dla dzieci
z naszych bloków, i szczęście do nauczycieli,
którzy w większości byli pasjonatami, którzy
zarazili mnie miłością do literatury. Wierzę,
że odpowiednia edukacja może dużo zmienić
w życiu człowieka. Potwierdzają to moje własne doświadczenia. Być może dlatego sama
na co dzień zajmuję się edukacją kulturalną i działaniami okołoliterackimi z dziećmi
i młodzieżą.
Kiedy następna książka?
Chyba mogę już zdradzić, że niedługo. Ma
wyjść pod koniec stycznia.
Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście
czekamy na tę następną książkę.
rozmawiała Anna Siwek
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ZDROWIE

·
Stres w naszym zyciu
Każdy musi czasem sprostać sytuacjom stresowym. Niekiedy rzeczywiste zdarzenie nie
jest nawet konieczne; sama myśl (czy strach), że coś mogłoby się zdarzyć, wystarcza,
by spowodować napięcie nerwowe. Z jego powodu równowaga między siłą moralną
i obciążeniem psychicznym może zostać zachwiana, a to powoduje stres. Szacuje się,
że trzy czwarte społeczeństwa przechodzi okresy wzmożonego napięcia nerwowego.
Stres jest zjawiskiem normalnym i może mieć konsekwencje pozytywne
lub negatywne. Stres pozytywny motywuje do działania i pozwala lepiej
pracować, natomiast stres negatywny może wyczerpać ciało i umysł,
a w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia symptomów chorobowych. Jeśli cierpienie związane ze stresem nie jest leczone, mogą
się pojawić nawet problemy ze zdrowiem psychicznym, np. depresja.
Ważne jest zatem, by nauczyć się rozpoznawać swoje reakcje na stres
i traktować je poważnie. W ten sposób uczymy się przezwyciężać stresujące wydarzenia.

PROBLEMY WYWOŁANE STRESEM
Często to osoby z bliskiego otoczenia zauważają pierwsze oznaki stresu,
które pojawiają się stopniowo i nie są od razu uważane za problematyczne. Rozpoznając objawy stresu i traktując poważnie ostrzeżenia wysyłane przez ciało, możesz uniknąć szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.
ZAPOBIEGAĆ STRESOWI I NAD NIM PANOWAĆ
Stresu nie można uniknąć, ale jeśli uniemożliwia on normalne codzienne funkcjonowanie, należy koniecznie podjąć odpowiednie działania.
Przede wszystkim należy być go świadomym, a więc przeanalizuj, co
sprawia, że jesteś nerwowy, a co cię relaksuje. W chwilach gdy mamy
wrażenie, że wszystko idzie źle, należy wyprzeć z umysłu negatywne
myśli. Poniższe rady pomogą ci poczuć się lepiej.

Nazwij problem

Zidentyfikuj sytuacje, które cię stresują, i nazwij je. Dzięki temu lepiej
zrozumiesz zaistniałe okoliczności i będziesz mógł odpowiednio zareagować, by spróbować obniżyć stres lub go uniknąć.

Żyj zdrowo i uprawiaj ćwiczenia fizyczne

o to, co może poczekać. Dzięki takiej organizacji nie musisz się niepokoić,
że o czymś zapomnisz, i lepiej kontrolujesz sytuację. Poza tym wykreślając
z listy wykonane zadania, za każdym razem odczujesz satysfakcję.

Znajdź czas dla siebie

Nadmiar pracy i innych codziennych aktywności może okazać się zbyt
wielkim obciążeniem i spowodować drażliwość lub zły humor. Dlatego
tak ważne jest, by regularnie wygospodarowywać czas wolny dla siebie. Ćwiczenia odprężające i relaksacyjne są najlepszym lekarstwem na
stres. Podczas nich rozluźniasz wszystkie mięśnie i oddychasz spokojnie
przez brzuch. Istnieją też inne sposoby na relaks: dobra lektura, kąpiel
lub prysznic (woda ma działanie uspokajające), spacer, sport, tai chi
czy uprawianie hobby.

Otwórz się na nowości

Wszystko, co nowe, wymaga zwiększonej uwagi. Koncentrujesz się na
nowej aktywności i nie masz czasu na zamartwianie się problemami. Co
więcej, to, co robisz po raz pierwszy z sukcesem, daje ci pewną satysfakcję i poczucie własnej wartości. Nie musi to być jakieś spektakularne
dokonanie – np. przygotowanie po raz pierwszy smacznego dania może
już być źródłem osobistej satysfakcji.

Działaj

Nie zamartwiaj się zbytnio i nie obawiaj porażki. Nie wszystko udaje
się od razu, pewne działania są skazane czasami na sukces, a czasami
na porażkę. Nie wątp w swoje możliwości, lecz działaj! Pozostawanie
w domu może dać pewne poczucie bezpieczeństwa, ale jest równoważne z izolacją i pogrążeniem się w negatywnych myślach. Nie pozostawaj
więc w czterech ścianach z obawy przed niepowodzeniem!

Zachowaj codzienną zdrową i zróżnicowaną dietę oraz ćwicz wystarczająco dużo, bo to poprawia samopoczucie fizyczne i psychiczne. Gdy
uprawiasz sport, twój mózg wytwarza endorfiny, które wywołują poczucie spokoju i zadowolenia. Wysiłek fizyczny dodaje energii, poprawia
humor, uzdrawia organizm i polepsza kondycję, a w konsekwencji daje
siłę do rozwiązywania problemów.

Bądź z siebie zadowolony

Praktykuj asertywność

Skorzystaj z pomocy

Miej odwagę bronić swoich praw i opinii, jednocześnie szanując innych.
Jeśli jasno wyrażasz swoje uczucia i pragnienia, twoi rozmówcy mogą je
wziąć pod uwagę i traktować cię w bardziej adekwatny sposób. Marnujesz mniej energii na rozmyślanie o tym, że inni traktują cię niesprawiedliwie. Niektóre osoby mają trudności, by powiedzieć „nie”, bo nie chcą
rozczarować innych, a przecież ważne jest, aby otwarcie i jednoznacznie
wyrażać swoje potrzeby. Osoby zawsze mówiące „tak” czują się przez
chwilę dobrze, ale w dłuższej perspektywie trudno jest im dotrzymać
obietnic. W związku z tym muszą stawić czoła przeciążeniu, presji i negatywnemu stresowi. Mówiąc czasami „nie”, skorzystasz więcej, niż
mówiąc zawsze „tak”.

Sporządź listę rzeczy do zrobienia

Nigdy nie rób dwóch rzeczy jednocześnie. Lepiej sporządź listę rzeczy do
zrobienia, ustal priorytety i nimi zajmij się najpierw. Nie martw się zbytnio
GAZETKA
68 GAZETKA

Nikt nie jest idealny, i tym lepiej! Jesteś osobą wartościową i jesteś
doskonały taki, jaki jesteś. Sporządź listę swoich mocnych stron. Od
czasu do czasu sam spraw sobie komplement, a w trudnych momentach pomyśl o swoich atutach. Ośmiel się popełniać błędy i ucz się na
nich. Bierz pod uwagę pozytywne wskazówki otoczenia.
Wsparcie bliskich ma wpływ na poczucie akceptacji i zrozumienia. Dobra
rozmowa czy powierzenie smutków komuś, kto cię uważnie wysłucha,
pozwala zredukować napięcie. Dzieląc się problemem z drugą osobą,
zmniejszasz swój niepokój. Problem może nagle okazać się o wiele prostszy. Każdy z nas przeżył sytuacje stresujące i ma w tym zakresie pewne
doświadczenie. Przeanalizowanie sposobu, w jaki inni radzą sobie ze
swoimi problemami, może dać ci wiele interesujących wskazówek.
Chcesz dowiedzieć się więcej na tematy związane ze zdrowiem (ćwiczenia, zdrowa waga itd.)? Zgłoś się do lokalnego biura Mutualité Libérale
du Brabant i poproś o broszury poświęcone zdrowiu. Więcej informacji
także na stronie: www.ml.be/brabantFR.

La Mutualité Libérale du Brabant
Twoje zdrowie naszym priorytetem!
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Psy-Go!

oferuje profesjonalne i bezpłatne
wsparcie psychologiczne przez
telefon i czat.

• 6 darmowych konsultacji w
roku kalendarzowym
• 7 dni w tygodniu, w godzinach
od 8:00 do 21:00
• Zespół doświadczonych psychologów
• Zapewniamy poszanowanie
Państwa prywatności

Zadzwoń pod numer 0800 32012 lub
sciągnij aplikację
iConnectYou !

Chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i zaletach z nimi związanych?
Chcesz zostać członkiem naszego funduszu zdrowotnego?
Załatwiamy wszystkie formalności, PO FRANCUSKU LUB PO POLSKU!
Kontakt: Renata BOCEVSKA
tel. 0486/13.55.54 lub 02.351.82.84

CZYLI BELGIJSKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
SECAL (Service des créances alimentaires) to fundusz
przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów,
których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się
od płacenia.
Kto jest uprawniony do interwencji SECAL?
SECAL interweniuje w sprawach osób, którym
przyznano prawo do świadczenia alimentacyjnego:
• dzieci,
• (byłego) małżonka – przed postępowaniem rozwodowym lub w jego trakcie
albo po rozwodzie,
• konkubenta – bez względu na to, czy
wspólne pożycie zakończyło się, czy
też nie.
Mój były małżonek nie płaci alimentów –
czy mogę zwrócić się do SECAL?
SECAL może pomóc odzyskać zaległe alimenty, jeżeli spełniasz następujące warunki:
• masz miejsce zamieszkania w Belgii,
• świadczenia alimentacyjne za 2 miesiące
nie zostały wypłacone wcale lub niewypłacone w całości w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku,
• posiadasz tytuł wykonawczy, w którym
określona jest kwota świadczenia alimentacyjnego.
Jeśli spełniasz wszystkie określone powyżej
warunki, możesz złożyć wniosek w najbliższym oddziale SECAL (adres można znaleźć na
stronie internetowej: www.secal.belgium.be;
znajduje się tam również dostępny do pobrania formularz wniosku).
Jeśli zarabiasz mniej niż 1800 euro miesięcznie (plus 67 euro na jedno dziecko na utrzymaniu), możesz również ubiegać się o zaliczki na poczet alimentów. Kwota dodatku na
dziecko jest podwojona w przypadku dziecka
ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Kwota
takiej zaliczki wynosi maks. 175 euro miesięcznie na każde dziecko. Jeżeli alimenty
ustalone w wyroku są niższe niż 175 euro, zaliczka nie może przekroczyć zasądzonej kwoty.
Na podstawie jakiego tytułu prawnego (wyrok, itp.) można wnioskować o interwencję
SECAL?
W celu złożenia wniosku do SECAL musisz posiadać jeden z trzech tytułów wykonawczych:
• pełnomocne orzeczenie sądowe,
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•
•

akt wykonawczy przewidziany w art. 1288,3°,
4° kodeksu sądowego (czyli procedura
rozwodowa za obopólną zgodą),
ugoda wykonawcza.

UWAGA! Nie stanowią tytułu wykonawczego
akty takie jak:
• umowa pisemna, nawet jeśli została podpisana,
• umowa ustna,
• porozumienie lub wyrok, w którym nie
podano żadnej kwoty świadczenia.
Czy SECAL automatycznie podejmuje niezbędne kroki w celu odzyskania zaległych
alimentów?
Dane kontaktowe SECAL są wymienione we
wszystkich wyrokach w celu poinformowania
stron postępowania o istnieniu takiej instytucji. Nie oznacza to, że SECAL interweniuje
automatycznie. W celu uzyskania pomocy
w każdym przypadku musisz złożyć odpowiedni wniosek.
Za jaki okres mogę domagać się zaległych
alimentów?
Okres przedawnienia w sprawach alimentacyjnych wynosi 5 lat. Termin przedawnienia
może zostać wydłużony, jeżeli zdarzyła się
jedna z poniższych sytuacji:
• płatność została dokonana przez dłużnika
dobrowolnie,
• dłużnikowi doręczone zostało polecenie
zapłaty,
• dokonano zajęcia własności lub dochodu
dłużnika,
• dłużnikowi doręczony został pozew są‑
dowy.
Moje dochody są zbyt wysokie, aby otrzymywać zaliczki na poczet alimentów, więc
SECAL może interweniować jedynie w celu
odzyskania zaległości. Czy warto zatem korzystać z pomocy SECAL, czy lepiej zwrócić
się do komornika?
Wybór między SECAL a komornikiem ma
charakter osobisty. Zasadnicza różnica jest
w kosztach: interwencja SECAL jest całko-

rys. Plate‑forme Créances alimentaires

SECAL

wicie darmowa (podczas gdy dłużnik musi
brać udział w kosztach operacyjnych SECAL
do 13% sum, które jest winien uprawnionemu). Natomiast w przypadku interwencji
komornika należy zapłacić zaliczkę na poczet
jego honorariów (zostanie ona zwrócona
później, ale tylko wtedy, gdy komornikowi
uda się odzyskać kwotę dłużną).
Komornik oraz SECAL mają takie same
uprawnienia związane z odzyskaniem zaległych kwot, niemniej jednak SECAL jest częścią SPF Finance i może wykorzystać zwrot
nadpłaconego podatku, który miał otrzymać
były małżonek, na poczet zaległego świadczenia alimentacyjnego. Komornikowi nie
przysługuje takie uprawnienie.
Czy SECAL może odzyskać kwoty związane
z nadzwyczajnymi wydatkami na dzieci?
Tak, SECAL może interweniować, ale tylko
wtedy, gdy koszty te są wymienione w wyroku lub akcie notarialnym i o ile mają charakter nadzwyczajny w danym okresie.
Przykłady nadzwyczajnych wydatków akceptowanych przez SECAL:
• 100 euro co trzy miesiące jako wydatki
nadzwyczajne (koszty leczenia, itp.),
• 250 euro miesięcznie w ramach wynajmu akademika typu „kot”.
Kiedy SECAL zwróci mi zaległości?
SECAL może wypłacać zaległości dopiero wtedy, gdy sam je odzyska od dłużnika.
Oznacza to, że gdy zobowiązany do zapłaty
świadczenia nie płaci dobrowolnie, SECAL
dokona zajęcia środków pochodzących zarówno z tytułu wynagrodzenia, jak i renty
albo emerytury – ale oczywiście nie wszystkich. W każdym z tych przypadków obowiązują przepisy regulujące zarówno górny limit
zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji. Nie
da się z góry określić, ile potrwa taka procedura.
Agnieszka Sità
tel. 0495 28 98 24
www.porada.be

PSYCHOLOG

DOROSŁE DZIECKO
ALKOHOLIKA
Choroba alkoholowa jednego członka rodziny wywiera destrukcyjny wpływ na dzieci. Nie
ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Wspomnienia dziecięcych lat tych dorosłych już
ludzi po dziś dzień odciskają się na nich bolesnym piętnem. Rażące zaniedbania uczuciowe ze strony rodziców, nadmierna surowość, często występująca przemoc psychiczna i fizyczna, brak jakiegokolwiek wsparcia, porażający chłód emocjonalny, poczucie odrzucenia
i osamotnienia są zmorą wielu dorosłych dzieci alkoholików. I paradoksem jest to, że wiele
z tych osób znakomicie radzi sobie w życiu. Mają pracę, osiągnięcia (są często świetnymi
specjalistami w tym, czym się zawodowo zajmują), rodziny, a mimo to ich życie podszyte jest
nieustającym lękiem, obawami, rozterkami, smutkiem, dojmującym odczuciem bycia samotnym i niezrozumianym nawet przez najbliższych. Takie osoby często zatracają się w pracy,
przejawiają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi, a bywa i tak, że chcąc uniknąć emocjonalnego zranienia, trzymają się na uboczu lub wręcz stają się odludkami.
DOŚWIADCZENIA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA):

1. Poczucie odrzucenia przez rodzica lub rodziców

DDA (dorosłe dzieci alkoholików) często mówią o poczuciu odrzucenia, którego doświadczyły w dzieciństwie. Czasem przez jedno, a bywa
że i przez obydwoje rodziców, jak to się dzieje w przypadku skoncentrowanych na pijących mężach współuzależnionych matek. DDA
doświadczają w dorosłym życiu nieustającego głodu miłości wynikającego z niezaspokojonych w dzieciństwie bazowych potrzeb emocjonalnych, takich jak potrzeba bycia kochanym i akceptowanym czy
też potrzeba poczucia bezpieczeństwa i oparcia w rodzinie. DDA doświadczały w dzieciństwie chłodu i obojętności, a jakże często agresji,
przemocy i całkowitego odrzucenia. Taka wątpliwa „miłość” nie pozwoliła im zbudować poczucia wiary w siebie i akceptacji, zbudowała
za to poczucie krzywdy i inności, o którym często osoby te wspominają
w moim gabinecie. Doświadczenie poczucia odrzucenia przez rodziców
jest ciężkim urazem, który pozostawia ślad na całe dorosłe życie.

2. Ciągły strach wynikający z nieprzewidywalności zachowań
i domowych wydarzeń

Prawda jest taka, że życie w rodzinie alkoholowej bardziej przypomina
wojnę w okopach czy też stąpanie po polu minowym niż sielankę.

Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie względnie cicho, a kiedy dziecko
zaskoczy w domu „pijacka akcja” i jakie zgliszcza po sobie zostawi.
Poczucie zagrożenia w rodzinie, życie w nieustającym napięciu, niechęć do celebrowania wszelkich uroczystości czy świąt (zwiększone
ryzyko wystąpienia awantury) wywierają na dorosłych dzisiaj ludziach
głębokie piętno. Skutkiem lat spędzonych w takiej rodzinie jest wyszukiwanie i wyłapywanie przez DDA w swoich dorosłych związkach
najmniejszych sygnałów od partnera sugerujących osłabienie więzi.
Niejednokrotnie prowadzi to do wystąpienia u nich mniej więcej takiej myśli: „Aby nie doświadczyć odrzucenia, to ja tę drugą osobę odrzucę”. DDA często prowokują sytuacje konfliktowe tylko po to, aby
przekonać się, „jak bardzo są kochane”.

3. Poczucie niskiej wartości

Efektem odrzucenia przez rodziców jest zaniżone poczucie własnej
wartości. DDA wzrasta w rodzinie w poczuciu winy i upokorzenia. Często osoba taka myśli, że skoro nie akceptują jej rodzice, ona sama też
nie może siebie kochać i akceptować. DDA, które są często świetnymi
i sumiennymi pracownikami, wcale tak siebie nie widzą. Mało tego...
Wiele z tych osób podejmuje pracę zawodową o wiele poniżej swych
możliwości i wykształcenia, wiele pracuje za niższe stawki, a zdarza
się i tak, że pomimo kwalifikacji, chcąc uniknąć stresu, w którymś momencie osoby te całkowicie wycofują się z życia zawodowego. DDA
przejawiają trudności w zaufaniu, przez co trudno jest im nawiązywać
bliskie i głębokie relacje. Takie osoby często obawiają się innych i wolą
żyć na uboczu.

4. Poczucie osamotnienia

Wynikiem doznanych w dzieciństwie krzywd i nadużyć jest doświadczane przez DDA na przestrzeni całego życia głębokie poczucie osamotnienia. Nie ulega ono zniwelowaniu mimo częstego posiadania
przez te osoby rodziny, satysfakcjonującej pracy czy też grona znajomych. DDA, nauczone w dzieciństwie, że okazywanie uczuć grozi
odrzuceniem, a czasem agresją, wypracowały mechanizm obronny
zwany zamrożeniem uczuć, który przejawia się w unikaniu emocji,
sztywności i zamknięciu się w sobie. O takich ludziach mówimy często, że nic ich nie rusza i pozostają twardzi jak skała. DDA nauczyły
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się wypierać własne potrzeby i zaprzeczać im, twierdząc, że „nikogo
do życia nie potrzebują”. Część dorosłych dzieci alkoholików z tego
właśnie powodu nie zakłada rodzin i prowadzi samodzielne życie –
samowystarczalne, ale często też i samotne.

5. Potrzeba kontrolowania siebie i innych

Lata funkcjonowania w zagrażającym i nieprzewidywalnym środowisku rodzinnym, gdzie nic nie było pewne, a mimo to dziecko musiało
jakimś cudem przetrwać, sprawiły, że w dorosłym życiu DDA przejawiają silną potrzebę kontrolowania otoczenia. Kiedy w końcu można
nadać życiu pewne reguły i zasady, okazuje się, że dla DDA kontrolowanie siebie oraz bliskich staje się niezwykle istotne. Daje namiastkę poczucia bezpieczeństwa i sprawstwa. DDA czują się za wszystko
i wszystkich niezwykle odpowiedzialne, często przejawiają zachowania kontrolujące i manipulacyjne w stosunku do swoich najbliższych.
Lata życia z poczuciem, że niczego nie można było przewidzieć i zaplanować, sprawiły, że DDA ma dokładnie i precyzyjnie zaplanowane
życie na długo do przodu. Jak się jednak okazuje, nie sprawia to wcale,
że te osoby są spokojniejsze czy bardziej szczęśliwe, bowiem teraz to
nie ich rodzice, ale one same zmuszają siebie do ciągłego spełniania
kolejnych zadań. Napięcie, które temu towarzyszy, niszczy radość i korzyści emocjonalne z tego, co się osiągnęło.

6. Lęk przed zmianami

Dla DDA niemal każda zmiana jest zagrażająca. Wolą więc trwać
w toksycznym związku czy nieodpowiedniej pracy niż zdecydować

GAZETKA
74 GAZETKA

się na podjęcie działania poprawiającego ich sytuację. A że są wytrenowane w wytrzymywaniu życiowych niedogodności, często robią
naprawdę wiele, aby utrzymać status quo. DDA przerażają wszelkie
zmiany. Przerażają dlatego, że kojarzą im się z niebezpieczeństwem.
Brak podjęcia działania sprawia, że bardzo trudno takim osobom
wyjść z błędnego koła, co skutkuje niemożliwością osiągnięcia życiowego zadowolenia.

7. Intensywnie przeplatające się uczucia – od miłości do gniewu

Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych bardzo często nie mają prawa okazywać lęku ani złości. Przez lata uczą się w związku z tym tłumić te
wszystkie uczucia. Nagromadzona złość daje o sobie znać, pojawiając
się w życiu DDA ze zdwojoną siłą. Występuje pod postacią niekontrolowanych wybuchów złości czy napadów szału, najczęściej w stosunku
do najbliższych, ale nie tylko. Takie osoby często krzyczą na swoich
domowników, wyzywają ich, biją. Tłumione uczucia złości i nienawiści, choć nie zawsze są okazywane, prowadzą DDA do poczucia winy
i w konsekwencji do myśli i zachowań autoagresywnych.
Doświadczenia dorosłych dzieci alkoholików przedstawiłam jedynie
w okrojonym zarysie, opierając się głównie na swojej pracy w gabinecie psychologicznym. Ich spektrum jest jednak znacznie szersze.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Baca żali się koledze:
- Telewizja kłamie nawet w prognozie pogody! Gdy w Warszawie spadło 20 centymetrów śniegu, to krzyczeli, że katastrofa
pogodowa. A jak mi całą chałupę zasypało,
to mówili że są świetne warunki na narty.
  

- To straszne, czym dzisiaj zajmują się lekarze! - mówi dyrektor wydziału pewnego
urzędu do burmistrza.
- Wyobraź sobie, że dziś rano księgowa
zwolniła się u mnie, żeby pójść do przychodni, a wróciła z nową fryzurą.
  

Podchodzi policjant do dwóch blondynek
i mówi: Dowody poproszę!
A na to blondynka: Ale ja nie umiem pływać!!!
  

W Wigilię Bożego Narodzenia Kowalscy
słyszą u sąsiadów straszny hałas. Kowalska
komentuje:
- Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę bębenek, albo Nowak zaczął śpiewać
kolędy.
  

Do biura pośrednictwa pracy przychodzi
mężczyzna.
- Mam atrakcyjną i pełną wyzwań pracę.
- To o co panu chodzi?
- Chciałbym ją zmienić na jakąś dobrze
płatną.
  

Przychodzi kaszlący facet do lekarza.
- Dużo pan pali, prawda? - pyta lekarz.
- I co z tego?
- Palenie skraca życie!
- Bzdura. Starożytni Grecy nie znali tytoniu i wymarli co do jednego!
  

Przychodzi gość do biblioteki i mówi do
bibliotekarza:
- Szukam książki o...
- ... czytaniu w myślach? - wtrąca bibliotekarz.
- Nie.
- Cholera, za którymś razem to w końcu
zadziała!
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- Słyszałeś o tych dwóch przestępcach, co
ukradli kalendarz?
- Obaj dostali po sześć miesięcy.
  

- Rabinowicz, czemu w stołówce bierzecie
dwie półporcje barszczu, a potem je zlewacie na jeden talerz? Nie prościej zamówić
normalną porcję?
- Nic nie rozumiecie. W ten sposób dostaję
podwójną porcję śmietany.
  

Daj mężczyźnie rybę, a nakarmisz go na
cały dzień. Naucz mężczyznę łowić ryby,
to nakupi sprzętu za kilka tysięcy złotych,
którego będzie używał dwa razy w roku.
  

Pielęgniarka do lekarza:
- Panie doktorze, symulant spod dwójki
umarł.
Doktor:
- No to teraz przesadził...
  

- Twoja żona bardzo młodo wygląda!
- Wiem, wampiry się nie starzeją.
  

Do jasnowidza przychodzi klient:
- Jest pan ojcem dwójki dzieci – mówi
jasnowidz.
- To pan tak myśli – zaśmiał się klient. –
Jestem ojcem trójki!
- To pan tak myśli – zaśmiał się jasnowidz.
  

Policjant zatrzymuje wóz strażacki. Kierowca protestuje:
- Ależ panie władzo, przecież jedziemy do
palącego się domu!
- Jak mówię, ze za szybko, to za szybko!
Palący się dom już minęliście!
  

- Jaka jest pana największa zaleta?
- Ambicja.
- Skontaktujemy się z panem w poniedziałek.
- Nie trzeba. W poniedziałek już będę miał
pracę.

Zima. Dwa żubry stoją przy paśniku i żują
ospale siano nałożone tam przez leśników.
W pewnej chwili jeden z żubrów mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe
jedzenie!
  

Ojciec do syna:
- Przeczytałem twoją listę życzeń i już
wiem, co dostaniesz pod choinkę – słownik
ortograficzny!
  

Dzieci wybierają zawody aktorów, piosenkarzy, strażaków, policjantów itp. Tylko Jaś
mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, Jasiu, że roznosi prezenty? –
pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko raz w roku.
  

Kowalska, przygotowując w kuchni potrawy wigilijne, słyszy wołanie Jasia:
- Mamo, choinka się pali!
- Tyle razy powtarzam: nie mówi się „pali”,
tylko „świeci”.
Po chwili:
- Mamo, firanki się świecą!
  

- Czym się różni mężczyzna od telefonu?
- Niczym. Albo pomyłka, albo zajęty, albo
poza zasięgiem.
  

- Mogę zaprosić cię na kawę?
- Nie!
- Nie każdej to proponuję...
- A ja nie każdemu odmawiam!
  

- Misiaczku! Ładne mam włosy?
- Ładne.
- A oczy?
- Też ładne.
- A usta?
- Renata, co jest?! W lustrze się przestałaś
odbijać?
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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
Sprzedam futro z norek, brązowe. Marka
francuska „Haute Couture”. Rozmiar: 40.
Długość tył: 118 cm. Cena: 390€.
T: 02 672 45 50 wieczorem
Sprzedam kanapę design, 2 osoby +
1 fotel skóra, kolor beżowy, rozkładany,
relax. Stan b.dobry, cena: 380€ (kupiona za
5000€). T. 02 672 45 50 wieczorem
Sprzedam tanio nowy robot kuchenny
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz
bezworkowy. T. 0484 995 220

Praca: szukam
Independant, szuka pracy. Własny
samochód dostawczy i narzędzia.
T. 0472 819 473
Traducteur juré avec plusieurs années
d’expérience cherche travail dans
l’administration, travaux de bureau ,
gestion, bases de comptabilité.
T. 0494 823 437
Tłumacz przysięgły z wieloletnim
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doświadczeniem szuka pracy w
administracji, prace biurowe , podstawy
księgowości. T. 0494 823 437
Młody chłopak szuka dorywczej pracy
np. przeprowadzki, może być praca w
godzinach nocnych. T. 0488 136 927
Szukam pracy w ogrodach, posiadam
maszyny, samochód, język francuski.
T. 0485 926 838
Szukam pracy w sektorze budowlanym,
wszystko oprócz płytek i elektryki, duże
doświadczenie, własny samochód, język
francuski komunikatywny. T. 0485 926 838

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Szukam pana (stolarza) do zrobienia
garderoby w sypialni, do sufitu. Dzwonić
po 12h, prosić p. Ewę. T. 476 335 939
Poszukujemy osoby dyspozycyjnej i

punktualnej do pracy administracyjnej w
biurze titres-services w Leuven. Wymagana znajomość języka niderlandzkiego
w mowie i piśmie, obsługa komputera
(word, excel). Mile widziane doświadczenie
w pracy biurowej. Praca na 1/2 etat (na
poczatek). Prosimy o wysłanie CV na adres:
iskefe@gmail.com
Engage un/e aide-comptoir de boucherie. Fonction préparation de spécialités
journalières, haché, saucisse, cordons
bleus, etc, entretien des locaux, mise en
place de cuisine, nettoyage légumes, faire
les salades, du mardi au samedi de 5.00 à
10.00. Possibilité de formation dans l’entreprise. Conditions:
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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OGŁOSZENIA DROBNE
ANONIMOWI ALKOHOLICY
ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkania dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem lub osób które chcą wiedzieć czy problem uzależnienia
Ich dotyczy. Spotykamy się po to, żeby rozwiązać problem nadużywania alkoholu. Mamy sprawdzoną pomoc popartą świadectwem
milionów ludzi. W ten sposób Anonimowi Alkoholicy walczą z uzależnieniem. Aby uzyskać pomoc w AA wystarczy, że skontaktujesz się
z kimś z nas. Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii:

+32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng, który odbywa się np. w Brukseli:
GRUPA „ODNOWA 2006” (SCHAERBEEK): RUE PORTAELS 25 - 1030 BRUKSELA. MITINGI: PONIEDZIAŁEK, GODZ. 20.00
GRUPA „QUO VADIS” (SAINT GILES): RUE JOURDAN 80 - 1060 BRUKSELA. MITINGI: WTOREK, CZWARTEK – GODZ. 20.00
GRUPA „JAK TO DZIAŁA” (CENTRUM) : RUE LEON LEPAGE 33-35 - 1000 BRUKSELA. MITINGI: PIĄTEK, GODZ. 20.00
GRUPA „ZIOMKI”: RUE DE LA REVOLUTION 18 (MADU) - 1000 BRUKSELA. MITINGI: SOBOTA, GODZ. 18.00, NIEDZIELA GODZ. 10.00
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.
connaissance fr/ang/nl, être ponctuel, en
ordre de papiers.
Intéressés: contact par email à l’adresse:
peter@peter-sabine.be
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
Zatrudnię murarza z pomocnikiem –
Niemcy. Praca polega na murowaniu, szalunkach, betonach i renowacji zabytkowych
murów. Wymagania: doświadczenie w
murowaniu z kamienia naturalnego + auto
+ kom. znaj. j. niemieckiego. Oferujemy:
atrakcyjne stawki godzinowe + bezpłatne
zakwaterowanie +ubezpieczenie + stabilne
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zatrudnienie. Zainteresowanych proszę o
kontakt: 577 511 922 lub790 335 199 lub
730 850 914
Zatrudnimy płytkarzy do pracy w Niemczech. Różne lokalizacje. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znaj. j. niem.
Stawki/godz. od 12€ na rękę, bezpłatne
zakwaterowanie, ubezpieczenie, możliwość
dłuższej współpracy. Zainteresowanych
prosimy o kontakt: 577 511 922 lub
790 335 199 lub 730 850 914
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: blacharz samochodowy (Belgia). Wymagania: prawo jazdy kat. B oraz
własny samochód, 2-3 lata doswiadczenia
w pracy jako blacharz, komunikatywny j.
angielski lub niemiecki. Oferujemy: 16 eur
brutto/h, legalne zatrudnienie na warunkach belgijskich, zakwaterowanie niedaleko
miejsca pracy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, referencji oraz
wszelkich dokumentów potwierdzających
posiadane doświadczenie i uprawnienia na
adres e-mail: info@nextagency.eu

Mieszkanie: wynajmę
Do wynajęcia na parterze atelie 42m2,
WC i łazienka, na 1 piętrze flat 50m2 dla
małżeństwa lub jako biuro. Blisko metra
Houba Brugmann, 950€. T. 0479 287 853
Przyjmę na oddzielny pokój. Możliwość
adresu, bus 29, tramwaj 7 i 25, cena 320€
miesięcznie, opłaty wliczone. Dzwonić po
18.00. T. 0465 912 985
Wynajmę duży dom jednorodzinny,
kuchnia wyposażona, 4 sypialnie, ogród i
taras, 2 parkingi, garaż na 2 samochody,
ładna dzielnica (blisko Stockel). Czynsz:
1700€ miesięcznie. T. 0477 360 409

Mieszkanie: szukam
Szukam niedrogiego flatu/ studia z meldunkiem w Brukseli. T. 0471 337 193
Szukam studia w Brukseli może być od
zaraz, młody, spokojny chłopak, cena:
450€. Kontakt mail: nela780@interia.pl
Pilnie szukam mieszkania w pobliżu
metra, cena: 650€. T. 0489 310 961
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Nieruchomości
Sprzedam +-200m dom w Machelen, 4
pokoje, 2 łazienki, otwarta kuchnia, salon
z jadalnią, piwnica. Dom po kapitalnym
remoncie 2009/2010. Taras, ogród 300m,
100m przystanek bus i de lijn. W pobliżu
liczne sklepy. Przyjazna okolica, cena 350
tys. euro, do negocjacji. T. 0499 119 245
Sprzedam lub zamienię z dopłatą na
mniejsze w Białymstoku, mieszkanie, 60
m2, 3 pokoje. Parter z garażem i działką
5 arową, dwustronne. Toaleta oddzielnie.
Pełna własność. Kameralne osiedle w baj-

kowej scenerii przy lesie, czyste powietrze,
woda do picia bezpośrednio z kranu. Mili i
uczynni sąsiedzi. Miejsce rekreacyjne nad
wodą 5 km od Kleszczel, cena 82 000 tys.zł.
T. 0048 503 350 389
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

Wiadomości osobiste
Poznam panią w wieku 50 - 55 lat, wol-

ną, niezależną, na dobre i złe. Posiadam
mieszkanie, auto i stały dochód.Jestem po
60-tce. T. 0491 504 943

Różne
Poszukuję kierowcy z okolic Ciechanowca (Podlasie) do wspólnej jazdy 19.12.2018
, wyjazd z Brukseli wieczorem. Proszę
dzwonić.T. +32 465 611 932 lub
+48 798 966 565, Zegota Mirek
Potrzebny meldunek w Antwerpii.
T. 669 721 503

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 SaintGilles w każdy piątek o godz.20 . Telefon info +32485 869 003
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
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 Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich, którym bliski jest
problem alkoholowy. Czwartek godz. 20.00
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201
Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.
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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
GAZETKA
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PRZEWÓZ

Zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego Nowego Roku!
życzą Państwu przewoźnicy
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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