Naukowcy z NASA ogłosili, że średnia temperatura na Ziemi w 2018 r. była czwartą
najwyższą w ciągu 140 lat prowadzenia
rejestrów na ten temat. Pięć najcieplejszych lat to w rzeczywistości ostatnie pięć
lat – powiedział Gavin A. Schmidt, dyrektor
Goddard Ins�tute for Space Studies, grupy
NASA, która przeprowadziła analizę.
Chociaż na Ziemi dochodziło już do ocieplania i wychładzania klimatu, tym, co wyróżnia
obecne zmiany, jest bardzo szybkie tempo
wzrostu temperatury i jej wyraźna korelacja
ze wzrostem poziomu gazów cieplarnianych,
takich jak dwutlenek węgla i metan wytwarzany przez człowieka.
Temperatura Ziemi w 2018 r. wynosiła o ponad 1°C powyżej średniej temperatury z końca XIX w. Naukowcy twierdzą, że jeśli świat
ma uniknąć najgorszych skutków zmiany
klimatu, globalne temperatury nie mogą
wzrosnąć o więcej niż 2°C w porównaniu
z poziomem sprzed epoki przemysłowej.
W sumie 18 z 19 najcieplejszych lat w historii
prowadzenia badań wystąpiło już po 2001 r.
Rezultaty tego ocieplenia można dostrzec
na przykładzie fali upałów w Australii, zaniku
arktycznego lodu i kurczących się lodowców.
Naukowcy wiążą ze zmianami klimatycznymi
bardziej niszczycielskie huragany, takie jak
Michael i Florence.

...

Polki mają najgorszy dostęp do antykoncepcji w Europie – wynika z raportu Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Populacji i Rozwoju, który uwzględnia dane
z 46 państw. „Contracep�on Atlas” publikowany jest od trzech lat. Polska zawsze wypadała w tym zestawieniu gorzej niż europejska średnia, ale 2018 r. pokazał, że państwo
polskie jest ostatnim miejscem w Europie,
gdzie myśli się o prawach reprodukcyjnych
kobiet.
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Antwerpia i Bruksela znalazły się na liście
najbardziej zakorkowanych miast świata.
Na 220 miast Antwerpia jest na 94. miejscu,
a Bruksela na 154. W 2018 r. Brukselczycy
stracili w korkach 195 godz. Miastem najbardziej zakorkowanym na świecie pozostaje
Moskwa.

z ukrywaniem dochodów np. w rajach podatkowych oraz wprowadzenie bezpłatnych
usług publicznych, takich jak systemy ochrony zdrowia czy edukacja. Aby sﬁnansować te
potrzeby, wystarczyłby niewielki podatek od
majątku najzamożniejszych, np. 0,5%.

W 2018 r. zmarło najwięcej Polaków
od 1945 r. – aż 414 tys., czyli ok. 3% więcej
niż w roku poprzednim. Taka liczba zgonów
jak w 2018 r. była przewidywana dopiero
na lata 30. XXI w. Z opublikowanego ostatnio
raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
„Sytuacja zdrowotna ludności Polski” wynika jednak, że Polacy sami są sobie winni.
Nie wiedzą, co szkodzi zdrowiu, ale także nie
przestrzegają zaleceń lekarskich.
Za utratę, jak to określają specjaliści, największej liczby lat przeżytych w zdrowiu odpowiadają głównie: palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta oraz wysokie ciśnienie krwi.
Na sytuację demograficzną wpływ ma
nie tylko liczba zgonów, lecz także urodzeń.
Ze wstępnych danych GUS wynika, że w
2018 r. urodziło się 388 tys. dzieci – o 3,5%
mniej niż w roku poprzednim.

Połowa Europejczyków uważa, że antysemityzm jest w ich kraju problemem.
W ośmiu państwach członkowskich (Szwecja, Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Belgia i Austria) o znaczących
społecznościach żydowskich takie przekonanie wyraziła większość badanych. Raport Komisji Europejskiej powstał na podstawie odpowiedzi 27 643 respondentów z 28 państw
członkowskich UE. Badanie przeprowadzono
w grudniu ub.r.
36% respondentów uważa, że antysemityzm
nasilił się, a 10%, że zmalał. 15% badanych
nie miało zdania w tej sprawie.
W jaki sposób objawia się antysemityzm?
Badani najczęściej wskazują na negowanie Holokaustu (53%), akty antysemityzmu
w internecie (51%) oraz antysemickie graﬃ�
i akty wandalizmu na budynkach lub instytucjach żydowskich (51%).
Polacy twierdzili najczęściej, że antysemityzm nie jest w Polsce problemem (46%
badanych); innego zdania było 41% osób.
Polacy najrzadziej deklarowali, że mają Żydów wśród bliskich przyjaciół lub znajomych.
Do takiej relacji przyznało się tylko 5% badanych.

...

...

Przepaść między najbogatszymi a najbiedniejszymi mieszkańcami świata rośnie w zatrważającym tempie – taki wniosek można
wysnuć z opublikowanego raportu międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam.
26 najbogatszych osób na świecie posiada
taki majątek, co 3,8 mld (!) najbiedniejszych
mieszkańców globu. Środki posiadane przez
najuboższych zmalały o 11%, tymczasem
majątek najbogatszych stale rośnie – o 12%
rocznie.
Aby odwrócić ten trend, Oxfam zaleca walkę

...

...

Liczba rowerzystów w Brukseli wzrosła
w 2018 r. w stosunku do 2017 r. o 16%.
Region Stołeczny Brukseli ma ponad 70 km
ścieżek rowerowych. Rowery cieszą się największą popularnością we wrześniu (+28%),
styczniu (+18%) i listopadzie (+17%).

12,56€
12,24€
11,57€

March

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życia!
życzy ekipa firmy Orchidea

WIADOMOŚCI
Francja: marsze i wiece protestu
przeciwko fali antysemityzmu
Ponad 20 tys. osób zebrało się na Placu Republiki w Paryżu, by zaprotestować przeciwko
fali antysemickich ataków, których sceną była
w ostatnich tygodniach Francja. Marsze i wiece
odbyły się też w innych miastach Francji: Strasburgu, Lille, Tuluzie i Marsylii.
Demonstranci zgromadzeni na Placu Republiki w Paryżu trzymali transparenty z napisami „#dosyć”, „Żydzi atakowani = Republika
w niebezpieczeństwie!”, „Nie dla banalizowania nienawiści!”. Wśród nich byli francuscy
politycy, w tym b. prezydenci: Francois Hollande i Nicolas Sarkozy, a także ludzie kultury.
Na ulicach francuskich miast, gdzie odbywały się manifestacje, zabrakło jednak ludzi
młodych – pisze w komentarzu agencja AFP.
W ich ocenie najmłodsze pokolenie Francuzów nie wykazuje żadnego zainteresowania
problemem ataków na społeczność żydowską w swym kraju. A jest ona – jak podkreśla
Reuters – jedną z najliczebniejszych wspólnot
w Europie. We Francji żyje bowiem ok. 550 tys.
osób deklarujących pochodzenie żydowskie.
Zarazem Francja jest krajem, gdzie coraz częściej dochodzi do ataków na społeczność żydowską. W minionym roku doszło do ponad
500 ataków na Żydów – wynika ze statystyk
rządowych opublikowanych w ubiegłym tygodniu. Oznacza to niemal 74-proc. wzrost
w stosunku do 2017 r.
W Paryżu podczas ostatnich protestów
tzw. żółtych kamizelek doszło do ataków
słownych wobec myśliciela Alaina Finkielkrauta. Nie był to jedyny incydent tego rodzaju.
W Paryżu na dwóch skrzynkach pocztowych, gdzie znajdował się wizerunek z marłej w 2017 r. Simone Veil – niezwykle popularnej polityk, b. więźniarki Auschwitz,
b. minister zdrowia, eurodeputowanej i pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego – ktoś dorysował swastyki. Na jednym
ze sklepów sieci Bagelstein umieszczono zaś
napis „Jude” w języku niemieckim. Na przedmieściach Paryża nieznani sprawcy ścięli
na dwa dni przez uroczystością rocznicową
drzewo zasadzone dla uczczenie żydowskiego chłopca Ilana Halimi, zamordowanego
w Sainte-Genevieve-des-Bois w 2006 r. przez
muzułmański gang.
Z kolei jednej nocy na cmentarzu żydowskim
w Quatzenheim w departamencie Dolny Ren
w regionie Grand Est na północnym wschodzie Francji sprofanowano niemal 100 grobów,
co wywołało wstrząs w kręgach politycznych
i w mediach.
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Szczyt V4 w Izraelu odwołany
Szczyt V4 w Izraelu został odwołany po interwencji premiera Mateusza Morawieckiego. Premier powiedział: – Podjąłem
taką decyzję, ponieważ te sformułowania,
które padły z ust powołanego na ministra
spraw zagranicznych pana (Israela) Katza,
są absolutnie niedopuszczalne. Są niedopuszczalne nie tylko w dyplomacji, ale dla
mnie one są niedopuszczalne absolutnie
w sferze publicznej.
Mateusz Morawiecki dodał, że Polacy byli
narodem najbardziej poszkodowanym,
obok Żydów i Romów, w czasie II wojny

światowej. Szef rządu podkreślił, że Polacy
ponieśli wielką oﬁarę w czasie wojny, ratując dziesiątki tysięcy, setki tysięcy Żydów.
Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego pozostali szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej, w geście solidarności
z Polską, odwołali szczyt. Politycy V4 będący już 18 lutego w Izraelu odbyli tylko
rozmowy bilateralne z przedstawicielami
tamtejszego rządu. Ponadto szefowie rządów V4 zdecydowali, że szczyt odbędzie się
po wyborach parlamentarnych w Izraelu.

Stan wyjątkowy w USA

Po wielomiesięcznych negocjacjach, rekordowym 35-dniowym shutdownie, czyli
zamknięciu części centralnej administracji kraju, a następnie trzech tygodniach
na wywalczenie ustępstw Kongresu, Trump
znalazł się w punkcie wyjścia – dostał z Kapitolu te same 1,375 mld dolarów, jakie
od samego początku mu oferowano. Nie
zmusił ustawodawców do wysupłania żądanej sumy prawie 6 mld dolarów na kontrowersyjny graniczny mur z Meksykiem
i uciekł się do ogłoszenia stanu wyjątkowego, który pozwala mu samodzielnie decydować o publicznych wydatkach. Większość
parlamentarna nie chce mu dać funduszy
na ten projekt, bo uważa za niemoralne odgradzanie się murem i budowanie go nawet
w parkach narodowych.
Ogłaszając stan wyjątkowy, Trump zapowiedział, że wykorzysta go, by natychmiast wydać 8 mld dolarów na budowę lub naprawę
około 380 km muru granicznego. Pieniądze
weźmie z przyznanych już przez Kongres
1,375 mld, a także zabierając 3,6 mld z wojskowego funduszu budowlanego, zaś resztę
z rozmaitych funduszy federalnych przeznaczonych na zwalczanie narkotyków.
Przez ostatnie pół wieku amerykańscy pre-

zydenci ogłaszali stan wyjątkowy aż 58 razy,
głównie z powodu klęsk żywiołowych. Najbardziej znane przypadki to stan wyjątkowy
ogłoszony podczas wojny w Iraku w 1990 r.,
a następnie po atakach terrorystycznych
z 11 września 2001 r.
To starcie będzie miało poważne polityczne skutki dla Trumpa. Mocno wspierający
go dotąd skrajni konserwatyści nie kryją
wściekłości, że prezydent uległ Kongresowi
i w końcu podpisał budżet, w którym odmówiono mu pieniędzy na mur graniczny.
Na dodatek cały ten proces sprawił, że Waszyngton stał się dla niego jeszcze bardziej
niż dotychczas wrogi. Przywódcy demokratów już uznali stan wyjątkowy Trumpa
za „akt bezprawia” i „nadużywanie władzy
prezydenckiej”. Wiadomo, że demokratyczni deputowani, obrońcy praw imigrantów
czy ekolodzy będą próbowali udowodnić
przed sądami, że prezydent działa wbrew
konstytucji.
Władze 16 amerykańskich stanów złożyły
18 lutego w Sądzie Rejonowym dla Okręgu Północnego w Kalifornii pozew do sądu
przeciwko prezydentowi w związku z jego
decyzją o ogłoszeniu stanu wyjątkowego.

Parlament odmawia poparcia Theresie May ws. brexitu
Brytyjska Izba Gmin odrzuciła 14 lutego rządowy projekt uchwały udzielającej premier
Theresie May poparcia dla „jej podejścia
do wyjścia z Unii Europejskiej” i „odnotowującej trwające dyskusje między W. Brytanią
a UE ws. backstopu dla Irlandii Płn.”.
Za proponowanym zapisem opowiedziało
się 258 posłów; przeciwko było 303. Wielu
eurosceptycznych deputowanych rządzą-

cej Partii Konserwatywnej wstrzymało się
od głosu. Wynik głosowania nie jest prawnie wiążący, ale podkreśla skalę podziałów
w brytyjskim parlamencie ws. negocjacji
dotyczących umowy wyjścia ze Wspólnoty
na zaledwie 43 dni przed planowaną datą
opuszczenia UE w nocy z 29 na 30 marca br.
PAP
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„Adaś ma raka. Potrzebne pieniądze na leczenie. Polubienie
postu to 1 euro”, „Udostępnij, a Facebook przekaże 5 euro
na rzecz…”, „Kasia zmaga się ze śmiertelną chorobą. Kliknij
„lubię to!”, a pomożesz…” itd. Brzmi znajomo? Nie ma dnia,
żeby na Facebooku nie pojawił się tego typu post. Oczywiście
część z nich jest prawdziwa, bo w obliczu choroby, zwłaszcza
nieuleczalnej i do tego dziecka, wszyscy łapią się każdej szansy,
by zwrócić naszą uwagę na możliwość pomocy. Ale większość
tego typu postów to zwykłe naciąganie.

Wszystko sprowadza się do tak zwanej „fermy polubień”. Spamerzy wykorzystują zdjęcie, najczęściej skradzione z internetu, nierzadko z czyjegoś proﬁlu. Warunek jest
jeden – musi ono mieć niezwykły ładunek
emocjonalny, by „zmusić” nas do współczucia. Cel? Zaangażować w historię na zdjęciu
jak największą liczbę użytkowników. Zdecydowana większość z nas ma otwarte proﬁle
i zawarte na nich informacje są dostępne dla
każdego. Łatwo je potem sprzedać innym
spamerom. Otwarty proﬁl umożliwia też
„wyczyszczenie” naszych danych i zapełnienie ich informacjami na temat sprzedaży czy
promocji produktów, które nas w ogóle nie
interesują. Nie wspominając już o wirusach,
które podpinane są pod konkretne posty.
Otwarty proﬁl oznacza też, że spamerzy zyskują dostęp do naszych danych kontaktowych. To żaden problem podesłać nam informację o jakiejś wygranej i poprosić tylko
o numer telefonu. Co w tym złego? A to,
że dzięki temu zyskują oni dostęp do naszej
komórki, w której tak wielu z nas trzyma
choćby dane bankowe.
Niektóre posty ostrzegają wręcz, że jeśli
nie polubimy lub nie skomentujemy danej
fotograﬁi, czekać nas będą lata nieszczęść.
To samo dotyczy postów związanych np.
z chorymi lub zaniedbanymi i bezdomnymi
zwierzętami. Problem w tym, że wielu ludzi
daje się nabrać. Czy to oznacza, że jesteśmy
emocjonalni? Z pewnością tak, ale pokazuje to też, że w wielu przypadkach jesteśmy
po prostu naiwni. Jeśli jakiś post mówi,
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że dzięki komentarzom i polubieniom
Facebook będzie za cokolwiek płacić, oznacza to, że mamy do czynienia ze spamem.
Aby ustrzec się przed nieprzyjemnościami,
należy zmienić ustawienia swojego konta
i upewnić się, że nie jest ono publicznie
dostępne.
Nie tak dawno przez Facebook przewinął
się inny łańcuszek. Powszechnie udostępniano zdjęcie dziecka podpiętego do aparatury wspomagającej oddychanie. Samo
zdjęcie zostało wcześniej ukradzione z innego proﬁlu. Rzekoma pomoc miała polegać
na tym, że za każde udostępnienie zdjęcia
i napisanie „amen” w komentarzu Facebook
miał wpłacać 5 euro na pomoc w leczeniu.
Facebook nigdy takich ani podobnych akcji
w żaden sposób nie wspomaga. Jeśli rzeczywiście potrzebna jest pomoc, w poście powinny pojawić się dane kontaktowe szpitala
lub fundacji, które mogą potwierdzić prawdziwość apelu. Podobnie jest w przypadku
zdjęć zaniedbanego zwierzęcia, których udostępnienie w jakiś magiczny sposób miałoby zapewnić mu dach nad głową, koc, pełną
miskę itd. Proste pytanie – a niby kto miałby
za to zapłacić?

Czy można mieć pretensje o to, że ktoś
reaguje pozytywnie na czyjeś cierpienie?
Nie można. Tym bardziej że tak wielu z nas
wspiera najróżniejsze instytucje działające
na rzecz nieznanych nam osób. Ale media
społecznościowe pełne są też innych drażniących postów. Czy jest ktoś, kto nie widział postu w stylu „Z niektórymi z Was się

pożegnam. Chcę zobaczyć, kto czyta mój
wpis. Jeśli doczytałeś do końca, polub, skopiuj i wklej u siebie…”. Nie wspominając już
o niedawnych postach dotyczących rzekomej prywatności naszych zdjęć i wszelkich
materiałów, które staną się nagle publiczną
własnością Facebooka, o ile nie powielimy
bzdurnego zastrzeżenia.

Niedawno Facebook roił się wręcz od typowych dla WOŚP serc. Pojawił się również
łańcuszek rzekomo „bijący rekordy w przesyłaniu serduszek” znajomym. Nikt nigdy nie
byłby w stanie sprawdzić, ile serduszek rozesłaliśmy, więc ustanowienie rekordu było
absolutnie niemożliwe. Po drugie, WOŚP
stanowczo odcięła się od tej akcji. Znów do
czynienia mamy z typowym phishingiem,
który polega na tym, że spamer, który zapoczątkował akcję, dostaje dostęp do naszych
danych, adresów mailowych itd. W efekcie
stajemy się nośnikami i oﬁarami internetowego spamu; dostajemy maile i reklamy,
których sobie nie życzymy.
Łańcuszki będą się pojawiać pewnie w nieskończoność. Niestety, tracą na tym ci, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. Sami
padamy w tej sytuacji oﬁarą tylko dlatego,
że jesteśmy po prostu dobrzy i chcemy dobrze. Najzwyczajniej w świecie. Szkoda tylko,
że są tacy, którzy tę naszą dobroć wykrzystują dla własnych idiotycznych potrzeb.

Filip Cuprych
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02 735 64 94

BIURO KSIĘGOW E
VA NDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY
• Zakł ad anie d ział alno ści 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

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com
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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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„Zamiast wziąć się za naukę, to łazi taki jeden z drugim po mieście i się drze, i macha tymi tablicami, ciekawe, czy jakby go
z tablicy Mendelejewa przepytać, to też by taki pierwszy był do rozmowy? Ciekawe, czy w domu też taki ekologiczny, światła
zgasić to nie ma komu, ale do Brukseli jeździć i drzeć się to każdy pierwszy. Matka z ojcem muszą toto wszędzie wozić samochodem, tylko laptopy i telefony kupować, co jeden to droższy, a czy jego obchodzi, że to, co tam w tej elektronice siedzi,
to w Afryce dzieci w kopalni gołymi rękami muszą wykopać? Ale na marsze chodzić i zdjęcia robić i zakłócać porządek to w to
mu graj, jednemu i drugiemu”. Podobnych komentarzy po każdym ekomarszu można usłyszeć na ulicy setki, resztę tych bardziej
obraźliwych znajdziemy w internecie. Co i dlaczego tak bardzo przeszkadza niektórym w działaniu młodych ludzi, nie tylko w Belgii?

Nie wszyscy lubią zmiany i ludzi, którzy z własnej woli podejmują inicjatywę, by zmienić sytuację, która stoi im kością w gardle. Są wśród
nas tacy, którzy na każdą, nawet najmniejszą
iskierkę buntu reagują mdłościami i zaczynają
wymiotować litrami jadu. I nie chodzi tu tylko o szeroko pojętych dorosłych, którzy jakby
z reguły nie zgadzają się z młodzieżą, ale też
o osoby z tej samej, co protestujący w czwartki, grupy wiekowej.
Zastanawiając się ostatnio nad powodami
krytyki, zdołałam znaleźć kilka, ale za najważniejszy uznałam właśnie niechęć do zmian.
Lubimy, kiedy jest nam wygodnie, dobrze nam
w naszych znanych granicach, nie chcemy,
żeby ktoś nam właził z butami na trawnik i wycierał błoto o ładnie skoszoną trawę. Ogólnie
nie chcemy, żeby wytykano nam błędy, za to
wolimy poklepywanie po pleckach i głaskanie
po główkach. Dzięki ogólnym działaniom na
rzecz poprawy stanu powietrza, wprowadzania odnawialnych źródeł energii i ograniczania
produkcji i zużycia plastiku zaczęliśmy czuć
się komfortowo z myślą, że „przecież wszyscy
coś robimy dla Ziemi”. Niestety, nie jest aż tak
kolorowo, bo nadal dzieje się za mało i ciągle
wiele jest do zrobienia.
Protestujący są więc dla wielu jak kamień
w bucie – uwierają, przypominając o każdej
niepotrzebnej wyprawie samochodem do sklepu oddalonego o 5 minut piechotą, o każdej
puszce wyrzuconej w parku, o każdym bochenku chleba wywalonym bezmyślnie do śmietnika. W głębi duszy wiemy, że nadal można zrobić więcej, zwłaszcza na tym podstawowym,

15 marca, strajk globalny dla przyszłości!
Apel do młodych z całego świata.
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„rodzinnym” poziomie, ale nie lubimy, gdy
się nam o tym przypomina, zwłaszcza ustami
jakichś wymazanych farbą, rozwrzeszczanych
nastolatków.
Nawet politycy złapali się w taką pułapkę.
Na początku lutego belgijska minister Joke
Schauvliege zaskoczyła gości tradycyjnego spotkania noworocznego, zorganizowanego przez
jedną z organizacji rolniczych, stwierdzeniem,
że marsze to ustawka i że tylko ze względów
bezpieczeństwa narodowego nie powie, kto
steruje całym tym cyrkiem. Cała sytuacja była
skandalem: począwszy od organizacji w lutym
przyjęcia noworocznego, a skończywszy na
poszukiwaniu układów w działaniach młodych
ludzi.

Wypowiedź byłej już minister środowiska i rolnictwa Schauvliege wywołała poruszenie – czy
rzeczywiście służby bezpieczeństwa Królestwa
Belgii mają informacje o działaniach grup destabilizujących? Czy czarna wołga krąży po
ulicach Brukseli? Czy wśród uczniów podstawówek i liceów roi się od uśpionych agentów?
Zapytani o zdanie odpowiedzialni za bezpieczeństwo nasze i wasze panowie w garniturach
stwierdzili jednoznacznie, że minister poniosło
i nikt dzieciakami nie steruje. Joke Schauvliege
niby przeprosiła („Zagalopowałam się w szale
wystąpienia…”), ale z drugiej strony nie powiedziała, że skłamała, mówiąc o sterowaniu.
O wystąpieniu pani minister na drinku można powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to,
że było porywające, płomienne i szałowe.
Schauvliege, płacząc, podała się później do dymisji, ale smrodek pozostał. W wielu główkach
wykiełkowało nasionko podejrzenia – może to
jednak prawda, może coś jest na rzeczy i ten
tłum, świadomy lub nie, jest przez NICH sterowany!? Kto za nimi stoi, jaki układ, o czyje
w takim razie walczą? Rosja, Chiny, Izrael?
To, co zrobiła belgijska minister, wywołało
ferment w narodzie; zaczęto szukać ukrytych
wrogów, mimo że wszyscy inni członkowie belgijskiego rządu zaprzeczyli, jakoby coś było na
rzeczy. Krytycy maszerujących prześcigają się
w wymyślaniu kolejnych teorii spiskowych, co
nie uspokaja sytuacji wokół zapłakanej, załamanej i trochę skompromitowanej byłej minister.

Politycy mają w naturze rzucanie półprawdami, ubarwianie rzeczywistości i granie
na nastrojach społecznych, zwłaszcza kiedy
na horyzoncie wybory. Dzieciakom z transparentami dla Ziemi nie ma na razie co zbyt
głośno przyklaskiwać, bo są za młodzi, żeby
głosować, więc zwracamy się do rolników, jak
to zrobiła Schauvliege. Im też nie zawsze jest
po drodze z ekologią, a głosować już mogą.
Wprowadzenie do gry mitycznych „onych”,
którzy pociągają za sznurki, niemal zawsze
jest sukcesem, jednak tym razem się nie udało. Dzieciaki się wściekły, a popierający ruch
dorośli nie popatrzyli tym razem przez palce
na to, co wygaduje pani w garsonce. Skończyło się dymisją, bo gra toczy się o dużo większą stawkę niż ciepła posadka w rządzie. Tym
razem dobro planety, dobro nas wszystkich
wygrało z nowomową i populizmem. Pytanie
tylko, jak długo będzie się to udawało.

Pytanie to moim zdaniem wcale nie powinno
w kontekście tych marszy padać. Jak w ogóle można zastanawiać się, czy warto popierać
działania na rzecz Ziemi i ekologii? Oczywiście,
że trzeba! Każdy z nas jest odpowiedzialny
za to, co się dzieje ze środowiskiem, a nasza
wyraźna niezgoda na działania bądź brak akcji ze strony rządu ma znaczenie. Politycy nie
istnieją bez nas i jeśli nie będziemy głosować
na tych, którzy chcą inwestować np. w trujący powietrze węgiel, nie będą mieli innego wyjścia i ugną się pod naszym naciskiem.
W czasach, kiedy naukowo udowodniono,
że za zanieczyszczenie i niszczenie środowiska odpowiada właśnie człowiek, nie można
udawać, że nic się nie dzieje. Krytykować jest
zawsze łatwiej niż zakasać rękawy i podjąć
wyzwanie. Nie wszystkim musi podobać się
forma protestu, którą wybierają młodzi ludzie
w całej Europie, ale zamiast wypluwać obelgi
w komentarzach, można znaleźć własną jego
formę i zrobić wokół tego trochę szumu, żeby
przyłączyli się inni. Kwaśne miny i zgryźliwe
komentarze nie zmienią faktu, że wszyscy
siedzimy po pas w śmieciach i jeśli szybko się
nie weźmiemy do roboty, może się okazać,
że już nic nie da się naprawić.

Anna Albingier

KALENDARZ IMPREZ
1 – 10.03
ANIMA 2019

Festiwal filmów animowanych
Flagey, 1050 Bruxelles
www.animafestival.be

2 – 5.03
KARNAWAŁ MALMEDY

www.malmedy-tourisme.be

2 – 3.03
COMIC CON BRUSSELS

Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.comicconbrussels.com

3 – 5.03
KARNAWAŁ BINCHE

www.carnavaldebinche.be

3 – 5.03
KARNAWAŁ AALST

www.aalst.be

6 – 10.03
BRUSELAS FLAMENCO FESTIVAL
BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be

8.03
ŚWIATOWY MARSZ KOBIET W BELGII
Bruksela, Gare Centrale, godz.17.00
www.marchemondialedesfemmes.be

8 – 10.03
MADE IN ASIA & YOUPLAY

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.madeinasia.be

9 – 12.03
KARNAWAŁ ACLOT

Nivelles
www.tourisme-nivelles.be

10.03
BLUE PLANET II – LIVE IN CONCERT
Palais 12, 1020 Bruxelles
www.palais12.com
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14 – 17.03
CIRQUE DU SOLEIL

Spektakl: Toruk Le Premier Envol
www.sportpaleis.be

14 – 17.03
SALON CREATIVA

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.creavenue.com

22 – 24.03
SALON BABYBOOM

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.salonbabyboom.be

23.03
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA SPOTKANIE
contact@ensemblespotkanie.com
0477 74 11 11 Krysia Cieślik
www.ensemblespotkanie.com

24.03
ZESPÓŁ MAZOWSZE W BRUKSELI
Jubileusz 70-lecia
BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be

30.03 – 1.04
KARNAWAŁ W STAVELOT
www.laetare-stavelot.be

30.03 – 1.04
KARNAWAŁ W HALLE
www.halattraction.be

31.03 – 2.04
KARNAWAŁ W LA LOUVIERE
www.carnavallalouviere.be

31.03
RISE FOR CLIMATE

5. europejski marsz dla klimatu
Bruxelles, 13h00

do 31.03
L’EXPERIENCE LEGO® A TRAIN WORLD
www.trainworld.be
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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

UpDate Center
konwersacje z francuskiego (Tables de conversation

français)

Tel. 02.649.62.53 — updatecenter@isfce.org

REKLAMA

Tel. 02 . 647. 25 . 69
Fax 02 . 646 . 39 . 85
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JADWIGA ANDEGAWEŃSKA
Znana jako młodziutka i piękna żona Władysława Jagiełły, która zmarła młodo. Niektórzy wiedzą, że była fundatorką reaktywowanej Akademii Krakowskiej, której zapewniła
środki rozwoju poprzez przekazanie młodej
uczelni całego swego majątku. To prawda,
żyła niezbyt długo, bo tylko 25 lat, ale nawet
w tak krótkim czasie potraﬁła dokonać wielu
rzeczy na polu polityki. Jako dziesięciolatka
została koronowana na króla Polski, czyli
przysługiwały jej te same prawa, co każdemu z mężczyzn zasiadających wcześniej na
polskim tronie. Musiała jednak „wywalczyć”
sobie respekt polskich panów.
Prawnuczka Władysława Łokietka i wnuczka Elżbiety Łokietkówny była wysoką blondynką o pięknym uśmiechu. Zrezygnowała
ze związku z poślubionym w dzieciństwie
Wilhelmem Habsburgiem (plotki o ich
schadzkach i skonsumowaniu małżeństwa
były przez kilka lat głównym tematem na europejskich dworach), by stać się żoną Jagiełły
i chrys�anizować Litwę.
Była wykształcona – znała nie tylko język węgierski, ale i polski oraz łacinę, niemiecki, włoski. Interweniowała z powo-
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dzeniem u samego papieża Bonifacego
IX w sprawie polskich pielgrzymów napadniętych w drodze do Rzymu na uroczystości jubileuszowe. Przeforsowała
obsadzenie na biskupstwo krakowskie
Piotra Wysza mimo początkowej niechęci zarówno polskiego duchowieństwa, jak
i papieża. A wybór okazał się najlepszym
z możliwych, gdyż Piotr Wysz był jednym
z najlepszych biskupów w całej historii Krakowa. Była mediatorem między Witoldem
a Skirgiełłą, bratem Władysława Jagiełły.
Prowadziła rozmowy z wielkim mistrzem
Zakonu Krzyżackiego na temat odzyskania
ziemi dobrzyńskiej.
Była przy tym miłośniczką książek i to za jej
przyczyną powstał „Psałterz Floriański” –
jedna z najważniejszych ksiąg w polskiej literaturze. Wspierała studentów, biedaków,
robotników, fundowała stypendia, troszczyła
się o swoich poddanych, także tych nowych
– z Litwy. Dla młodych Litwinów wybudowała bursę na uniwersytecie w Pradze. A do
tego – ciekawostka – jako młoda i chcąca
się podobać kobieta przybyła do uzdrowiska
(dzisiejsze miasto Busko-Zdrój), by skorzystać z solankowych kąpieli. Jej pobożność
i oddanie sprawom państwa sprawiły,
że została ogłoszona patronką Polski i świętą.

IZABELA Z FLEMMINGÓW
CZARTORYSKA

Urocza i rozumna, wytrawna podróżniczka,
mecenas sztuki, zapalona kolekcjonerka,
działaczka polityczna i społeczna, gorliwa
patriotka, aktorka, założycielka bogatej
kolekcji sztuki oraz pierwszego publicznego muzeum, autorka rozpraw o ogrodach
i dziejów Polski dla chłopów. Jednak w świadomości współczesnych Polaków znana jest,
i to nieczęsto, jako żona Adama Kazimierza
Czartoryskiego – przedstawiciela potężnego
rodu, który mógł zostać królem Polski, oraz
matka Adama Jerzego Czartoryskiego – wybitnego polityka: ministra spraw zagranicznych Rosji, przywódcy Hotelu Lambert.
Dokonania Izabeli Czartoryskiej nie są
tak powszechnie znane, jak na to zasługują. W młodości zalotna kosmopolitka, niestroniąca od romansów (jej poufałe kontakty z królem Stanisławem
Augustem Poniatowskim, rosyjskim posłem Nikołajem Repninem czy magnatem Franciszkiem Ksawerym Branickim
były tajemnicą poliszynela), dojrzewa
i zmienia się pod wpływem wydarzeń brzemiennych w skutki dla Polski. Przyszło jej
bowiem żyć w czasach pierwszego i kolejnych dwóch rozbiorów, ogłoszenia Konsty-

tucji 3 Maja, insurekcji kościuszkowskiej,
powstania listopadowego.
Jest główną przedstawicielką opozycji przeciw królowi Stanisławowi Poniatowskiemu
i Rosji. W 1788 r. bierze udział w pracy sejmików i słucha obrad sejmowych. Radosne
dni związane z tworzeniem i uchwaleniem
Konstytucji 3 Maja uświetnia wystawieniem w Puławach sztuki „Matka Spartanka”,
w której zresztą gra główną rolę; układa
także patriotyczną pieśń „Hej, hej, rycerze”. To właśnie ona gości u siebie Tadeusza
Kościuszkę i to w jej domu ułożony zostaje
plan przyszłej insurekcji. Polityczne ambicje
przenosi też na swoje dzieci – córkę Marię
wydaje za Fryderyka Wirtemberskiego (siostrzeńca króla Prus Fryderyka II), a synów
oddaje na dwór carycy Katarzyny.
Jej ulubiona rezydencja w Puławach przyciąga elitę intelektualną i artystyczną epoki,
więc nie bez kozery miasto zostaje nazwane
„polskimi Atenami”. Izabela Czartoryska każe
wybudować tam Świątynię Sybilli i Domek
Gotycki, które stają się miejscem przechowywania pamiątek po Polsce, jak i dzieł europejskich mistrzów. Znalazły się tam m.in.
chorągwie z wojen krzyżackich, trofea bitewne Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego,
trzewiczki koronacyjne Zygmunta Augusta
(błędnie przypisane królowej Jadwidze) czy
pamiątki po księciu Józeﬁe Poniatowskim.
Ale także „Dama z gronostajem” Leonarda
da Vinci oraz „Portret młodzieńca” Rafaela
San� (niestety zaginiony po II wojnie światowej). Obecnie eksponaty te zobaczyć można
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA
Żona Józefa Piłsudskiego i matka dwóch
córek, choć mało kto pamięta jej imię
i nazwisko, nie mówiąc już o dokonaniach.
A miałaby się czym pochwalić. Rewolucjonistka, konspiratorka, więziona za działalność niepodległościową, odznaczona
Orderem Virtu� Militari. Jako działaczka Organizacji Bojowej PPS odpowiedzialna była
za opiekę nad składami broni, szmuglowaniem jej za granicę oraz dostarczaniem na
miejsce akcji bojowych. Dla przypomnienia
– w czasach zaborów za szmuglowanie broni
groziła wieloletnia katorga.
Pomysłowa i odważna aż do brawury brała
m.in. udział (zresztą razem z Józefem Piłsudskim) w napadzie na pociąg pocztowy pod
Bezdanami przewożący podatki z Królestwa
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Polskiego do Petersburga, bo chciała zapewnić organizacji niezbędne do działania fundusze. Pieniądze ukryte w schowkach pod
jej ubraniem posłużyły do kupna broni i wykupywania więźniów politycznych. Wsławiła się dopracowaniem metody przewożenia
broni, amunicji i dynamitu ukrywanych pod
sukniami i w gorsetach.
W czasie I wojny światowej należała do oddziału wywiadowczo-kurierskiego I Brygady Legionów Polskich, była komendantką
kurierek legionowych. Sama nazywała siebie feministką i przekonywała Piłsudskiego
do nadania kobietom praw obywatelskich,
co też uchwalił rząd premiera Moraczewskiego w 1918 r., podkreślając oﬁarność kobiet
w walce o niepodległość. Na taki przywilej kobiety we Francji musiały poczekać
do 1945 r., a w Szwajcarii – aż do 1971 r.
Pod jej patronatem wydano dwa tomy
wspomnień uczestniczek walk o niepodległość Polski. Gen walki przekazała młodszej
córce Jadwidze, która była jedną z trzech kobiet pilotów służących w brytyjskich siłach
powietrznych w czasie II wojny światowej.

ANNA WALENTYNOWICZ
Przez długie lata jej rola w czasie wydarzeń
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1980 r.
była przysłonięta przez osobę Lecha Wałęsy.
Zresztą były prezydent o swojej współpracowniczce w walce o prawa robotników wypowiadał się niekorzystnie, wręcz niegrzecznie, negując jej dokonania, a podkreślając
swoje. Ale to właśnie dzięki niej dokonał się
historyczny zwrot w historii Polski XX w.
Anna Walentynowicz urodziła się na Wołyniu przed II wojną światową, która odebrała
jej rodziców i brata. Mieszkała na Pomorzu
i pracowała w Stoczni Gdańskiej jako zwykła
robotnica – była spawaczem i przodownicą
pracy. Zawsze życzliwa i pomocna, była wyczulona na sprawy robotników, działając najpierw w ZMP, potem w Lidze Kobiet. To jej
dyscyplinarne zwolnienie z pracy 8 sierpnia
1980 r. (na kilka miesięcy przed emeryturą)
stało się przyczyną strajku szesnastotysięcznej załogi kombinatu. Robotnicy stanęli za
nią murem, gdyż od wielu lat odważnie występowała przeciwko władzom stoczni, zarzucając jej różne nieprawidłowości i działanie na szkodę pracowników.
Postulat przywrócenia Anny Walentynowicz
do pracy, jak również podwyżki płac, został

przez dyrekcję stoczni spełniony, ale to jej
apelom zawdzięczamy zatrzymanie robotników ze Stoczni Gdańskiej udających się
do domu po podpisanych porozumieniach
z dyrekcją, by kontynuować strajk solidarnościowy z innymi zakładami – robotnikami Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni
oraz pracownikami komunikacji miejskiej
w Gdańsku. Ona została przywrócona do
pracy, ale ujęła się za tymi wszystkimi, którzy stanęli w jej obronie. Podczas gdy Lech
Wałęsa uważał, że sprawy są załatwione,
i na tym koniec. Protest robotników rozprzestrzenił się na cały kraj i doprowadził do powstania pierwszych niezależnych związków
zawodowych w krajach Bloku Wschodniego.
We wrześniu 1980 r. Anna Walentynowicz
została członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
w Gdańsku – „Solidarności”. Jednak już rok
później Lech Wałęsa „wyrzucił” ją ze związku. Była zbyt niewygodna dla niego – krytykowała jego postępowanie, podejrzewała,
że współpracował z SB, a przecież sama zrezygnowała z przewodzenia strajkowi, mówiąc, że „ranga sprawy spadnie, jak na czele
będzie baba”.
Uczciwość, bezkompromisowa postawa i dążenie do prawdy zjednały jej ogromny szacunek i popularność wśród robotników, ale
przez władze stoczni i władze państwowe
była prześladowana – przenoszona na inne
stanowiska pracy, więziona, inwigilowana
przez stu funkcjonariuszy i nękana przez
UB. Ona zaś była zawsze osobą dość cichą
i niechwalącą się swoimi czynami, choć to
właśnie jej nadano przydomek „Anna Solidarność”. Doceniana – 13 grudnia 2005 r.
odebrała Medal Wolności od Amerykańskiej
Fundacji Oﬁar Komunizmu na rzecz „Solidarności”. Zmarła tragicznie w katastroﬁe smoleńskiej w 2010 r., udając się do Katynia na
obchody upamiętniające rozstrzelanych żołnierzy, o których pamięć dopominała się już
jako robotnica w stoczni z równym zapałem,
jak o pomnik dla robotników grudnia 1970.

Sylwia Maj
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Czy zastanawiali się kiedyś państwo, jaki wpływ ma kawa na nasz
mózg i zdrowie w ogóle? Czy dwie filiżanki dziennie to już za dużo,
czy może jeszcze w normie? Oczywiście wpływ kawy na każdego
z nas jest kwestią indywidualną, ale przeprowadzono badania, które
wykazują jej ogólnie prozdrowotne skutki.
Zacznijmy jednak od tego, w jaki sposób
napój ten znalazł się na naszych stołach.
Pierwsze wzmianki o spożyciu ziaren kawowca pochodzą z Etiopii. Tam owoce
kawowca wykorzystywane były już w I tysiącleciu p.n.e. Spożywano je gotowane
z dodatkiem masła i soli. Nie uprawiano ich
i nie palono, ale po prostu zbierano z krzewów i drzew rosnących naturalnie. Już wtedy zauważono ich pobudzający wpływ na
człowieka.
Styl picia kawy, jaki znamy obecnie (palone, a następnie zmielone ziarna), pochodzi z krajów arabskich. Przypuszcza się, że
w XIII lub XIV w. kupcy arabscy przywieźli
ziarna kawowca do Jemenu, gdzie opracowano metodę preparowania nasion poprzez prażenie i wytwarzanie z nich napoju.
Największym ośrodkiem handlu kawą stał
się wtedy arabski port Al-Mucha (zwany też
Mokka). Pomimo początkowej krytyki czy
wręcz zakazów spożywania tego napoju
(ze względu na właściwości pobudzające)
zwyczaj picia kawy rozpowszechnił się dość
szybko na całym Bliskim Wschodzie.
Dzięki kupcom brytyjskim i holenderskim
kawa pojawiła się w Europie około XVI w.
W Polsce rozpowszechniona została po bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Jej miłośnikami byli Jan III Sobieski oraz Bohdan Chmielnicki. Choć początkowo kawa znana było
jedynie jako specyfik pobudzający, to już
na początku XVIII w. znalazła się w polskich
podręcznikach medycznych jako specyfik na
schorzenia przewodu pokarmowego.
Według ICO (International Coffee Organization) zdecydowanie największym eksporterem kawy na świecie jest obecnie Brazylia.
W dalszej kolejności znajdują się Indonezja,
Etiopia i Filipiny. Głównym importerem są
zaś kraje Unii Europejskiej. Tu spożywa się
jej najwięcej. Mieszkańcy których państw
najbardziej polubili picie kawy? Może
Włosi, słynący z espresso czy cappuccino?
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A jednak nie! W 2017 r. zdecydowany prym
wiodła Finlandia, gdzie średnie spożycie
kawy wyniosło aż 12 kg ziaren rocznie na
osobę. Na kolejnych miejscach znalazły się:
Norwegia (9,9 kg) oraz Islandia i Dania z blisko 9 kg spożycia rocznie. W Polsce w tym
samym roku spożyto ok. 3 kg ziaren kawy
na mieszkańca.
To zadziwiająco duże spożycie kawy zwróciło uwagę naukowców, którzy postanowili
zbadać dokładniej jej wpływ na zdrowie
człowieka. Doktor Sarah McKay, neurobiolog z Oxford University, podaje wyniki badań, z których wynika, że picie przez Finów
dwóch lub trzech filiżanek kawy dziennie
wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Podobne wyniki uzyskali neurobiologowie z USA, którzy
badali osoby w wieku od 65 do 88 lat wykazujące pierwsze oznaki utraty pamięci.
Umiarkowany poziomy kofeiny we krwi
(trzy filiżanki dziennie) wiązał się ze zmniejszonym ryzykiem demencji.
Amerykański neurolog, dr Gary Arendash
(University of South Florida), pracujący nad
chorobą Alzheimera, stwierdził w raporcie:
„Kawa jest niedroga, łatwo dostępna, łatwo
dostaje się do mózgu i dla większości z nas
ma niewiele skutków ubocznych. Co więcej,
nasze badania pokazują, że kofeina i kawa
wydają się bezpośrednio atakować proces
choroby Alzheimera”. On sam, przekonany
o dobroczynnym wpływie kawy, wypija, jak
twierdzi, sześć filiżanek tego napoju dziennie.
Inne badania wskazały, że kawa ma nie
tylko dobry wpływ na mózg, ale też zapobiega innym chorobom. Ochronne działanie kawy naukowcy potwierdzili w trwających 16 lat badaniach prowadzonych
w Stanach i Europie, które objęły ponad
700 tys. uczestników. Wyniki zostały opublikowane w 2017 r. w prestiżowym „New
England Journal of Medicine”. Wykazały
one znaczące odwrotne zależności pomię-

dzy ilością spożytej kawy a śmiertelnością.
Amerykanie pijący kawę, którzy spożyli
więcej niż dwie filiżanki dziennie, osiągnęli
prawie 20-proc. względną redukcję ryzyka
w zakresie śmiertelności w porównaniu
z osobami, które nie piją kawy. Jeśli chodzi
o Europejczyków pijących więcej niż dwie
filiżanki kawy dziennie, wyniki były następujące: od 7 do 10 proc. mniejsze ryzyko
śmiertelności w przypadku kobiet i od 12
do 14 proc. w przypadku mężczyzn.
Dr Daniel Dressler z University of Medicine
w Atlancie stwierdza w „New England Journal of Medicine”, że dzieje się tak, ponieważ kawa zawiera przeciwutleniacze i inne
bioaktywne związki, które mają pozytywne
działanie i chronią komórki przed uszkodzeniami, chorobami i starzeniem. Kawa jest
złożoną mieszaniną biologicznie czynnych
substancji, w tym: kofeiny (oczywiście),
kwasu chlorogenowego, potasu, niacyny,
magnezu i przeciwutleniaczy.
Z wyników tych badań z pewnością cieszą
się smakosze kawy. Jej miłośnicy dobrze
znają stymulujące działanie kofeiny, po której czujemy się bardziej czujni, energiczni
i dysponujemy większą koncentracją.
Czy powinniśmy więc zacząć pić jej więcej?
Zalecam ostrożność. Przede wszystkim wyższe dawki spożycia kawy mogą powodować
negatywne skutki, takie jak niepokój, bezsenność i kołatanie serca. U niektórych
osób może też zwiększać problemy z nadkwasotą i być nieobojętna dla żołądka. Picie kawy nie pomoże także zrekompensować ryzyka genetycznego.
Kawa nie jest więc złotym środkiem na
wszystkie dolegliwości. Chcąc być zdrowszym
i żyć dłużej, musimy pamiętać o ćwiczeniach
fizycznych, dobrym odżywianiu, kontaktach
społecznych i wsparciu najbliższych!
Beata Pawelczyk-Cnudde

Obecnie nieodpłatne zajęcia prowadzone są przez polskiego nauczyciela
– panią Anetę Sornat w pięciu szkołach:
L.p.

Nazwa szkoły

Dzielnica

1.

Ecole Communale Les Colibris

1310 Hulpe

2.

Ecole Communale Primaire
Joli Bois

1150Woluwe Saint Pierre

3.

Lycée Sœur Emmanuelle

1070 Anderlecht

4.

Ecole Chant d’Oiseau

1150 Woluwe Saint Pierre

5.

Ecole Fondamentale Communale
La Colombe de la Paix

1040 E�erbeek

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci powyżej 3 roku życia, aby dołączyły do nas.
Więcej informacji można uzyskać
kontaktując się bezpośrednio z nauczycielem anet811@wp.pl
lub Sekretariatem Ambasady Polskiej tel. +32 2 780 45 00.
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JESTEM
INTROWERTYKIEM

Co to właściwie znaczy, że ktoś jest introwertykiem?
Czym się różni introwertyk od ekstrawertyka?
Czy introwertyków jest dużo na świecie
i czy introwertyzm to cecha wrodzona czy nabyta?

Temat introwersji versus ekstrawersji wydaje mi się szczególnie
ważny, bo tak naprawdę, choć najczęściej wcale nie zdajemy sobie z tego sprawy, od tego w dużej mierze zależy wybór naszych
zainteresowań, znajomych, szkoły, ścieżki zawodowej i sposobu
spędzania wolnego czasu. Zacznijmy od wyjaśnienia, że to, iż
jedni z nas są bardziej introwertyczni, a inni ekstrawertyczni,
jest częścią naszego temperamentu, czyli naszą cechą wrodzoną, z którą przychodzimy na świat. Nie jest to zatem kwestia
wyboru. Szacuje się, że introwertyków jest w społeczeństwie
około 30 proc., co oznacza, że pozostałe 70 proc. to ekstrawertycy. Można zatem powiedzieć, że świat jest przez nich
zdominowany. I tak też jest. Wymaga od nas ekspansywnego
podejścia do życia, jak najczęstszego wystawienia na ekspozycję społeczną i porównywania się z innymi, bycia aktywnym
i dobrze zasymilowanym ze społeczeństwem. Introwertykom,
mimo że starają się do wszystkich tych wymagań dopasować,
w takim świecie z pewnością nie jest łatwo. Ich sposób funkcjonowania odbiega od lansowanego obecnie stylu życia, gdzie
atrakcyjne społecznie są osoby głośne, dominujące i asertywne.
Osoby widoczne. Abyśmy jednak mogli przybliżyć sposób funkcjonowania introwertyka, spróbujmy najpierw ustalić cechy
charakterystyczne introwertyków oraz ekstrawertyków.

* są świetnymi i uważnymi słuchaczami – skupieni na roz-

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INTROWERTYKÓW:
* zatrzymują energię w sobie,
* są refleksyjni; zanim coś zrobią, najpierw pomyślą,
* najlepiej czują się w domu i w swoim własnym towarzystwie, irytują się, jeśli nie mogą spędzić dostatecznie dużo
czasu sami lub pozostawieni w spokoju,
* skoncentrowani na swoich uczuciach i emocjach; mówi się
o nich, że mają dobry wgląd w siebie; skłonni do przeprowadzania wewnętrznych analiz,

*
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mówcy, pamiętający detale,

* rozmawiają spokojnie, łagodnie, zastanawiają się nad tym,

co i w jaki sposób mówią,

* wytrwali, zdolni do niezależnego myślenia, głębokiej kon-

centracji i twórczych rozwiązań,

* dobrze się czują w samotności, lecz nie dlatego, że nie lu-

*
*
*
*
*

*
*

bią ludzi, ale ponieważ przebywanie z innymi wyczerpuje
ich zasoby energetyczne. Spotkania towarzyskie są dla nich
tak wysysające, że po ich zakończeniu czują się dosłownie
„wypompowani” z sił,
wolą rozmowy w cztery oczy aniżeli przebywanie w większym towarzystwie, zdecydowanie nie są typami „imprezowiczów”,
mają nieliczne grono znajomych, ale za to bardzo dbają o relacje z najbliższymi przyjaciółmi,
nie podejmują inicjatywy poznawania nowych osób, bo według nich kontakty z nieznajomymi są mało przewidywalne,
bywają powściągliwi w okazywaniu uczuć, więc mogą sprawiać wrażenie chłodnych lub trzymających dystans, są to
jednak osoby niezwykle wrażliwe i delikatne,
wolą się uczyć i pracować samodzielnie; spokój i cisza wspierają ich efektywność,
zatrzymują swoje pomysły dla siebie, nieraz trzeba ich spytać o opinię, której zwykle sami z siebie nie wygłaszają,
zwykle są ugodowi i unikają konfliktów,
są znakomitymi obserwatorami emocji i trafnie odczytują
intencje innych ludzi.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA EKSTRAWERTYKÓW:
* otwarci, towarzyscy, czerpiący energię z przebywania z innymi,
* nastawieni na świat zewnętrzny, mało skoncentrowani na
swoich uczuciach,
* źle się czują w samotności i ogólnie jej unikają, bo ich przytłacza,
* lubią się ekscytować, robić wiele rzeczy, udzielać się w rozlicznych przedsięwzięciach,
* spontaniczni,
* mają szerokie grono znajomych i przyjaciół, z którymi uwielbiają spędzać czas,
* cechuje ich łatwość i lekkość wyrażania się,
* aktywni, żywo gestykulujący podczas rozmów,
* chętnie poznają nowe osoby, a także przebywają w nieznanym sobie otoczeniu,
* zawsze skorzy do zabawy i wyjść, dzięki którym ładują życiową energię,
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* koncentrują się na rezultatach; lubią, kiedy coś się wokół

nich dzieje, często skupiają na sobie uwagę innych,
* ekspresyjni, cieszący się bieżącą chwilą.

Różnice w sposobie funkcjonowania introwertyków i ekstrawertyków są bardzo widoczne i odczuwalne nie tylko przez nich
samych, ale także przez ich najbliższe otoczenie. Najprościej
można by to ująć tak, że o ile introwertyk znajduje źródło zasilania w swoim wewnętrznym emocjonalnym świecie składającym się z uczuć, idei i wrażeń, o tyle ekstrawertyk jest zasilany
przez świat zewnętrzny, czerpie swoją energię z aktywności,
podejmowanych przedsięwzięć, a przede wszystkim z kontaktu
z innymi. Czyli to, co rozładowuje introwertyka, ładuje ekstrawertyka – i odwrotnie.
Introwertyków na świecie jest znacznie mniej, mają za to całą
paletę fantastycznych zalet, z których warto zdawać sobie sprawę. Jak nikt inny odnajdują się w świecie uczuć i emocji. Lepiej
od ekstrawertyków odczytują intencje innych i są znakomitymi
obserwatorami życia, świata i ludzi. Są przy tym często empatyczni, a przez to skupieni na drugim człowieku. Doskonale odnajdą się w zawodach, w których właśnie te cechy są pożądane.
Introwertycy, zważywszy na to, że mają wysoko rozwiniętą zdolność koncentracji, nie cenią może specjalnie luźnej rozmowy
o wszystkim i o niczym, ale za to są znakomici w rozmowach
o sprawach i rzeczach, które w życiu mają znaczenie. Mieć in-
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trowertyka za przyjaciela to wielki skarb. Nie będzie on może
towarzyszył nam w nocnych weekendowych eskapadach, ale
za to z dużym prawdopodobieństwem będzie nieocenionym
powiernikiem naszych trosk i kłopotów. Zaufanym i obecnym
wtedy, kiedy go potrzebujemy. Lojalnym i oddanym nam przyjacielem. Można powiedzieć, że introwertycy są emocjonalnie
i duchowo głębocy, mają wysoko rozwiniętą samoświadomość.
Łatwiej nam się przy nich otworzyć czy zwrócić się do nich po
pomoc. Jeśli z kolei chodzi o to, jakimi są pracownikami, to
mogę z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że cechuje ich
wysoka dokładność w wykonywaniu obowiązków, a także sumienność i pewnego rodzaju determinacja. Lubią kończyć rozpoczęte zadania i starają się wykonać je najlepiej, jak potrafią.
Ze względu na wspomnianą przeze mnie wysoko rozwiniętą
zdolność koncentracji zwracają uwagę na detale i nie są podatni na tak zwane „rozpraszacze”, robią w związku z tym to, co do
nich należy. Taki właśnie sposób pracy sprawia im wewnętrzną
przyjemność. W związku z tym, że są świadomi, zazwyczaj wiedzą, czego chcą, a to daje im jasne wskazania zawodowe i życiowe. Najważniejsze jest jednak to, że mimo tych wszystkich
znaczących różnic pomiędzy introwertykami a ekstrawertykami
potrafią się oni wspaniale uzupełniać i, jak się okazuje, wzajemnie się od siebie uczyć i czerpać.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Wraz z początkiem 2019 r. weszły w życie nowe przepisy. Wpłynęły one
pozytywnie na sytuację finansową spadkobierców, którzy odziedziczyli
nieruchomość w Polsce. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 23 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2159) znosi obowiązek

podatkowy dla nieruchomości zbytych przed upływem 5 lat od
chwili ich nabycia.

Dotychczas spadkobierca, który nabył w drodze dziedziczenia nieruchomość, jej część lub udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo wieczystego użytkowania gruntu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) (dalej:
„u.p.d.o.f.”), aby uniknąć zapłaty podatku, musiał wstrzymać się 5 lat
z jej sprzedażą. Przeczekanie 5-letniego okresu od otwarcia spadku
w dużej mierze okazywało się korzystniejsze dla spadkobierców niż
szybka sprzedaż nieruchomości, nawet jeżeli nie zamierzali z niej korzystać. Jeżeli bowiem spadkodawca chciałby sprzedać ją wcześniej,
przykładowo 2 lata po odziedziczeniu, musiałby zapłacić aż 19% od
uzyskanego w ten sposób przychodu. Aby uniknąć tego podatku, spadkobierca musiał więc odczekać 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zmarła bliska osoba.
Jedynym sposobem (poza przeczekaniem 5 lat) na uniknięcie zapłaty podatku, na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów, była
tzw. ulga mieszkaniowa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.
Polegała ona na tym, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości przed
upływem 5 lat i przeznaczeniu pozyskanych ze zbycia środków ponownie na cel mieszkaniowy spadkobierca nie musiał płacić podatku.
Warunkiem było, aby otrzymane w ten sposób środki wydać w ciągu
2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.
Powyższa sytuacja, dzięki znowelizowanym przepisom, jest już przeszłością. Obecnie w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych
w drodze spadku 5-letni okres będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości.
Zmiana jest korzystna dla osób dziedziczących, ponieważ w jej wyniku
jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie będzie posiadał nieruchomości
przez okres 5 lat, czas od jej nabycia przez spadkodawcę będzie doliczony do okresu wymaganego do sprzedaży nieruchomości przez spadkobiercę bez konieczności zapłaty podatku.

Przykład:

W 2019 r. zmarł pan Kowalski, ojciec Karoliny. W testamencie wyraził
wolę, by mieszkanie, które nabył w 1997 r., odziedziczyła jego córka.
Karolina chce sprzedać odziedziczone mieszkanie. Czy może to zrobić,
nie płacąc podatku dochodowego od sprzedaży (ceny nabycia)?
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Karolina może sprzedać
mieszkanie od razu bez ryzyka obciążenia podatkiem dochodowym. Nabycie nieruchomości, która weszła w skład masy spadkowej, nastąpiło
w 1997 r. W dacie śmierci pana Kowalskiego, tj. 2019 r., obowiązek zapłaty podatku już nie istnieje. Na gruncie stanu prawnego obowiązującego przed nowelizacją Karolina musiałaby czekać 5 lat od daty śmierci
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ojca (od otwarcia spadku), czyli dopiero w 2024 r. mogłaby sprzedać
nieruchomość bez obciążenia podatkiem dochodowym.
Ponadto warto wyjaśnić sytuację, w której spadkodawca nie posiadał
nieruchomości przez okres 5 lat lub dłużej w chwili swojej śmierci.

Przykład:

W 2017 r. pani Nowak kupiła mieszkanie, które w testamencie zapisała na
rzecz swojej wnuczki, Joanny. W 2019 r. pani Nowak zmarła. Joanna chce
sprzedać mieszkanie i nie płacić 19% podatku od uzyskanego przychodu.
W takiej sytuacji Joanna będzie musiała poczekać jeszcze 3 lata, aby
móc sprzedać mieszkanie bez płacenia podatku. Dopiero w 2022 r., czyli
po upływie 5 lat od chwili nabycia mieszkania przez babcię, odpadnie
obowiązek zapłaty podatku.
Znowelizowane przepisy objęły również zbycie nieruchomości
przez wdowców i rozwodników. Wymienione osoby będą mogły

sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku
wspólnego, a nie, jak obecnie, od dnia owdowienia lub rozwodu.
Warto zastanowić się także nad sytuacją osób, które odziedziczyły nieruchomość przed 2019 r., czyli przed wejściem w życie nowych przepisów.
Także one będą mogły skorzystać z dobrodziejstwa nowelizacji, liczy się
bowiem moment sprzedaży nieruchomości i uzyskania przychodów, nie
zaś moment odziedziczenia.

Przykład:

Pani Katarzyna w 2000 r. kupiła mieszkanie, które zapisała w spadku
swojemu synowi, Karolowi. Zmarła w 2016 r. Trzy lata później, czyli
w 2019 r., Karol zdecydował się na sprzedaż mieszkania. Czy musi zapłacić podatek od sprzedaży?
Karol może sprzedać nieruchomość bez obowiązku uiszczenia podatku.
Mimo że pani Katarzyna zmarła w 2016 r., czyli przed nowelizacją przepisów, decyzja o sprzedaży mieszkania zapadła dopiero w 2019 r., czyli
na gruncie obowiązujących już nowych przepisów. Okres pięcioletni dla
Karola liczy się więc od daty kupna mieszkania, czyli 2000 r. W przypadku zastosowania nieobowiązujących już przepisów, Karol uniknąłby
płacenia podatku dopiero w 2021 r.
Podsumowując, główna zmiana przepisów polega na tym, iż obecnie
pięcioletni okres, po upływie którego będzie można sprzedać nieruchomość bez obowiązku zapłaty podatku w przypadku dziedziczenia, liczony będzie od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę, nie zaś jak było dotychczas – od daty śmierci spadkodawcy.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
www.kancelariahajdukiewicz.com
tel.: 0048 504 078 866
Na podstawie:

- Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350);
- Ustawy z dn. 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159).

DOM

Współczesne łazienki nie są już wyłącznie pomieszczeniami do kąpieli czy prania. Od pewnego już czasu to coś w rodzaju domowego spa, które nie tylko
ma być funkcjonalne, ale też dawać mieszkańcom poczucie wygody i odrobiny
luksusu. Tu przychodzimy odpocząć i się zrelaksować. Dlatego coraz większy
nacisk kładziemy na ich wygląd i wyposażenie. Również w przypadku łazienek
co pewien czas pojawiają się nowe trendy związane z wyposażeniem i wykończeniem. Szukasz pomysłu na nowoczesną łazienkę?
Chcesz wiedzieć, jaki jest podstawowy must have dla modnej łazienki?
O tym właśnie piszemy poniżej!
LUSTRZANA ELEGANCJA

Lustra w łazience służą już nie tylko temu, by
poprawić fryzurę i dopilnować wyglądu przed
wyjściem do pracy. Teraz lustro może być też
sprytnym elementem wyposażenia, który
upiększy wnętrze i zagra w przestrzeni. Bardzo
duże powierzchnie lustrzane, często na całej
szerokości ściany, powiększają optycznie niewielkie wnętrze. Pamiętajmy, że aby ułatwić sobie życie, duże powierzchnie lustra najlepiej wykonać z materiału z powłoką przeciwmgielną.
Jednym ze współczesnych trendów są również
lustra ze zintegrowanym oświetleniem LED. Takie rozwiązanie nie tylko pięknie oświetla łazienkę, ale również wprowadza do wnętrza odrobinę
nowoczesności. Przy takim oświetleniu często
można wybrać stopień intensywności światła lub
jego kolor, jest więc ono bardzo funkcjonalne.
Modne stały się również lustra niezintegrowane
ze ścianą, ale zawieszane na niej, o różnorodnych, często wręcz fikuśnych kształtach. Bardzo
popularne są lustra okrągłe, w nietypowych
ramach. Bez problemu znajdziemy je w najbliższym sklepie z wyposażeniem wnętrz.

SZKŁO!

Powierzchnie szklane w łazience to
nic nowego. Tyle że obecnie powinno
ich być naprawdę dużo. Szklane przegrody i kabiny prysznicowe powinny
mieć jak najmniej widoczne łączenia,
jak najwęższe profile. Modne są proste
szklane dodatki i elementy oświetlenia.
Wprowadza się zarówno szkło białe, jak
i wybarwiane na różne kolory. Szklane panele
stały się również sposobem na wykończenie
ścian jako alternatywa dla malowania czy kafelkowania powierzchni. Takie rozwiązanie jest
idealne, jeżeli zależy nam na bardzo nowoczesnym, a może wręcz futurystycznym wyglądzie
pomieszczenia. Jednym słowem – im więcej
szkła, tym lepiej!
Duże powierzchnie szklane wymagają jednak
dobrego pomysłu, rozplanowania i sprawdzonego materiału. Od pewnego już czasu projektanci
biura D44 zajmują się projektowaniem i dystrybucją wielkoformatowych powierzchni szklanych do łazienek (i nie tylko!). Takie duże tafle
szkła sprawdzają się bardzo dobrze jako przegrody, ściany prysznicowe czy wykończenie ścian.

CZERŃ I DREWNO

Czerń to jeden z najmodniejszych kolorów nowoczesnej łazienki. To jednocześnie prostota
i elegancja – czarne uchwyty meblowe, elementy i dodatki nadają łazience subtelny, stonowany i stylowy wygląd. Można zaszaleć i wprowadzić do wnętrza czarną ceramikę i zyskać bardzo
futurystyczny efekt. Tym, którzy wolą subtelne
akcenty, proponujemy montaż czarnej armatury i czarnych dodatków w jasnej, np. białej
łazience. Chcesz więcej czerni? Wybierz ciepłe drewniane meble z ciemnego drewna (np.
czarny dąb) – będą stanowić idealne połączenie z czarnym kranem lub ramą prysznicową.
Ci, którzy kochają ciepło, jakie daje we wnętrzach naturalne drewno, nie muszą się oba-
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wiać. Jego połączenie z czernią
jest obecnie
bardzo modne.
Będzie pasowało zarówno
we wnętrzach
w stylu skandynawskim, jak i tych wyposażonych w bardziej
loftowym czy wręcz industrialnym stylu.

MATOWE WYKOŃCZENIE

Coraz częściej widujemy w łazienkach matowe
elementy. Takie wykończenie nadaje pomieszczeniu odrobiny „miękkości” i ponadczasowy
wygląd. Matowe mogą być tylko niektóre elementy (jak uchwyty, armatura, profile kabiny
prysznicowej czy ramy lustra), ale nawet cała
łazienka – od płytek zaczynając, a kończąc na
ceramice.
Mat ma jeszcze jedną ważną cechę. Jest w łazience niezwykle praktyczny. Matowe blaty czy
fronty szafek są dużo łatwiejsze w utrzymaniu
niż te wykończone na wysoki połysk. I nie widać
na nich śladów dłoni!
Ładna i funkcjonalna łazienka to jednak nie
tylko efekt najnowszych trendów. Takie pomieszczenie musi być przede wszystkim dobrze zaprojektowane. Architekci pracowni
D44 już od wielu lat zajmują się przygotowywaniem nowatorskich i niepowtarzalnych
projektów wnętrz, co może potwierdzić ciągle powiększająca się liczba zadowolonych
klientów. Jeżeli szukasz projektanta dla swojej
nowoczesnej łazienki lub jesteś zainteresowany wielkoformatowym przeszkleniem np.
kabiny prysznicowej, prosimy o kontakt na adres: info@d44.be. Zapraszamy!
Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

ACV

REFORMA SYSTEMU
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WE FLANDRII
Od 1 stycznia 2019 r. prawie każde dziecko zamieszkałe we Flandrii
otrzymuje tzw. groeipakket – w wolnym tłumaczeniu pakiet świadczeń
rodzinno-wychowawczych. Dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2018 r.
składa się on z następujących świadczeń:

 startbedrag – zasiłek startowy (odpowiednik zasiłku porodowego/
adopcyjnego),

 basisbedrag – zasiłek podstawowy (miesięczne świadczenia rodzinne),
 schoolbonus – premia szkolna (wypłacana raz w roku).
Dla dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2019 r. obowiązują dawne prawa,
jeśli chodzi o miesięczne świadczenia rodzinne oraz dodatki wiekowe.
Premia szkolna będzie już wypłacana według nowego prawa.

ZASIŁEK STARTOWY – STARTBEDRAG
Jest to jednorazowo wypłacany zasiłek porodowy lub adopcyjny w wysokości 1122 euro na każde dziecko bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne dziecko matki lub ojca. Aby otrzymać ten zasiłek, należy
złożyć wniosek najwcześniej 4 miesiące przed planowaną datą porodu
lub decyzji przyznania dziecka do adopcji, a najpóźniej 5 lat po porodzie
lub dacie rozpoczęcia adopcji dziecka. Wniosek ten należy złożyć w jednym z pięciu funduszy rodzinnych. Wypłata zasiłku następuje najwcześniej 2 miesiące przed planowaną datą porodu. W przypadku adopcji
zasiłek jest wypłacany najwcześniej w chwili faktycznego zamieszkania
dziecka w rodzinie adopcyjnej.

ZASIŁEK PODSTAWOWY – BASISBEDRAG
Zasiłek podstawowy wypłacany jest co miesiąc w wysokości 163,20 euro
na każde dziecko urodzone od 1 stycznia 2019 r. Dzieci urodzone przed
1 stycznia 2019 r. otrzymują zasiłek zgodnie z poprzednio obowiązującym prawodawstwem, wraz z przysługującym dodatkiem wiekowym po
ukończeniu 6, 12 lub 18 lat.
Zasiłki wypłacane przed 1 stycznia 2019 r. zostały przejęte przez utworzone w 2018 r. fundusze rodzinne i następuje kontynuacja wypłaty. Jeśli
nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych usług danego funduszu, to
od 1 stycznia 2020 r. możemy zawnioskować o przeniesienie naszych akt
i wypłat do innego z pięciu funduszy.
W przypadku niezłożenia wniosku przed 31 grudnia 2018 r., można go
złożyć z mocą wsteczną do pięciu lat w jednym z nowo utworzonych
pięciu funduszy rodzinnych. Wybór funduszu jest dowolny dla nowych
wniosków. Jeśli jesteśmy niezadowoleni, możemy zmienić fundusz po
minimum roku. W przypadku nowo narodzonych dzieci wystarczy złożenie wniosku o zasiłek startowy/porodowy. Przyznanie prawa do zasiłku podstawowego odbędzie się wtedy automatycznie przy przyznaniu
prawa do zasiłku startowego/porodowego.
Prawo do zasiłku podstawowego jest bezwarunkowe do 18. r.ż. dziecka.
Oznacza to, że każde dziecko zamieszkałe we Flandrii otrzymuje ten za-
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siłek do tego miesiąca włącznie, w którym ukończy 18 lat. W przypadku
dzieci niepełnosprawnych prawo to jest przedłużone do 21. r.ż.
Istnieją pewne warunki, związane głównie z prawem pobytowym, które
mogą wykluczyć w niektórych przypadkach przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.
W przypadku dzieci mieszkających w innych państwach Unii Europejskiej mają zastosowanie rozporządzenia europejskie regulujące przyznawanie świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w Europie. Konkretnie oznacza to, że jeśli przynajmniej
jeden z rodziców jest zatrudniony jako pracownik w firmie belgijskiej
lub prowadzi działalność gospodarczą w Belgii albo składki na poczet
ubezpieczenia społecznego są opłacane w Belgii (tak jak w niektórych
przypadkach pracowników oddelegowanych), to dziecko pozostające
w innym kraju Unii Europejskiej również otrzyma świadczenia rodzinno-wychowawcze tak, jakby mieszkało w Belgii. Jeśli jeden z rodziców
jest zatrudniony we Flandrii lub prowadzi działalność gospodarczą we
Flandrii, to dziecko otrzyma świadczenia flamandzkie – groeipakket.

PREMIA SZKOLNA – SCHOOLBONUS
Raz w roku, w sierpniu, każde dziecko, które ma prawo do zasiłku podstawowego, otrzymuje automatycznie dodatkowo premię szkolną. Jej
wysokość zależy od wieku dziecka:
0–4 lat

20,40 euro

5–11 lat

35,70 euro

12–17 lat

51 euro

18–24 lat

61,20 euro

DODATEK SOCJALNY
Prawo do dodatku socjalnego jest przyznawane rodzinie z niskim dochodem i jest uzależnione od wysokości tego dochodu oraz od liczby dzieci
w rodzinie.
ROCZNY DOCHÓD
BRUTTO RODZINY

MAKS. 30 984 EURO

30 984 – 61 200 EURO*

1 lub 2 dzieci

51 euro miesięcznie na
dziecko ur. od 2019 r. lub dla
dziecka ur. wcześniej zgodnie
z poprzednim prawem

brak prawa

3 lub więcej
dzieci

81,60 euro miesięcznie na
dziecko ur. od 2019 r. lub dla
dziecka ur. wcześniej zgodnie
z poprzednim prawem

61,20 euro miesięcznie na dziecko ur.
od 2019 r. lub dla
dziecka ur. wcześniej
zgodnie z poprzednim
prawem

*dodatkowe warunki do spełnienia:

ACV
Prawo do dodatku dla rodziny z dochodem poniżej 30 984 euro dotyczy
wszystkich rodzin. Prawo do dodatku dla rodzin z dochodem od 30 984 do
61 200 euro i minimum trojgiem dzieci jest przyznawane tylko w przypadku, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest urodzone po 31 grudnia 2018 r.

DODATEK OPIEKUŃCZY – ZORGTOESLAG
Dodatek ten ma służyć pokryciu dodatkowych kosztów dzieci znajdujących się w szczególnych sytuacjach, takich jak sieroty, półsieroty, dzieci
przebywające w rodzinach zastępczych lub dzieci niepełnosprawne.
Dodatek dla sieroty wynosi 163,20 euro miesięcznie, czyli jest to podwójna kwota zasiłku podstawowego, a dla półsieroty 81,60 euro, czyli
podwyższony o 50% zasiłek podstawowy. Dodatki te są wypłacane tak
długo, jak długo istnieje prawo do zasiłku podstawowego, a w przypadku półsierot bez względu na to, czy pozostający przy życiu rodzic jest samotny czy utworzy nowy związek. Prawo to dotyczy dzieci, które utraciły
oboje lub jednego z rodziców po 31 grudnia 2018 r. Dzieci, które zostały
sierotami przed 1 stycznia 2019 r., otrzymują zasiłek sierocy według poprzedniego prawodawstwa, a w przypadku półsierot tak długo, jak długo
pozostający przy życiu rodzic wychowuje dzieci samotnie.
Dodatek dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej: dodatek ten
wynosi 63,03 euro miesięcznie i jest wypłacany opiekunowi od chwili,
gdy dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej i gdy chodzi o pobyt długoterminowy. W przypadku pobytu krótkoterminowego dodatek
wypłacany jest poprzedniemu opiekunowi.
Dodatek dla dziecka niepełnosprawnego: dodatek ten jest przyznawany dzieciom wymagającym dodatkowej opieki, a jego wysokość zależy
od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 82,37 do 549,12 euro miesięcznie. Kryteria określające stopień niepełnosprawności są przeniesione w całości z poprzedniego prawodawstwa. Jedyna różnica polega
na tym, że według nowego prawa od 1 stycznia 2019 r. instytucją odpowiedzialną za przyznanie stopnia niepełnosprawności jest Kind en Gezin.
Dodatek ten przyznawany jest do 21. r.ż.

DODATKI EDUKACYJNE – PARTICIPATIETOESLAGEN
Dodatki te mają na celu pomoc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z edukacją dziecka, począwszy od uczęszczania do żłobka, później przedszkola, szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią, a skończywszy na edukacji w szkole wyższej lub na uniwersytecie. Chodzi o jak
najwcześniejszy i jak najdłuższy okres edukacji, tak aby dziecko otrzymało jak najlepszy start na rynku pracy w dorosłym życiu.

Dodatek za opiekę w żłobku – kinderopvangtoeslag: jest przyznawany
automatycznie dziecku, które korzysta z opieki w żłobku prywatnym,
gdzie stawki za opiekę nie są uzależnione od dochodów rodziny, i wynosi 3,23 euro za pełny dzień opieki. Dziecko przebywające tylko pół
dnia nie otrzymuje tego dodatku.
Dodatek przedszkolny – kleutertoeslag: jest przyznawany automatycznie dziecku w wieku od 3 do 4 lat, uczęszczającemu do przedszkola,
i wynosi 132,60 euro rocznie. Warunkiem jego otrzymania jest regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, a przyznawany jest w miesiącu
ukończenia przez dziecko 3. i 4. r.ż.
Dodatek szkolny – dziecko regularnie uczęszczające do przedszkola,
a później do szkoły podstawowej oraz średniej, i po spełnieniu kryteriów dochodowych rodziny otrzymuje raz w roku dodatek szkolny.
Dodatek ten jest odpowiednikiem poprzedniego stypendium – studiebeurs – i będzie wypłacany od roku szkolnego 2019–2020. W obecnym roku szkolnym (2018–2019) obowiązuje poprzednie prawodawstwo i jest przyznawane stypendium – studiebeurs (nazywane również
schooltoelage). Od roku szkolnego 2019–2020 dodatek ten będzie
przyznawany automatycznie (po sprawdzeniu, czy spełnione są kryteria
dochodowe) przez fundusz rodzinny, który wypłaca zasiłek podstawowy, i nie trzeba składać osobnego wniosku.
Uwaga! Studenci szkolnictwa wyższego otrzymują stypendium od ministerstwa edukacji tak jak do tej pory; warunki jego otrzymania oraz
procedury nie zmieniły się. Oprócz stypendium otrzymują mały dodatek edukacyjny w kwocie 50 euro.
WIEK DZIECKA

KWOTA DODATKU EDUKACYJNEGO

3–5 lat

średnio 103,70 euro rocznie

6–12 lat

średnio 194 euro rocznie

12–18 lat

średnio 630 euro rocznie

18+

50 euro rocznie dodatkowo oprócz stypendium

Więcej informacji dla członków ACV w ACV–Dienst Grensarbeiders
Nieuwe EU- Lidstaten pod adresem e-mail:
iwona.cieszynska@acv-csc.be.

Iwona Cieszyńska

REFORMA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH W BELGII
ACV–Dienst Grensarbeiders Nieuwe EU-Lidstaten organizuje dwie
sesje informacyjne o zmianach prawnych dotyczących reformy:

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent
09.265.42.11

20 marca 2019 r.
o godz. 19.00

3 kwietnia 2019 r.
o godz. 19.00

ACV Antwerpen
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

ACV-CSC Aeropolis
Chaussee de Haecht 579
1030 Bruxelles

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

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

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

W gazecie, w dziale praca ukazało się ogłoszenie, że policja poszukuje ludzi do pracy.
Zgłosiły się trzy blondynki. Stanowisko było
jedno. Postanowiono więc wybrać tą jedną
w drodze małego testu.
- Proszę bardzo, tu mamy dla pani zdjęcie
z proﬁlu tego osobnika. Proszę powiedzieć
nam jak najwięcej o nim, co się pani nasuwa, jakieś spostrzeżenia.
- Jezu! On ma tylko jedno ucho!
Kandydatce podziękowano. Druga otrzymała takie samo polecenie.
- Jezu! On ma tylko jedno ucho!
Ta również wypadła poniżej oczekiwań.
Poproszono trzecią kandydatkę.
Proszę bardzo, tu mamy dla pani zdjęcie
z proﬁlu tego osobnika. Proszę powiedzieć
nam o nim jak najwięcej , co pani może powiedzieć o tej osobie na podstawie zdjęcia.
- Ten człowiek nosi szkła kontaktowe.
Komisja spojrzała zadziwiona. Sprawdzono
w dokumentach; rzeczywiście.
- No wspaniale! Gratulujemy! Jest pani
przyjęta. Ale jak pani to wydedukowała?
- To proste. Ten człowiek nosi szkła kontaktowe, bo nie może nosić okularów.
- Ale dlaczego?
- No jak to? No przecież on ma tylko jedno
ucho!


Siedzą sobie dwa menele. Nagle podjeżdża
obcokrajowiec i pyta:
- Where is the museum? - co oznacza
„Gdzie jest muzeum?”. Widząc, że żulki
nie rozumieją, pyta się o to samo
po niemiecku:
- Wo ist das Museum?
I jeszcze po francusku:
- Où est le musée?
I po hiszpańsku:
- Donde esta el museo?
Po chwili zrezygnowany odjeżdża, a jeden
menel mówi do drugiego:
- Widzisz, trzeba było się uczyć języków,
to byś się dogadał!
A drugi na to:
- On zna cztery i co, dogadał się?


Jasiu, czym się zajmuje ﬁlozof?
- Szukaniem problemów tam, gdzie ich
nie ma.
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Syn programisty pyta ojca:
- Tato, dlaczego słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie?
- Działa? To nie ruszaj!


- Tato, chcę się ożenić z Basią.
- Przeproś.
- Co?
- Przeproś!
- Ale za co?
- Nieważne, przeproś.
- Ale o co chodzi?
- Przeproś!
- Daj mi chociaż jakiś powód...
- Po prostu przeproś.
- No dobra. Przepraszam.
- OK, skoro jesteś w stanie przeprosić bez
żadnego powodu to faktycznie jesteś gotowy na małżeństwo.


-Przychodzi facet do sklepu i mówi:
- Poproszę okulary.
- Do czego?
- Do widzenia.
- Do widzenia.


Mąż po przestudiowaniu wyciągu z karty
mówi do żony:
- Pora przystopować te bezsensowne
wydatki!
- Ależ kochanie, ja wcale nie wydaję
więcej, niż ty zarabiasz – tylko troszkę
szybciej...


Prezes wszystkich prezesów wsiada do
swojej limuzyny, a tam jego kierowca jakiś
taki zamyślony.
- A coś ty, Jacuś, taki markotny? - zainteresował się prezes, bo to ludzki pan.
- Bo tak sobie myślę... - smętnie zawiesił
głos pan Jacuś.
- O czym tu myśleć? - dopytuje prezes. Zarabiasz tyle, co premier. Trzy mieszkania
w Warszawie, wiceprezesem naszej ﬁrmy
jesteś, radnym, kasy jak lodu, wakacje w
rządowych ośrodkach, no to czym tu się
martwić?
- Bo tak sobie myślę, panie prezesie,
że zdałoby się nam nająć kierowcę.

Muszę oddać dezodorant do reklamacji.
Miał zapewniać 24-godzinną ochronę;
tymczasem wyszedłem z domu ledwo
na godzinę, a okazało się, że się do mnie
włamano.


- Co tu robicie?!
- Odkręcamy nakrętki ze śrub mocujących
szyny.
- Po co?
- Złomiarze jesteśmy.
- No i wiele takie nakrętki ważą?
- Chrzanić nakrętki, za pięć minut będzie
jechał tutaj pociąg z czołgami.


Przychodzi facet do sklepu z puzzlami i
mówi:
- Proszę puzzle z wieloma częściami.
Sprzedawczyni daje 100 puzzli.
- Niech pani sobie nie żartuje, jestem
zawodowcem.
Daje mu 500 puzzli.
- Takie to układam w 10 minut.
Daje mu 1000 puzzli.
- Takie moje dzieci układają w 30 minut.
- No niech pan idzie na drugą stronę ulicy,
tam jest piekarnia, kup sobie tam bułkę
tartą i złóż rogala.


Mówi kolega do kolegi:
- Co to znaczy PKP?
A drugi kolega na to:
- Poczekaj, Kiedyś Przyjedzie.


Wchodzi blondynka do McDonalda:
- Poproszę frytki.
- Duże czy małe?
- Pani da trochę tych, trochę tych.


Moja żona mówi, że mam dwie wady:
1. Że jej nie słucham
2. I coś tam jeszcze mówiła...


- Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących
w Afryce – mówi nauczycielka.
- Dwie małpy i trzy słonie.
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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 ubranka dla dziewczynki 0-3
lat, buty; spodnie ciążowe jeansowe rozm.
38 i 40, wózek spacerowy + dodatki, maty
do leżenia. T. 0466 144 030, po godz. 19.00
Tanio Voucher do Kolonii na 2-noce ze
śniadaniem dla 2 osób. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowy grzejnik elektryczny 2000 Watt. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowy robot kuchenny
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz
bezprzewodowy. Nowy zestaw naczyn
kuchennych quality i patelni firmy Berline
Haus, także komplet noży profesjonalnych.
Nowe luksusowe garnki niemieckiej firmy
Blaumann. Sokowirówkę i maszynkę do
mięsa. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Sekwanie w Paryżu. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio oryginalne z gwarancją
luksusowe zegarki damskie i męskie firmy
AVA, Alpha Sierra i Thomas Earnshaw.
T. 0487 439 126
Sprzedam tanio laptop, stan idealny.
T. 0487 439 126

Łóżko drewniane wraz z materacem dla
dziecka z barierkami rozm. 140/70, stan
bardzo dobry, cena 50€. T. 0479 598 145
Ubranka na chłopca 9-10 lat (spodnie,
bluzki, bluzy, kurtki) wszystko stan bardzo
dobry, trampki rozm. 33. T. 0479 598 145

Praca: szukam
Szukam pracy w budownictwie, znam
różne prace. T. 0488 096 104
Szukam pracy jako pomocnik na
budowie. Proszę o kontakt. T. 0466 327 254
Opiekunka do dziecka dyspozycyjna
24/24h, uczciwa kobieta, punktualna,
szuka pracy. T. 0483 502 714
Budowlaniec z wieloletnim
doświadczeniem szuka pracy, malowanie,
szpachlowanie, płytki, konstrukcje,
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp.
dokładny, bez nałogów, własne auto.
T. 0483 054 808
Szukam pracy biurowej od zaraz na
terenie Brukseli, jestem po szkole biurowej,
znam język francuski od urodzenia, mam

IKR&M AGI
titres services

Stawiamy czystość na
pierwszym miejscu!
02/735 64 94
www.ikr-magiconcept.com
Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.
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doświadczenie. T. 0486 690 966
Mężczyzna 50 lat pilnie szuka pracy.
T. 0466 382 732
Kobieta poszukuje pracy w gastronomii,
produkcja, magazyn i inne, w Antwerpii,
okolice Verrebroek, Beveren, Kieldrecht.
Kontakt: amo35@op.pl

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Zatrudnię płytkarzy, wymagane doświadczenie minimum 5 lat w układaniu płytek,
własne auto mile widziane. Znajomość języka niemieckiego mile widziana. Zarobek
min. 10.000 zł (na rękę, przy podwykonawstwie i przy 180-200 h/m-c) + bezpłatny
nocleg + ubezpieczenie + stabilne zatrudnienie + 70€ za polecenie fachowca. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt.
T. +48 730 850 914

• sprzedaż produktów CIRANOVA, TOVER i BONA:

kleje, produkty do koloryzacji i wykończenia parkietu
i desek podłogowych oraz środki do konserwacji
• sprzedaż parkietu litego i desek warstwowych wykończonych

olejem lub lakierem
• cyklinowanie bezpyłowe, naprawy i konserwacje okresowe
• profesjonalne czyszczenie drewnianych podłóg (konserwacje)
• tarasy z drewna egzotycznego jak i z desek kompozytowych
• okna i drzwi – drewno, PVC, ALU
• schody na wymiar bukowe, dębowe, jesionowe i z MDF
• kuchnie na indywidualne zamówienia
• garderoby i szafy
• stolarka ogólna
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OGŁOSZENIA DROBNE
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.
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) poszukuje osób do pracy, jako
wulkanizator. Projekt trwający od 8 do 12
tygodni. Zarobek 1 125€ netto/4 tygodnie po odjęciu wszystkich kosztów. Opis
stanowiska: zdejmowanie i zakładanie kół,
opon (zmiana opon zimowych na letnie),
dokręcanie śrub, oznakowanie opon.
Wymagania: komunikatywna znajomość
języka angielskiego, niderlandzkiego lub
niemieckiego, gotowość do pracy fizycznej,
niewymagane wcześniejsze doświadczenie
(szkolenie przeprowadzane na miejscu!)
prawo jazdy kat. B. Oferta: stawka – 11€/h
brutto, wypłaty co 4 tygodnie (możliwość
zaliczek), minimum 38 godzin tygodniowo,
możliwość nadgodzin, zakwaterowanie
w pokojach 2-osobowych (koszt podczas
trwania projektu: 380euro/4 tyg.), transJeśli 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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port, ubezpieczenie 97€/4 tyg., praca
jednozmianowa (8:00 – 17:00), możliwość
przeszkolenia z certyfikatem. Więcej informacji +48 570 935 868. Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o wysyłanie CV
na adres: magda.jarzembowska@kbti.pl w
temacie wpisując wymiana opon/ Holandia
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
D. Zadrożna A. Pietrzak, poszukuje dla jednego z klientów w Belgii zmotywowanych
kandydatów do pracy w zawodzie: elektryk
bez znajomości języka obcego! (Belgia).
Firma specjalizuje się w tworzeniu instalacji elektrycznych, systemów przeciwpożarowych, systemów kontroli dostępu, sieci
Wi-Fi, sieci telefonicznych oraz instalacji
dla źródeł energii odnawialnej w obiektach nowych oraz remontowanych (biura,
szkoły, szpitale, biblioteki, bloki mieszkalne,
muzea, itp.)
Wymagania: wykształcenie kierunkowe,
przynajmniej 1-2-letnie doświadczenie
w pracy na stanowisku elektryka (praca z
ww. systemami) – układanie kabli, przełączników, montaż detektorów ruchu,
instalacji oświetleniowych wewnętrznych
i zewnętrznych, systemów przeciwpożarowych, etc., nie wymagamy znajomości
języka obcego, posiadanie własnego środka
transportu. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie – przynajmniej 13 – 14€ (w
zależności od doświadczenia), nadgodziny
płatne 150%, dodatek wakacyjny (zgodnie
z przepisami obowiązującymi w Belgii 15.38% rocznych zarobków brutto), premię

roczną (w wysokości 8.15% rocznych
zarobków brutto), dodatek rodzinny, pozostałe premie, bonusy i inne świadczenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Belgii, zorganizowanie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w Belgii,
opiekę polskojęzycznych koordynatorów,
organizacja zakwaterowania – płatne 75€
tygodniowo (pracownik może korzystać
z własnego mieszkania). Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV
na adres:info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej
klauzuli: Niniejszym wyrażam dobrowolnie
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w moim CV przez NEXT s.c.
Dominika Zadrożna, Aleksandra Pietrzak
do potrzeb realizacji procesu rekrutacji
oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych). Wyrażam także
zgodę na udostępnianie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom
w kraju i za granicą do celów związanych z
procesami rekrutacji. Rozumiem, że mogę
żądać dostępu do moich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę pokój umeblowany 200€,
razem z opłatami, bez meldunku, metro
Clemenceau. Proszę dzwonić wieczorem.
T. 0496 822 630
Studio na Etterbeek dla osoby uczciwej,
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bez nałogów, najlepiej pani. Studio jest
częściowo umeblowane. Jest bardzo czysto
i spokojnie. Cena 475€ + oplaty.
T. 0467 638 809
Szukam starszej osoby na mieszkanie,
cena 315€, opłaty wliczone.
T. 0477 749 019 (0486 074 213)
Wynajmę oddzielny pokój 24 m2 umeblowany. Mieszkanie jest blisko metra Gare
du Midi i Clemenceau (koło Batuaru), cena
420€ wszystko wliczone. T. +32 477 979
311 Krzysztof
Maison 100 m2, 3 chambres à coucher, à
louer. Situation calme, 1480 Saintes (Tubize). Prix 650€/mois. Renseignements:
0471 501 024, angelika.bel@hotmail.com
Wynajmę apartament w Brukseli, dzielnica Berchem Sainte Agathe, salon, jadalnia,
kuchnia umeblowana, sypialnia, łazienka, 2
tarasy, piwnica. Ogrzewanie centralne indywidualne. W zielonej dzielnicy, kilka minut
pieszo od transportu miejskiego i sklepów.
Cena 595€ za miesiąc + opłaty 45€/miesiąc
(woda ciepła/zimna, oświetlenie klatki
schodowej). Wolne od 1 marca.
T. 0477 360 409
Wynajmę pokoje od 350€ miesięcznie,
z ogrodem i parkingiem. Idealna sytuacja,
dom położony w dzielnicy mieszkalnej z
drzewami, dostępna w kilka minut pieszo:
stacja metra Stockel, sklepy zlokalizowanena pl. Dumont i sąsiednich ulicach.
Tramwaje, autobusy, supermarkety (match,
colruyt, carrefour, delhaize), żłobki,
przedszkola, szkoły podstawowe, średnie
i wyższe, także w pobliżu szpitala UCL i szpitala Saint Luc. Do lotniska Zaventem i Ringu
można z łatwością dojechać.
T. 0477 360 409
Apartement 2 piętro (+/- 85m²) 2 pokoje,
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salon, kuchnia umeblowana, łazienka, hol,
WC, balkon, piwnica, ogrzewanie centralne
indywidualne, dla małżeństwa (ewentualnie z małym dzieckiem). Minimalna znajomość języka francuskiego, legalna praca,
bez zwierząt, 2 miesiące gwarancji. Cena
780€ + opłaty 25€. Anderlecht T. 0477 201
824, T.0499 318 086, po godz. 19.00

Mieszkanie: szukam
Szukam pokoju plus wspólna kuchnia i
łazienka. T. 0483 060 763
Bardzo pilne: potrzebuję od marca
meldunku z małym flatem lub pokojem,
niekrępującym. Pracuję na stałce od 2 lat
legalnie. Jestem spokojną, bez nałogów, po
60-tce, katoliczką, w Brukseli. Czekam na
poważne na oferty. T. 0486 313 134
Szukam mieszkania z meldunkiem, od
1-ego maja w cenie 500€. Osoba spokojna
bez nałogów. T. 0484 309 575
Szukamy domu do wynajęcia najlepiej z
garażem, dla 3 osób, w okolicach Antwerpii, mamy środek transportu, więc jeżeli
dom będzie nawet 20 km od Antwerpii to
nie jest problem. Ja pracuję jako kurier w
Melsele, budżet który możemy przeznaczyć
to max. 1100€/za miesiąc.
Kontakt: transbud.int@gmail.com
Szukam mieszkania do 500€ od 1 marca
na terenie Brukseli. T. 0486 690 966
Szukam pokoju do wynajęcia w Brukseli
od 1 marca do 300€. T. 0486 690 966
Poszukuję pokoju od połowy maja z meldunkiem, Etterbeek lub okolice, może być
bez mebli, w cenie 350€.
T. 0465 148 239 Barbara

Nieruchomości
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 bajkowej 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
Sprzedam dom po remoncie, 140m² na
działce o powierzchni 700m². Grabarkaobok Siemiatycz. Stan do zamieszkania,
cena 210.000 zł. T. +48 600 694 567
Sprzedam działki po 2.900m² Kowalowce
14km od Białegostoku, kierunek Zabłudów.
Cena 20zł/m². T. +48 663 592 532
Ładny, duży dom na działce o powierzchni 3.000m², 14km od Białegostoku.
T. +48 663 592 532
Sprzedam pensjonat w stanie surowym
zamkniętym 750m² na działce ogrodzonej
2340m² na skraju Puszczy Białowieskiej z
widokiem na zalew Siemianówka - w lini
prostej 300m za kwotę 170 000 €.
Tel. +32 499 257 334
Sprzedam mieszkanie w Białymstoku os.
Piasta- 61 m, 3 piętro. Stan mieszkania: do
wprowadzenia. Cena: do uzg.
T. +48 729 357 596
Sprzedam dom 180m Białystok, działka
890m, garaż 2-drzwiowy z kanałem.
T. 0487 321 872
Sprzedam mieszkanie w Białymstoku, po
kapitalnym remoncie. T. 0486 175 768
Sprzedam działkę w Zaściankach 7802
m2 z warunkami zabudowy na hale
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OGŁOSZENIA DROBNE
Przemysłową, ul. Usługowa Zaścianki nr
działki 38/27. T. 501 455 195
Sprzedam działkę w Zaściankach 6708
m2 z pozwoleniem na budowę na 22
miniszeregówki ul. Szlachecka Zaścianki nr
działki 55/5. T. 501 455 195
Sprzedam mieszkanie w bloku, Czarna
Białostocka, 4 piętro, 47m2/, woj.podlaskie, 20 km od Białegostoku. Cena 125 tyś.
zł. Info: T. +32 487 647 321 lub
siwekiwona712@gmail.com
Sprzedam mieszkanie w Polsce - Białystok os.Piasta, 3 piętro , 61m , 3 pokoje.
Mieszkanie jest po remoncie – stan do
wprowadzenia. T. +48 729 357 596

Wiadomości osobiste
Wiosna się zbliża, więc pora wybrać się
na romantyczną wycieczkę, z panią w podobnym wieku. Toni, lat 60. Nie czekaj, nie
zwlekaj, zadzwoń. T. 0485 215 880
Jesteś dyskretna i masz ochotę poznać
kogoś to czekam na sms od Ciebie.
T. 0465 482 339
Fajny, miły facet przed 50, nie szukający
przygód, niezależny, bez zobowiązań, odpowiedzialny i z poczuciem humoru, pozna
panią która jest szczera, uczciwa, liczy się
wzajemny szacunek.
T. 0466 270 388 Antwerpia
Poznam panią wolną, szczupłą, która
mieszka w regionie Kortrijk i okolicach.
Mam 48 lat, bez zobowiązań, jestem zainteresowany stałym związkiem. Poprostu
napisz do mnie: 70paryz@gmail.com
Personne ayant une 50-aine d’année,
souhaite rencontrer une dame éduquée,
ouverte d’esprit, aimant de voyager, pour
une relation agréable et sérieuse, profitant
de la vie d’une manière positive. Contact
Carlito. T. 0471 43 65 98

Różne
Godziny do przetrzymania razem z mieszkaniem. T. 0493 465 724, dzwonić po 18.00

Mam 2 materace: jednoosobowy – 15
cm grubości, dwuosobowy – 25 cm grubości, w dobrym stanie. Oddam gratis.
T. 015 20 69 98, gsm 0484 612 669

Spotkania AA – Anonimowych Alkoholików w Antwerpii
zapraszamy na spotkania grup polskojęzycznych AA:
Grupa „Krok po Kroku” – czw. godz. 20.00-22.00
Grupa „Nadzieja” – sob. godz. 18.00-20.00
Grupa „Victoria” – niedz. godz. 18.00-20.00
Adres: 2600 Antwerpia, Langebeeldekensstraat 18
Tel.: +32 484 93 11 02 e-mail: antwerpen.aa@gmail.com
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
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.

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
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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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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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