Ponad 81% Polaków uważa, że Unia Europejska przynosi Polsce korzyści – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET
i portalu StanPolityki.pl przez Instytut Badań
Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza).
W badaniu zapytano Polaków o to, czy członkostwo naszego kraju w UE niesie ze sobą korzyści. „Zdecydowanie tak” na to pytanie odpowiedziało 62,17% ankietowanych, kolejne
19,60% stwierdziło, że „raczej tak”. W sumie
pozytywnie o UE wypowiedziało się 81,77%
Polaków. Tylko 6,63% badanych uważa, że
członkostwo w UE nie przynosi nam korzyści. Ponad 58% Polaków nie obawia się też,
że nasz kraj może opuścić UE. Obawy przed
ewentualnym polexitem odczuwa 29,98% ankietowanych. Z badań wynika także, że 49,87%
Polaków nie popiera polityki rządu PiS wobec
UE. Przeciwnego zdania jest 31,38% badanych.
Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja.
Polacy będą wybierać 52 europosłów.
•••

Ponad 25 tys. osób zginęło w ubiegłym roku
na drogach w Unii Europejskiej. Polska nadal
znajduje się wśród krajów z największą liczbą
zabitych.
Średnia unijna zgonów w wypadkach drogowych to 49 osób na milion mieszkańców;
najgorsza sytuacja jest w Rumunii i Bułgarii,
gdzie na milion mieszkańców ginie odpowiednio 96 i 88 osób. W Polsce statystyki mówią
o 76 zabitych na każdy milion. Najmniej ofiar
wypadków jest w Wielkiej Brytanii – 28 osób
na milion mieszkańców (szacunkowe dane
na podstawie statystyk z pierwszej połowy
2018 r.). W Danii jest to 30 osób, w Irlandii 31,
a w Szwecji 32 osoby na milion.
•••

Miastem o najlepszej reputacji wśród Polaków jest Wrocław. Czołową piątkę rankingu
stworzonego po raz trzeci przez Fundację na
rzecz Reputacji Marki „Premium Brand” tworzą Wrocław, Kraków, Gdańsk oraz Poznań
i Warszawa. Nie ma na tej liście niespodzianki, wszystko to uznane i największe miejskie
marki. W badaniu respondenci oceniali miasta, biorąc pod uwagę skojarzenia, takie jak
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poziom zaufania do danego miasta, możliwość polecenia go znajomym itp.
•••

Liczba rozwodów w Polsce rośnie z roku na
rok. W 2017 r. zawarto około 193 tys. małżeństw i jednocześnie ogłoszono ponad 65 tys.
rozwodów. To o dwa tysiące więcej niż rok
wcześniej. Z danych GUS wynika, że prawie
co piąte małżeństwo kończące się rozwodem
nie ma stażu dłuższego niż cztery lata. Ponadto w ubiegłym roku ponad 2,5 tys. osób nie
miało ukończonych 24 lat w chwili składania
papierów rozwodowych.
Główny Urząd Statystyczny nie zbiera danych
z wyróżnieniem liczby dni, ale podaje do informacji, że coraz częściej rozpadają się małżeństwa z krótkim stażem (od roku do czterech lat).
•••

Organizacje humanitarne przedstawiają zatrważające dane. W ciągu najbliższych 11 lat,
czyli do 2030 r., z głodu może umrzeć nawet
56 mln dzieci. Najgorsza sytuacja dotyczy
obszarów dotkniętych wojną. Dzieci zginą
z przyczyn, których można by uniknąć. Chodzi o głód, niedożywienie, wojnę i brak opieki
zdrowotnej. Na całym świecie 150 mln dzieci
jest stale niedożywionych, a 50 mln „poważnie
niedożywionych”.
•••

Niezdrowa dieta zbiera wśród ludzi większe
żniwo niż palenie papierosów (8 mln zgonów)
czy nadciśnienie (10,4 mln zgonów). Współcześnie odpowiada za co piątą śmierć na świecie – wynika z badania opublikowanego na
łamach „The Lancet”. Autorzy raportu, czyli
ponad 130 naukowców z prawie 40 krajów,
wyliczyli, że w 2017 r. na skutek chorób wywołanych nieprawidłowym odżywianiem się
zmarło na świecie około 10,9 mln dorosłych
osób. Głównymi chorobami przyczyniającymi
się do przedwczesnej śmierci i rozwijającymi
się w związku z nieprawidłowym żywieniem
były w 2017 r.: choroby układu krążenia (prawie 9,5 mln zgonów), nowotwory (ponad
900 tys.), cukrzyca (ponad 300 tys.) i choroby
nerek (ponad 100 tys. zgonów).

Do głównych czynników dietetycznych przekładających się na nieprawidłowe żywienie
należały natomiast: niskie spożycie produktów pełnoziarnistych oraz owoców, wysokie
spożycie sodu, ale też (w mniejszym stopniu)
konsumpcja m.in. czerwonego mięsa, przetworzonego mięsa, napojów słodzonych i kwasów
tłuszczowych z izomerami trans.
•••

Muzeum Auschwitz-Birkenau i Kopalnia Soli
„Wieliczka” znalazły się na listach atrakcyjnych celów podróży (miejsce 13.) na świecie
w 2019 r. w plebiscycie portalu TripAdvisor.
Portal w tym roku pierwszy raz ogłosił listę
najlepszych atrakcji turystycznych na świecie,
w Europie i w regionach. W zestawieniu dla
świata pierwsze miejsce zajęły lekcje gotowania w typowym gospodarstwie w Toskanii połączone ze zwiedzaniem targu we Florencji. Na
drugim miejscu uplasowały się wycieczki rowerowe po Berlinie, a na trzecim całodzienne
zwiedzanie Nowego Jorku z przewodnikiem.
•••

Najbardziej ekstremalnym rokiem pod względem nietypowych zjawisk pogodowych w Europie był jak dotąd 2018 r. Zimą odnotowano
rekordowe temperatury i opady, latem – upały
i susze – podaje GreenMatch. Według analizy,
najbardziej zmienił się klimat Litwy, Finlandii
i Łotwy. Litwa zanotowała wzrost temperatury
o 0,325°C na dekadę. Między 1970 a 2015 r.
poziom morza rósł o 4,46 mm na rok. W Finlandii wzrost temperatury wyniósł 0,314 na
dekadę. Poziom morza z kolei opadał w tempie
4,26 mm w ciągu roku. Łotwa zanotowała taki
sam wzrost temperatury, jak Litwa – wolniej
jednak rósł poziom morza (4,02 mm na rok).
Zmiany klimatu w najmniejszym stopniu
dotknęły Islandię, Grecję i Norwegię.
•••

W Polsce jeden punkt sprzedaży alkoholu
przypada średnio na 275 mieszkańców, w Norwegii na 18 tys. osób. Według Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) w 2000 r. Polacy
wypijali 8 litrów czystego alkoholu na głowę.
Dziś jest to 11 litrów. Niebawem osiągniemy
poziom 12 litrów.
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WIADOMOŚCI
Koniec ze zmianą czasu
z letniego na zimowy

ACTA 2:
dyrektywa o prawach autorskich

Belgia:
wybory 2019

Koniec ze zmianą czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Parlament Europejski przegłosował 26 marca projekt znoszący zwyczaj przestawiania zegarów. Nowe
przepisy mają obowiązywać od 2021 r. Za
projektem opowiedziało się 410 europosłów, przeciw było 192, a 51 wstrzymało
się od głosu. Teraz sprawą zajmą się unijni
przywódcy.
Kraje UE mają czas na podjęcie decyzji, czy
pozostać przy czasie letnim czy zimowym.
Jeśli zdecydują się na czas letni, datą końca zmiany czasu będzie dla nich ostatnia
niedziela marca 2021 r. Z kolei obywatele
państw, które pozostaną przy czasie zimowym, ostatni raz będą przestawiać zegarki
w ostatnią niedzielę października 2021 r.
Możliwe jednak, że liderzy państw członkowskich UE wybiorą jedną opcję.

Parlament Europejski w Strasburgu poparł
26 marca br. unijną dyrektywę o prawach autorskich: 348 europosłów było za, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.
ACTA 2, czyli dyrektywa o prawach autorskich
na jednolitym rynku cyfrowym, ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Nowe przepisy wzbudzają sporo emocji w niektórych państwach UE, m.in. w Polsce.
Najwięcej kontrowersji budzą artykuły 11.
i 13. dyrektywy. Artykuł 13. wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich, natomiast artykuł 11. dotyczy tzw.
praw pokrewnych dla wydawców prasowych.
Przeciwnicy tych regulacji mają wątpliwości,
czy przepisy nie będą ograniczały wolności słowa w internecie. Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg nie poparły wypracowanego porozumienia w Radzie UE w tej sprawie.

26 maja oprócz wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Belgii odbędą się również
wybory federalne i regionalne.
Oto numery list wyborczych dla poszczególnych partii:
– po stronie frankofońskiej: Ecolo – numer 2,
CDH – 5, MR – 6, PP – 7, DEFI – 11, PTB – 12,
Destexhe List – 13 i PS – 17,
– po stronie niderlandzkojęzycznej: Open Vld
– numer 3, N-VA – 8, VB – 9, CD&V – 10,
Groen – 15 i SP.A – 16.
PTB będzie kandydowało w całym kraju z tym
samym numerem listy. Numer 1 ma lista Vivanta dla przedstawicieli we Wspólnocie
Niemieckojęzycznej. Partia ProDG niemieckojęzycznego ministra-prezydenta Olivera
Paascha będzie miała numer 4. Partia Union
des francophones, która startuje w Brabancji
Flamandzkiej, ma numer 14.

Pożar Notre Dame w Paryżu
Pożar, który wybuchł wieczorem 15 kwietnia
w katedrze Notre Dame, został opanowany następnego dnia przed godziną 4.00 nad ranem.
Rozległy pożar strawił głównie dach katedry i re-

montowaną iglicę, która runęła. Strażacy uratowali główne dzwonnice oraz mury zewnętrzne
przed zawaleniem. Nic nie pozostało natomiast
z dębowego obelkowania dachu świątyni. Z pożarem walczyło ponad 400 strażaków, którzy
wykorzystywali 18 kilkudziesięciometrowych
węży gaśniczych i podnośniki.
Niemal wszystko, co było do uratowania, zostało wyniesione z płonącego kościoła. Rektor
katedry wymienił najsłynniejsze przechowywane tam relikwie: koronę cierniową Chrystusa
– jedną z najważniejszych relikwii całego chrześcijaństwa, odnalezioną według legendy przez
matkę cesarza Konstantyna, św. Helenę, i w V w.
czczoną w Jerozolimie. Korona do Francji trafiła
w XIII w. Uratowano też tunikę św. Ludwika.
W gruzach iglicy udało się odnaleźć „miedzianego koguta”, który jest bezcennym relikwiarzem
– nieodłączny element świątyni Notre Dame.

W jego wnętrzu ukryte były relikwie patronki Paryża – św. Genowefy, patrona Francji –
św. Dionizego oraz część korony cierniowej
Chrystusa. Kogut znajdował się w iglicy, którą
doszczętnie zniszczyły płomienie.
Śledczy badający sprawę pożaru paryskiej katedry Notre Dame sądzą, że przyczyną tragedii
prawdopodobnie było zwarcie elektryczne. Z całego świata od razu zaczęły napływać datki na
odbudowę kościoła – w dwa dni naliczono sumę
845 mln euro.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę katedry i ma nadzieję, że uda
się to zrobić w ciągu pięciu lat. W 2024 r.
w Paryżu mają się odbyć letnie igrzyska olimpijskie. Wielu ekspertów uważa jednak, że to zbyt
mało czasu na tak duże prace.
W 2017 r. katedrę Notre Dame odwiedziło
12 mln turystów.

Brexit odłożony do jesieni
11 kwietnia br. UE zgodziła się na odroczenie
brexitu do 31 października. Strach przed kosztami
chaotycznego rozwodu z Londynem stał się kartą
przetargową także w rękach Brytyjczyków. Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej i Theresa May
zgodzili się na przesunięcie brexitu z 12 kwietnia
na 31 października. To zgodne z pomysłem Donalda Tuska „odroczenie elastyczne”, bo jeśli Brytyjczykom uda się wcześniej ratyfikować umowę
rozwodową, to także wcześniej wyjdą z UE.
Wielka Brytania, pozostając członkiem Unii do
23 maja, musi przeprowadzić wybory do Par-
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lamentu Europejskiego. Gdyby tego nie zrobiono, kraj zostałby usunięty z Unii już 1 czerwca.
Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do „lojalnej współpracy” w ramach Unii, co oznacza
m.in. niekorzystanie z prawa weta podczas negocjacji o budżecie na lata 2021–27.
Unia zastrzegła, że w tym dodatkowym czasie
nie będzie zmieniać obecnego projektu umowy brexitowej, w której Londyn gwarantuje zachowanie praw obywateli Unii mieszkających
i pracujących na Wyspach, obiecuje stopniowe uregulowanie wszystkich długów wobec

wspólnej kasy UE (40–60 mld euro), a także
godzi się na „irlandzki bezpiecznik”, czyli na
specjalne rozwiązania na rzecz uniknięcia pobrexitowych kontroli na granicy między unijną
Irlandią a brytyjską Irlandią Północną (to one
stały się główną przeszkodą dla ratyfikacji
w Izbie Gmin).
Natomiast Unia jest gotowa do nawet bardzo
szybkich zmian w towarzyszącej umowie „deklaracji politycznej”, która wskazuje główne
kierunki rokowań traktatu o polityczno-gospodarczych relacjach UE–Londyn już po brexicie.
PAP

12,56€
12,24€
11,57€

Katedra Notre Dame jest żywym dowodem
na to, że wieki średnie nie były ani ciemne, ani ponure, ani zacofane – wręcz przeciwnie: mieniły się światłem, były mądre,
przewidujące i pełne wielkich umysłów
tworzących sztukę, która może oprzeć się
niemal wszystkiemu. Niemal, bo nadal nie
może wygrać z ludzką nieuwagą, brakiem
ostrożności i niechlujstwem.

„Roku Pańskiego 2019 stanęła w ogniu Katedra Naszej Pani w Paryżu”. Gdyby
nadal żyli kronikarze o średniowiecznym zacięciu pisarskim, tak właśnie rozpoczęliby opowieść. 15 kwietnia około godziny 18.50 płomienie przedarły się przez
drewniany dach kościoła, a kłęby dymu spowiły paryskie niebo. Media na całym
świecie śledziły wydarzenia w stolicy Francji. Tysiące wierzących modliło się o cud,
który mimo zniszczeń rzeczywiście się wydarzył – Katedra Naszej Pani w Paryżu
raz jeszcze, tak jak 856 lat temu, zjednoczyła tych wierzących w Boga i tych, którzy czczą sztukę. Notre Dame to nie tylko jedna z najbardziej znanych na świecie
świątyń, to też legenda i symbol, który ma szansę odrodzić się z popiołów jeszcze
silniejszy i trwalszy.
Wszyscy, którzy wciąż jeszcze wierzą w zacofanie, ciemnotę i nieporadność średniowiecza, powinni spojrzeć na budowle takie
właśnie jak Notre Dame. Jej budowę rozpoczęto w 1163 r. Przez niemal 180 lat tysiące robotników, inżynierów i najlepszych
architektów dwoiło się i troiło, by stworzyć
miejsce godne Królowej Apostołów. Wykorzystano najnowsze zdobycze techniki i mechaniki – nowe, lepsze bloczki i przekładnie,
wyższe i mocniejsze dźwigi i narzędzia. Architekci, artyści i uczeni szkicowali, liczyli,
szukali inspiracji i innowacyjnych rozwiązań, a wszystko po to, by kolejna francuska
świątynia była jeszcze wspanialsza, wyższa,
większa i trwalsza.
Po latach trudów budowniczy katedr zostawili po sobie jeden z największych skarbów
francuskiego gotyku – wzniesioną na planie
krzyża, 130-metrową świątynię szeroką na
48 m, z wieżami o wysokości 70 m. Stracona w pożarze iglica miała 40 m i zbudowana była z drzewa obitego ołowianą blachą.
Wszystko w Notre Dame (i nie tylko w niej)
musiało być ogromne, piękne i wspaniałe –
tak jak wspaniały jest Bóg i jak wielka jest
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wiara jego wyznawców. Budowa katedry
pochłonęła nie tylko niewyobrażalną ilość
pieniędzy, kamienia i szkła, ale także drewna, na którym opierała się cała kunsztowna
konstrukcja dachu. Do stworzenia szkieletu 800 lat temu zużyto 1300 największych
i najzdrowszych dębów wyciętych w pradawnej puszczy. Z biegiem lat dach katedry zaczęto nazywać lasem Notre Dame,
niestety jednak las zawsze ugina się przed
niszczącą siłą ognia…
Więcej szczęścia miały przepiękne rozety i witraże, dzięki którym mroki naw napełniało kolorowe światło dnia. Półcienie,
światło świec przy ołtarzach i migotliwe
tęczowe plamy witraży tworzyły przez
wieki magiczne wnętrze katedry, w której
właśnie dzięki grze światła i cienia wierzący mogli doświadczyć mistycznej bliskości
Boga i Maryi. Rozeta północna poświęcona
jest Staremu Testamentowi, a jej centralny
punkt stanowi postać Najświętszej Maryi
Panny, rozeta południowa z kolei koncentruje się na Nowym Testamencie. Oba witraże mają po 12,9 m średnicy i są jednymi
z największych i najpiękniejszych osiągnięć
sztuki średniowiecznej.

Pradawne dęby przegrały z płomieniami,
las Notre Dame straciliśmy bezpowrotnie,
ale z ognia i wody uratowano dzieła sztuki
i relikwie cenniejsze niż najstarszy nawet
dąb. Dzięki szybkiej i dobrze zorganizowanej (mimo niesprzyjających okoliczności
i braku czasu) akcji ratunkowej ze skarbca
katedry wyniesiono jedną z najważniejszych relikwii chrześcijaństwa – koronę
cierniową. Nietknięta i bezpieczna jest też
tunika św. Ludwika.
Kiedy ogień zgasł i opadły popioły, okazało
się, że znaczna większość skarbów Notre
Dame wyszła z pożaru niemal bez szwanku. Uratowano gwoździe z Krzyża Św.; relikwie św. Genowefy, patronki Francji, które
znajdowały się w puszce w kształcie koguta
na iglicy kościoła, też nie zostały naruszone, mimo że drewniana konstrukcja runęła wprost w serce żywiołu. Ocalały organy
i figury apostołów. Straciliśmy co prawda
kopie i rekonstrukcje z XVIII i XIX w., ale
w ogólnym rozrachunku straty są mniejsze
niż pierwotnie przypuszczano. Św. Florian
i św. Genowefa sprawili się na medal. Wielu
mówi o cudzie – najważniejsze dzieła sztuki ocalały, mury są nienaruszone, nawet
pszczoły, które hodowano na dachu katedry, wyszły z ognia bez szwanku!
To, co działo się w Paryżu w chwili pożaru,
również można określić mianem cudu: po
miesiącach walk na ulicach Francuzi zjednoczyli się w obliczu tragedii. Choć na chwilę
zapomnieli o żółtych kamizelkach i stanęli
razem na ulicach, pocieszając się wzajemnie. Wielu księży, także tych z Francji, mówi
w ostatnich dniach o odrodzeniu wiary
Najstarszej Córy Kościoła, wiary, którą demonstruje się w tłumie, bez zażenowania

czy strachu. Paradoksalnie pożar pomógł
Paryżowi i Notre Dame – kolejny raz katedra stała się „popularna”, zaczęto o niej
mówić i pisać. Ożyły dawne legendy, na
jaw wychodzą skrzętnie skrywane sekrety
gotyckiej świątyni.
Jedną z najpopularniejszych legend związanych z katedrą jest rzecz jasna ta o Quasimodo. Historia garbatego mieszkańca
świątyni nie jest wcale taka stara – Victor
Hugo stworzył postać zakochanego w Cygance kaleki w 1831 r. Dzięki rozgłosowi,
jaki zyskała książka, katedrę zaczęli masowo
odwiedzać turyści; wielu z nich poszukiwało
też na ścianach Notre Dame greckiego napisu ΑΝАΓΚΗ, który można tłumaczyć jako
„Przeznaczenie”. Poszukiwacze i odkrywcy
tajemnic wierzyli głęboko, że zamknięte
dla zwiedzających strychy, dzwonnice i las
Notre Dame skrywają dowody na istnienie
Dzwonnika, a wielu turystów i miłośników
powieści przyjeżdżało do Paryża tylko po to,
by z książką w ręku chodzić ścieżkami, które
przemierzał dobroduszny Quasimodo.
Udając się jego śladami, a trzeba przejść
387 schodów, nie sposób nie natknąć się
na przerażające gargulce i chimery, które
ozdabiają elewację Notre Dame i z którymi
wiąże się wiele fascynujących i strasznych
opowieści. Mówi się na przykład, że 30 maja 1431 r., kiedy na sosie spłonęła Joanna
d’Arc, gargulce obudziły się i zemściły za jej
śmierć na wszystkich, którzy podziwiali ten
krwawy spektakl. Gargulce miały nocą pozabijać gapiów i wywlec ich ciała na ulice.
Najsłynniejszym paryskim gargulcem jest
Le Stryge, który w charakterystycznej pozie,
z głową opartą na dłoniach, bacznie obserwuje miasto. To właśnie on ma być „boską
ochroną” katedry. Le Stryge w największej
potrzebie ma znowu obudzić gargulce i ruszyć na pomoc Naszej Pani i jej ukochanej
słodkiej Francji. Nie wszystkie rzygacze
(odprowadzające deszczówkę z dachu)
są średniowieczne, właściwie większość
(a zwłaszcza te najbardziej znane) pochodzi
z XIX w., ale to nie jest istotne, kiedy w grę
wchodzi magia, szatańskie sztuczki, tajemnica i duch katedry.

Nieraz ludzie w desperacji zwracali się o pomoc do sił nieczystych. Podobnie miał się
zachować jeden z kowali pracujących nad
okuciami wrót katedry. Mistrz Biskorne
był tak biegły w swoim rzemiośle, że wielu
podejrzewało, iż jego talent nie może pochodzić jedynie z boskiego źródła. Biskorne
tworzył rzeczy piękne i finezyjne, w kilka
dni potraﬁł przeobrazić zimny metal w misterne pnącza otulające wielkie drzwi kościoła. Legenda głosi, że pewnej nocy ciekawski robotnik pomagający przy budowie
katedry zakradł się do warsztatu mistrza Biskorne i zobaczył go pogrążonego we śnie
i gorączce, podczas gdy jakieś tajemnicze
siły tworzyły wspaniałe ozdoby.
Kowal zmarł nagle zaraz po zakończeniu
prac nad wrotami, co jeszcze bardziej rozbudziło wyobraźnię ludzi. Uwierzyli oni, że
diabeł musiał zawrzeć z nim pakt, którego
ceną była dusza artysty. Przed zamontowaniem i otwarciem przepięknych drzwi
do świątyni biskupi odprawili nad nimi egzorcyzmy i obﬁcie skropili święconą wodą.
Świadkowie tamtych wydarzeń podawali, że
wrota nie dały się otworzyć aż do momentu, kiedy święte krople spadły na okucia
i drewno. Patrząc na misternie wykonane
liście, delikatne pączki i drobne kwiaty wykute w zimnym metalu, nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że Biskorne mógł mieć w swoim warsztacie pomoc, o której nie był skory
opowiadać szerszej publiczności.
Wspomniałam już, że w katedralnym skarbcu przechowywano jedne z najważniejszych
relikwii chrześcijaństwa – symbole Męki
Pańskiej: koronę cierniową, gwoździe,
włócznię, która przebiła bok Jezusa, i resztki
gąbki, na której podano mu wodę. Legenda

głosi, że jeden z uczniów Chrystusa zabrał
koronę i gwoździe z grobu i przechowywał
w tajemnicy. Tradycja żydowska nakazywała
złożyć w grobie wszystko, co miało kontakt
z krwią zmarłego, i każde od niej odstępstwo uznawano za profanację i grzech. Po
burzach dziejów relikwie dostały się, jak
głosi legenda, w ręce Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, i za jej sprawą traﬁły do
Bizancjum, a stamtąd w 1063 r. do Francji.
Z pożaru ocalała też tunika św. Ludwika, który władał Francją przez 44 lata (od 1226 r.)
i był organizatorem szóstej wyprawy krzyżowej. Dla mieszkańców Paryża ważniejszymi niż relikwie świętego króla są jednak
relikwie ich patronki, św. Genowefy, której
wstawiennictwo miało ocalić miasto przed
Hunami. To ona kierowała podziałem żywności podczas oblężenia Paryża przez Franków i za jej sprawą rozpoczęto budowę bazyliki Saint-Denis. Ta dzielna mniszka, która
stała się symbolem wytrwałej walki z szatanem (kiedy modliła się, diabeł przeszkadzał
jej, gasząc świecę, którą zapalał z powrotem anioł towarzyszący świętej), jest dla
Francuzów niezwykle ważną osobowością.
Wraz z Joanną d’Arc ma chronić i prowadzić
Najstarszą Córę Kościoła ku dobrobytowi,
bezpieczeństwu i światłu.
Tragiczne wydarzenia Wielkiego Tygodnia
w Paryżu z pewnością wpłyną nie tylko na
nasze postrzeganie dawnych świątyń i dzieł
sztuki, ale także tradycji i symboli, bo Notre
Dame to nie tylko piękna Pani Paryża, ale też
Pani nas wszystkich. Tych wierzących w Boga
i tych wierzących tylko w sztukę. Dzięki niej
i innym wspaniałym zabytkom wiemy, skąd
się wywodzimy, jak piękną mamy przyszłość
i jak bogatą historią możemy się pochwalić.
Anna Albingier
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Tu zajrzyj:
h�p://mamaniejestsama.pl
h�ps://mamywsparcie.pl
www.lovea�tude.be
www.planningsfps.be
www.planningfamilial.net
www.fcppf.be
h�ps://fcpc.be
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fot. HBO

„…wygrywasz lub giniesz. Innej opcji nie ma”. A „każdy, kto musi
powtarzać, że jest królem, nie jest prawdziwym królem”. I w końcu „zima
nadeszła”, a „strach tnie głębiej niż miecze”. Tyle że „martwy nie zna
strachu”. Do tego „nadchodzi noc i zaczyna się moja warta. Zakończy
ją tylko śmierć”. Przecież „noc jest ciemna i pełna strachów”, przecież
„Północ pamięta. Wszyscy muszą umrzeć”. Bo „w grze o tron zwycięża się
albo umiera”. Dlatego „piję i wiem różne rzeczy”. A może to ty „nie wiesz
nic”… Lepiej… „przytrzymaj drzwi”. Bo czy „w życiu wygrywają potwory”?
Czy może jest „tylko jedno piekło, księżniczko: to, w którym żyjemy”?

Jeśli znasz chociaż trzy z powyższych cytatów, to raczej świat Westeros, smoków
i wilkorów nie jest ci obcy. Jeśli znasz je
wszystkie – „niech siedmiu cię strzeże”, jesteś w trakcie jednego z ważniejszych wydarzeń tego roku! W kwietniu rozpoczęła
się bowiem emisja ósmego sezonu serialu
„Gra o tron” (GOT), emitowanego przez stację HBO. Serialu, który przez ostatnie lata
znalazł się w czołówce najlepszych produkcji telewizyjnych. Świat dziś dzieli się na
dwie grupy – tych, którzy o GOT nie słyszeli
(lub ledwie słyszeli), i tych, którzy w każdą
niedzielę wieczór (lub też w poniedziałek
w godzinach porannych) z drżącymi rękami
zasiadają przed ekranami i wstrzymują oddech w oczekiwaniu na to, czym tym razem
wbiją nas w fotel reżyserzy serialu. Emisja
ostatniego sezonu GOT nie jest byle jakim
wydarzeniem z filmowego światka, które
po prostu ma swoją datę w kalendarzu.
Tym wydarzeniem żyją dzisiaj miliony ludzi.

14

GAZETKA

„Gra o tron” jest adaptacją kultowej sagi
fantasy „Pieśń lodu i ognia” George’a R.R.
Mar�na, która powstała w 1996 r. Do 2012 r.
ukazało się pięć tomów powieści, które
wraz z premierą zgarniały liczne nagrody
literackie w dziedzinie fantasy. Z niecierpliwością oczekiwane są kolejne części sagi:
„Wichry zimy” oraz „Sen o wiośnie”, które
od dobrych paru lat „nie mogą” się dokończyć. Serial początkowo był raczej wierną
adaptacją książki, by z czasem rozminąć się
z nią dość daleko. Książki mają po kilkaset
stron, sezony serialu – po około dziesięć
odcinków. Biorąc pod uwagę, że ostatnie
dwa oraz bieżący sezon wyprzedzają fabułę książkową, możemy się spodziewać zupełnie rozbieżnych historii wyświetlanych
na ekranie i czytanych na papierze. Na to
jednak wierni fani serialu bez wątpienia są
przygotowani i wcale nie oczekują konsekwencji w łączeniu i ciągnięciu wątków. Na
pewno nie w ósmym sezonie GOT.

Sezon ten jest zwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy nad doskonałym dziełem w nurcie
fantasy. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu pojawił się 17 kwietnia 2011 r. Blisko
osiem lat później, bo 14 kwietnia 2019 r, wyświetlono pierwszy odcinek sezonu ostatniego. Przez te kilka długich lat serial otrzymał
mnóstwo nominacji i nagród podczas różnych fes�wali i wydarzeń ﬁlmowych. Łącznie
nominacji było ponad 250, a zgarniętych nagród blisko sto! Jednak to nie wyróżnienia na
fes�walach się liczą, a liczba fanów, którzy co
tydzień z zapartym tchem czekają na rozwój
wypadków w westeroskim świecie. Z odcinka na odcinek i z sezonu na sezon fanów jest
coraz więcej. Porównajmy: pierwszy sezon
oglądało około 2,5 mln widzów, trzeci – blisko 5 mln, piąty – 6,8 mln, siódmy – ponad
10 mln. I mówimy tu tylko o legalnych źródłach emisji, bo „piratów” jest dużo więcej.
Na co więc teraz czekają miliony fanów?
Finałowy sezon GOT to tylko 6 odcinków,
z czego każdy jest o wiele dłuższy od przeciętnego odcinka serialowego. Podobno
każdy mógłby tworzyć osobny ﬁlm, w którym akcja spięta jest całościowo. Podobno
przebija poprzednie sezony, podobno ﬁnał
ścina z nóg. Podobno, podobno… Bo scenariusz chroniony był w trakcie produkcji
serialu wyjątkowo skutecznie. Gdy kręcono
siódmy sezon, wycieków było dość dużo,
z czego najgorszy to wypłynięcie w sieci
odcinków przed ich oﬁcjalną premierą. By
tym razem uniknąć takich nieprzyjemności, wszystkie informacje o wydarzeniach
w scenariuszu i na planie były tajne. Samych
scen finałowych powstało podobno kilka
tylko po to, by… ukrócić wszelkie domysły,
knowania i spojlery dotyczące faktycznego
zakończenia GOT. Oczywiście internet tętni
od domysłów, teorii fanowskich jest multum,
propozycji rozstrzygnięcia wielkiej wojny czy
wewnętrznych konﬂiktów również nie brak.
Ale na razie udało się nas, fanów, utrzymać
w nieznośnej niepewności i z bijącym sercem czekamy na 19 maja. Bez wątpienia
tego dnia przed telewizorami zgromadzą się
tłumy. Do tej pory żaden sezon się nie dłużył
ani żaden ﬁnał nie rozczarował. A ponoć ten
ostatni jest jeszcze lepszy, jeszcze bardziej
trzymający w napięciu, jeszcze bardziej hipnotyzujący. Przekonamy się już wkrótce.
Ewelina Wolna-Olczak

WYŚCIG
PRZEDWYBORCZY

CZAS ZACZĄĆ
Mamy rok wyborczy – przed nami wybory
do Parlamentu Europejskiego oraz polskiego
Sejmu i Senatu. Tymczasem polityczna rozgrzewka przedwyborcza już za nami. Padły
pierwsze obietnice, pełne konkretów i pobożnych życzeń. Złapać się można za głowę.
Pod przykrywką pięknych prospołecznych
reform po raz kolejny władza będzie miała
ochotę sięgnąć nam do kieszeni. Tym razem
dość głęboko, bo i rzeczone obietnice są dość
spektakularne. A to dopiero początek, ponieważ do wyborów jeszcze ładnych kilka miesięcy, podczas których można bez zobowiązań deklarować, rozdawać i przekupywać.
Wśród chwytliwych obietnic
Niezależnie od opcji politycznej, partie polityczne obiecują zawsze. Czasem są to obietnice bardziej wiążące, bardziej prospołeczne,
bardziej gospodarcze, czasem są realne, a czasem z kosmosu. W tym roku parę ugrupowań
posiliło się już o konkrety, a partia wiodąca
w rządzie poszła o krok dalej – oprócz obietnic deklaruje też czyny, które wejdą w życie
tuż przed wyborami. Wiąże się z tym również
wypłata konkretnych świadczeń finansowych
skierowanych do określonych grup społecznych. Dzięki tym zapomogom wiele osób
może pozbyć się dylematów typu „na kogo
głosować”. Etycznie jest to co najmniej wątpliwie, ale kto rządzi – ten rozdaje karty…
Wśród spektakularnych obietnic znalazło
się m.in. świadczenie 500+ rozszerzone na
każde pierwsze dziecko (do tej pory w tym
przypadku brano pod uwagę kryterium dochodowe). Oznacza to dodatkowe ponad
3 mln dzieci objęte programem, co mniej
więcej przełoży się na 18 mld zł (wszystkie
szacunki kosztów – w skali roku – opracowane przez ekspertów portalu www.money.pl).
Świadczenie miałoby wejść w życie jeszcze
przed wyborami. Kolejna obietnica – „trzynastka” dla emerytów, czyli dodatkowa
wypłata emeryckiej pensji w wysokości
minimalnej dla ponad 5,5 mln osób. Koszt:
ponad 6 mln zł, chyba że w program wpiszą
się renciści – wówczas więcej. Poza tym najmłodsi pracownicy na rynku pracy mają być
zwolnieni z podatku – można mówić o ponad milionie takich osób (pracujący w wieku od 19. do 26. roku życia). Koszt zadeklarowany przez premiera – około 3 mld zł.
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Wśród obietnic znalazła się też obniżka
PIT-u z 18 do 17 proc. Korzyść dla 25 mln
Polaków, koszt – 3,5 mln złotych. Kolejna z kosztownych obietnic wstępnych jest
dość zaskakująca – chodzi o reaktywację
w całej Polsce połączeń autobusowych.
Bez dostępu do komunikacji publicznej jest
dzisiaj około 14 mln Polaków – wskrzeszenie instytucji PKS kosztowałoby co najmniej
12 mld zł. Chociaż pod znakiem zapytania
stoi to, czy Polacy korzystaliby masowo z takiego środka transportu, skoro przez ostatnie lata musieli sobie radzić bez niego. Słowo się jednak rzekło i pewnie trzeba będzie
z tego wybrnąć jakoś w najbliższych przedwyborczych potyczkach słownych.
Reasumując – lekką ręką przed wyborami
partia rządząca ma w planie wydanie około
40 mld zł. Potrzeby są konkretne, to niewątpliwe, tylko – budżet ich nie uwzględniał.
Sami więc sfinansujemy te zapomogi. Przecież rząd sam z siebie nic nam nie daje, rozdziela jedynie nasze pieniądze na różne cele.
Tym razem celem jest zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Inne partie również
obiecują na akord, ale faktem jest, że partia
rządząca ma asa w rękawie – może poprzeć
swoje pomysły w sejmie większością głosów.
Stąd zwątpienie w moralność całego przedsięwzięcia, z drugiej strony – dlaczego mielibyśmy wymagać od polityków moralności?
O czym się nie mówi
Jak się okazuje, dzisiaj najwięcej w Polsce
można ugrać na hipokryzji, nienawiści i podziałach społecznych. Nawet w przedwyborczej dyspucie pojawia się homofobia,
prymat religii nad dobrem powszechnym,
podział na lepszych i gorszych, prawdziwych
i podrabianych Polaków. Nie takim językiem
mówi się do swoich wyborców. Używanie
takich słów co najwyżej podkreśla, że nadal
będziemy dzielić, jednych wynosić ponad

innych oraz promować. Ci drudzy nadal
będą gorszym sortem.
W większości programów wyborczych mówi
się o gratyfikacjach dla pewnych grup społecznych, o reformach w kluczowych ministerstwach (choć śmiech na sali, gdy pomyślimy sobie o kondycji systemu edukacji czy
służby zdrowia), ewentualnie o dynamizacji
gospodarki i możliwości zarobienia godziwych pieniędzy przez każdego człowieka.
Trochę w tej palecie pobożnych życzeń brakuje tematów równie, a być może bardziej
palących – np. reform ekologicznych. Ale
nimi nie warto się zajmować, bo uderzają
mocno po kieszeni. Rządzący myślą o nadchodzących czterech latach, tymczasem reformy mające na celu ochronę środowiska
będą się zwracały powoli, i to nie w złotówkach, ale w naszym zdrowiu, w przyszłości
naszych dzieci, w przystopowaniu globalnego ocieplenia czy zatrzymaniu ogromu
zachorowań na nowotwory.
Niewygodnie mówi się też o roli kobiet w społeczeństwie i zrównaniu ich praw, płac i stanowisk z męskimi. O prawach człowieka też
przed wyborami lepiej milczeć – nie podejmuje się niewygodnych tematów przemocy,
prześladowań, rasizmu czy dyskryminacji.
Zamiast wykorzystać czas przedwyborczy do
zwiększenia świadomości społeczeństwa co
do funkcjonowania państwa i jego budżetu,
łatwiej zdeptać ciekawość wyborców jałmużną i zamknąć się w kilku wyświechtanych hasłach, które mają zagwarantować wygraną.
Na taką filozofię nie może być w społeczeństwie zgody, nawet jeśli nam zapłacono za
wyborczy głos. Niestety wielu osobom nadal
jest „wszystko jedno”, a przekupieni – głosują
w imię „świetlanej przyszłości” dzięki otrzymaniu zadatku finansowego.
Ewelina Wolna-Olczak

Cukier

zamaskowany wróg
swajania go jest stała i długotrwała, ponieważ błonnik spowalnia wchłanianie cukru
do krwi. Zupełnie inaczej wygląda sprawa
czystego rafinowanego cukru, czyli sacharozy. Choć jest najbardziej dostępną na
rynku substancją, nie ma żadnych wartości
odżywczych. Te bowiem są od niego oddzielane w czasie procesów produkcji, czyli
oczyszczania. W ten sposób otrzymujemy
cukier w znanej nam wszystkim postaci
białych kryształków. Taki cukier nadaje potrawom słodki smak – i to wszystko, a przy
tym powoduje tworzenie się substancji,
które negatywnie wpływają na pracę mózgu i upośledzają wchłanianie się tlenu.
Cukry oczyszczone dają w krótkim czasie
mnóstwo energii, ale są to tylko puste kalorie. Dlatego lepszym wyborem jest cukier nierafinowany.

Cukier, jak i inne składniki pożywienia, jest
niezastąpiony do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Potrzebuje go
nasz mózg i mięśnie – jest dla nich źródłem
energii. Z jego pomocą produkowana jest
też serotonina, czyli hormon szczęścia. Ale
cukier może stać się również naszym najgorszym wrogiem. Kiedy? Gdy jemy go zbyt
dużo. Nadmierne spożywanie cukru szkodzi zdrowiu, ale jaka ilość dokładnie i jak ją
określić? Gdzie znaleźć zdrowe zamienniki
cukru? Czy warto używać słodzików?
SZYBKOŚĆ ŻYCIA, SZYBKOŚĆ
JEDZENIA
Dostępność w sklepach produktów gotowych do spożycia (kanapki, przekąski, dania obiadowe, ciastka, mieszanki orzechów,
różnego rodzaju półprodukty) ułatwia życie
i znacznie skraca czas przygotowania posiłków. Jest to dość praktyczne, ale niestety
zupełnie niezdrowe rozwiązanie. Takie produkty zawierają bowiem zbyt dużo cukru,
tłuszczu i soli. Choć na pierwszy rzut oka
wcale tego nie widać, to ponad 70 proc.
żywności pakowanej i sprzedawanej w su-
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permarketach zawiera dodany cukier. Oznacza to, że na etapie produkcji składnik ten
jest celowo dodawany do produktu.
Według Światowej Organizacji Zdrowia
cukier dodany do żywności powinien dostarczać nie więcej niż 5 proc. energii całodziennego jadłospisu. Daje to średnio 20 g
(4 łyżeczki) w przypadku przeciętnej kobiety
o prawidłowej masie ciała, 24 g (5 łyżeczek)
w przypadku przeciętnego mężczyzny i tylko
12 g (ok. 2 łyżeczek), jeśli chodzi o dzieci. Ponieważ jednak dostępność cukru jest oczywistością, a przy tym kryje się on praktycznie
we wszystkich produktach spożywczych,
przyjmuje się, że współcześnie spożywa się
go przeciętnie kilka razy więcej, niż przewiduje to norma.
UKRYTY CUKIER
Naturalny cukier obecny jest w owocach,
warzywach (naturalna fruktoza, sacharoza)
i nabiale (laktoza). Występuje tam w towarzystwie składników odżywczych: witamin, minerałów i błonnika. To sprawia, że
energia uzyskana w wyniku procesu przy-

Cukier jest współcześnie dodawany w zasadzie do wszystkich produktów – czy spodziewalibyśmy się go w sosach, chipsach lub
szynce? A jednak i tam się znajduje. Dzieje
się tak z dwóch głównych powodów: poprawia smak potraw oraz jest dobrym konserwatorem. Słodki smak kojarzy się z przyjemnościami i dzieciństwem, dlatego tak trudno
nam z niego zrezygnować. A wydłużenie czasu przydatności produktu do spożycia jest
dla producentów żywności bardzo cenne, bo
pozwala więcej sprzedać.
OGROMNE ILOŚCI
Wiemy, że cukier zawarty jest w sokach, napojach gazowanych, aromatyzowanych wodach do picia – ale w jakiej ilości? Czy wypilibyśmy kubek herbaty posłodzony pięcioma,
siedmioma czy dziesięcioma łyżeczkami cukru? A pijąc napoje gazowane lub energetyzujące ze sklepu, właśnie to robimy. Wystarczy więc wypijać dziennie tylko jedną puszkę
takiego napoju, by w ciągu roku skonsumować w ten sposób 16 kg cukru! Nie mówiąc
już o cukrze pochodzącym z innych źródeł.
Miseczka gotowych płatków śniadaniowych
to trzy ukryte łyżeczki cukru. Identyczna ilość
znajduje się w batonie zbożowym. W jogurcie owocowym jest średnio sześć łyżeczek
cukru. A jedna łyżeczka ketchupu to też jedna łyżeczka cukru.

Nie do końca jesteśmy świadomi tego, ile cukru możemy przyswoić, wypijając i zjadając
codzienne posiłki. Nie wiemy też, jak wielkie
ryzyko schorzeń i chorób to ze sobą niesie
– począwszy od próchnicy, poprzez otyłość
i cukrzycę, aż do nowotworów. Cukier negatywnie wpływa także na pracę jelit, co przyczynia się do obniżenia poziomu odporności.
Przyjmuje się, że zapadanie na demencję
i chorobę Alzheimera też jest z nim związane.
A ponadto cukier uzależnia. Jest przyczyną
braku koncentracji, rozdrażnienia i kłopotów
ze snem – co łatwo zauważyć u dzieci i nasto-

ne ilości owoców, a za to sporo cukru. Lepiej
więc wyciskać soki ze świeżych owoców. Jednak i te należy pić z umiarem, wiedząc, że
mamy już w nich naturalny cukier.
RÓŻNE NAZWY,
TEN SAM PRODUKT
Na etykietach cukier możemy znaleźć pod
takimi określeniami jak: fruktoza, sacharoza,
laktoza, syrop glukozowo-fruktozowy, dekstroza, syrop z agawy, słodzik kukurydziany,
melasa, karmel, ekstrakt słodowy jęczmien-

Można zrezygnować ze słodzenia kawy lub
herbaty lub dodawać do nich miód. Należy jednak mieć świadomość, że miód dodany do gorącego płynu zmienia się w cukier, tracąc swoje właściwości zdrowotne,
dlatego też należy go dodawać do napoju
przestudzonego. Najwięcej cukru mają dosładzane napoje gazowane lub soki owocowe, więc najlepiej je ograniczyć lub wyeliminować z jadłospisu. Najzdrowiej jest pić
wodę i dlatego warto od najmłodszych lat
przyzwyczajać do tego dzieci. Nawyki można zmienić w każdym wieku, a więc dawajmy dzieciom dobry przykład i do posiłków
podawajmy dzbanek świeżej wody. W naturalny i zdrowy sposób można dodać jej
smaku plasterkiem cytryny, pomarańczy,
ogórka lub liśćmi mięty. Dobrze jest zabierać ze sobą butelkę wody, gdziekolwiek
się udajemy. Warto też powrócić do picia
kompotu.
SŁODKIE PODJADANIE

latków, które „żywią” się w nadmiernej ilości
słodyczami. Liczba chorób i schorzeń wynikających ze spożywania zbyt dużych ilości cukru jest naprawdę długa.
ZAMIENNIKI
Może więc zdrowiej jest wybierać napoje
typu light? Niekoniecznie. Cukier jest w nich
zastępowany słodzikami – na przykład aspartamem. Jednak choć słodziki mają znacznie
mniej kalorii, wcale nie są obojętne dla naszego zdrowia. Przyjmowane w większych
ilościach mogą być toksyczne i wywoływać
kłopoty z trawieniem. Są zresztą zabronione w produktach dla dzieci poniżej trzeciego miesiąca życia i niezalecane dla dzieci do
trzeciego roku życia. Lepiej wybierać naturalne zamienniki cukru, takie jak miód, sok
klonowy, syrop z agawy lub daktyli, ksylitol
(cukier z brzozy), melasę soku buraczanego
czy inulinę (wielocukier z cykorii).
Hasła na opakowaniach typu „nie zawiera
dodanego cukru” lub „zawiera mniej cukru” mogą być zwodnicze. Świadczą jedynie
o tym, że cukru może być mniej w porównaniu z podobnym produktem lub że występuje
w postaci naturalnej. Soki owocowe wydają
się zdrowe, ale mogą zawierać dość minimal-
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ny, sorbitol. Tych nazw może być kilkadziesiąt, a konsument nie zawsze domyśli się, że
chodzi o cukier. Na opakowaniu ilość cukru
dodanego do zawartości produktu najczęściej jest podawana w gramach, więc można
wyobrazić sobie, ile go zjadamy lub wypijamy – 5 g to jedna łyżeczka, ale też 20 kalorii.
Jeśli ilość dodanego cukru nie jest określona, należy prześledzić kolejność składników
na etykiecie. Najwięcej w składzie jest tych,
które są jako pierwsze. Jeśli więc cukier jest
wysoko na liście, produkt należy do dość
„słodkich”. Producenci często też maskują
ilość cukru, podając nie jego ogólną ilość, ale
osobne wyliczenia dla nadzienia, polewy, ciasta itp., które tworzą jeden produkt.
JAK JEŚĆ MNIEJ CUKRU?
Warto uważniej czytać etykiety i wybierać
te produkty, w którym zawartość cukru nie
jest zbyt wysoka lub jest to cukier pochodzenia naturalnego. Zamiast jogurtu z dodatkiem owoców lepiej kupić jogurt naturalny, a owoce lub miód dodać samemu.
Zamiast 17 g dodanego cukru zjemy zero.
Lepiej ograniczyć spożywanie ciastek i ciast
produkowanych na skalę przemysłową,
a spróbować piec je w domu. Wtedy kontrolujemy ilość i jakość dodawanego cukru.

Problemem jest też podjadanie, bo gdy
chwyci nas głód, najłatwiej sięgnąć po sklepowy baton lub paczkę ciastek. Możemy
zapobiegać napadom głodu, przygotowując
posiłki oparte na produktach, które stopniowo uwalniają do krwi glukozę (cukier),
co zapobiega skokom ilości cukru w organizmie. Warto sięgnąć po chleby i makarony
z pełnego ziarna. Jedzmy różnego rodzaju
kasze (jaglaną, gryczaną, jęczmienną, bulgur)
i pseudozboża typu quinoa. Dobre cukry to
węglowodany o niskim (poniżej 60) indeksie glikemicznym (to wskaźnik, który informuje, jak gwałtownie po spożyciu danego
produktu wzrasta poziom glukozy we krwi).
Takie węglowodany znajdziemy w owocach,
warzywach, orzechach, pieczywie razowym
i pełnoziarnistym, brązowym ryżu i kaszach.
Zaś im bardziej przetworzony produkt, tym
wyższy indeks glikemiczny. Ponadto dobrze
jest jeść co 3–4 godziny, najlepiej produkty nieprzetworzone i posiłki własnoręcznie
przygotowane w domu. Gdy zaś mamy ochotę na coś słodkiego, korzystniej jest zjeść
owoc lub orzechy, a jeśli czekoladę, to gorzką
z wysoką zawartością kakao – w sprzedaży są
dostępne tabliczki mające w swym składzie
70, 80 czy nawet 90 proc. kakao (im więcej,
tym zdrowiej). Warto więc mieć zawsze przy
sobie nie tylko butelkę wody, ale i zdrową
przekąskę.
Cukry są potrzebne do funkcjonowania ludzkiego organizmu i podtrzymywania procesów życiowych, ale w zupełności wystarczy
nam dawka cukrów naturalnych obecnych
w owocach i warzywach.
Sylwia Maj

Kuba Rozpruwacz to nieuchwytny morderca kobiet, który terroryzował Londyn w 1888 r.
Główną przyczyną trudności z ustaleniem faktycznej liczby ofiar było to, że do napadów na
kobiety w East Endzie w epoce wiktoriańskiej dochodziło bardzo często.

P
olicja w śledztwie dotyczącym Rozpruwacza uwzględniła jedenaście morderstw,

których dokonano od 3 kwietnia 1888 do
13 lutego 1891 r., i określiła je mianem „morderstw na Whitechapel”. Pięć morderstw
z 1888 r. zostało z całą pewnością popełnionych przez jedną osobę – nazywa się je „kanoniczną piątką” – i to przede wszystkim na
ich podstawie ówczesne organy ścigania próbowały ustalić tożsamość zbrodniarza. Ofiarami były Mary Ann Nichols (31 sierpnia), Annie Chapman (8 września), Elizabeth Stride
i Catherine Eddowes (obie 30 września) oraz
Mary Jane Kelly (9 listopada). Ten ostatni
mord był jedynym dokonanym w domu, do
pozostałych doszło na ulicy. Wszystkie ofiary
parały się prostytucją. Napastnik przyduszał
zaatakowane kobiety, podrzynał im gardła,
masakrował, czasem wycinał organy.

K

im był morderca? Z pobieżnych rysopisów
wynika, że mężczyzną w sile wieku, z wąsem,
w długim płaszczu i w kapeluszu. Ocalałe archiwum policyjne, zawierające materiały dotyczące morderstw na Whitechapel, pozwala
dokładnie przyjrzeć się sposobom działania
policji w epoce wiktoriańskiej. Do zbadania
sprawy wyznaczono funkcjonariuszy, którzy
przeprowadzali dochodzenie, chodząc od
domu do domu na Whitechapel. Zbierano
i badano materiał dotyczący tajemniczych
zabójstw. Podejrzani byli wyszukiwani i przesłuchiwani. W dzisiejszych czasach policjanci również wykorzystują tę metodę śledczą,
uznając ją za skuteczną. Łącznie przesłuchano ponad 2000 osób, zweryfikowano alibi
ponad 300 podejrzanych, 80 zatrzymano.

Ś

ledztwo było początkowo prowadzone
przez wydział do spraw dochodzeń kryminalnej miejskiej policji pod kierunkiem detektywa Edmunda Reida. Po zabójstwie Mary Ann
Nichols Scotland Yard przysłał prowadzącym
dochodzenie pomoc w postaci detektywów:
Fredericka Abberline’a, Henry’ego Moore’a oraz Waltera Andrewsa. Kiedy zginęła
Catherine Eddowes, do śledztwa przyłączył
się James McWilliam. Mimo zaangażowa-
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nia lokalnych organów ścigania i pomocy ze
strony Scotland Yardu śledztwo nie przynosiło rezultatów. Niezadowoleni z działań policji mieszkańcy Londynu utworzyli oparty na
pracy wolontariuszy Whitechapel Vigilance
Committee (Komitet Czujności Dzielnicy
Whitechapel). Patrolowali okoliczne ulice
w poszukiwaniu podejrzanie wyglądających
osób, opłacali prywatnych detektywów
oraz wysłali do rządu prośbę o podwyższenie nagrody za złapanie mordercy. Te działania również nie pomogły ująć sprawcy.

R

any na ciałach ofiar doprowadziły do
spekulacji, jakoby morderca był chirurgiem lub rzeźnikiem. Policja przesłuchała
76 przedstawicieli tej drugiej profesji, nie
typując żadnego z nich na ewentualnego
podejrzanego. Pod koniec października
1888 r. Robert Anderson poprosił chirurga
Thomasa Bonda o wydanie opinii dotyczącej umiejętności i potencjalnej wiedzy anatomicznej przestępcy. Oparł on swoją ocenę
na analizie okaleczeń ofiar oraz sekcji zwłok
„kanonicznych” ofiar. Lekarz stwierdził, iż
morderstw dokonała jedna osoba, jednak
zdecydowanie wykluczył, by mogła mieć
ona wiedzę chirurgiczną lub anatomiczną.
Jego zdaniem nie posiadała nawet doświadczenia rzeźniczego. Według Bonda sprawca
był samotnie żyjącą osobą, przechodzącą
okresy manii morderczych i erotycznych.

W
okresie działalności Kuby Rozpruwacza
policja i prasa otrzymały wiele setek listów

dotyczących mordercy. Obecnie w archiwach londyńskich znajduje się ich ponad
trzysta. Część z nich oferowała pomoc
w schwytaniu sprawcy, jednak większość
była kompletnie nieprzydatna. Ponad sto
listów zostało napisanych przez osoby podające się za słynnego mordercę z Whitechapel. Trzy z tych pism – znane jako list
„Drogi szefie”, karta pocztowa „Zuchwały
Kuba” oraz list „Z piekieł” – mają szczególne znaczenie. Policja publikowała owe listy
w gazetach, mając nadzieję, że być może
ktoś rozpozna charakter pisma nadawcy.
Niestety, morderca nadal był nieuchwytny.

Przesłuchano setki podejrzanych, jednak nikogo nie aresztowano. Tożsamość zabójcy
pozostawała zagadką. W kręgu podejrzanych pojawiały się osoby z londyńskiego
półświatka, emigranci, ale również przedstawiciele wyższych sfer. Nikomu niczego
nie udowodniono. Ówczesne społeczeństwo uznało klęskę śledztwa w sprawie
Rozpruwacza za dowód na słabość policji.

J

ednym z głównych podejrzanych był Aaron
Kośmiński, polski Żyd, który przybył do Anglii
z rodziną w 1881 r. Mieszkał w Mile End, we
wschodniej części Londynu, i był fryzjerem. Po
stwierdzeniu zaburzeń psychicznych (mówi
się o schizofrenii) umieszczono go w zakładzie zamkniętym. Kośmiński nie przejawiał
żadnych agresywnych zachowań, cierpiał na
omamy słuchowe, bał się, że ktoś czyha na
jego życie. Pozostawał w kręgu podejrzanych,
ale nie znaleziono mocnych dowodów pozwalających cokolwiek mu udowodnić. Jednak
w 2014 i w marcu 2019 r. pojawiły się głosy, że
to właśnie on był Kubą, a dowieść tego miały
przeprowadzone testy DNA. Skąd materiał
genetyczny? Otóż zachował się szal jednej
z ofiar. Na nim znaleziono materiał biologiczny, który pasuje do profilu Kośmińskiego.

Ś

rodowisko naukowe dystansuje się od
tych rewelacji, podważając przede wszystkim
„czystość” owych próbek. Element garderoby
sprzed 130 lat był dotykany przez wiele osób,
każda z nich zostawiła na nim swój ślad, więc
ryzyko pomyłki jest tutaj bardzo duże. Podważana jest także metodologia tych badań.
Naukowiec, który je przeprowadzał, zidentyfikował Kośmińskiego na podstawie pewnej charakterystycznej mutacji genetycznej.
Okazało się, że pomylił nazwy i nie jest ona
wcale rzadka, bo taki wariant DNA ma ponad 99 proc. Europejczyków. To znaczy, że
praktycznie ktokolwiek, kto miał w ręku szal,
mógł zostawić ślady DNA. Na odpowiedź, czy
Kuba Rozpruwacz miał coś wspólnego z Polską, przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać.
Anna Albingier
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Wakacje bardziej
Wakacje tuż-tuż, najwyższa pora
więc zabrać się za planowanie
wyjazdów. A że panuje moda na
życie w zgodzie z naturą, nawet
podczas urlopu warto kontynuować codzienne ekologiczne nawyki. Przyda się trochę wyobraźni i wakacyjnego luzu; odrobina
dobrej woli też nie zaszkodzi.
Wiadomo, najbardziej ekologiczne byłyby wakacje blisko domu,
na łonie natury, z dala od sklepów i centrów turystycznych…
Wakacje w duchu ekologicznym
nie muszą oznaczać mordęgi
i rezygnacji z luksusów. Można
po prostu zaplanować je trochę
wcześniej, z większą dbałością
o szczegóły, dzięki czemu mniej
będziemy szkodzić naturze,
a o to w ekowakacjach chodzi.
Ale nie tylko o to…

ŚWIADOME WYBORY
Ekoturystyka jest dla nas oddechem od
codzienności, dlatego też powinna być tak
zorganizowana, żeby dać nam jak najwięcej pozytywnej energii. Nie warto zadowalać się półśrodkami, promocjami, ofertami,
które normalnie byłyby dla nas nieatrakcyjne. Spędy all inclusive na rajskiej wyspie też
niekoniecznie będą idealnym wyborem. Na
początku najważniejszy jest świadomy wybór celu podróży. Czego potrzebujemy? To
istotne pytanie. Sportu? Ciszy? Antycznych
zabytków? Wybierajmy takie miejsca, które
mają naprawdę wiele do zaoferowania pod
względem przyrodniczym i kulturowym,
które poszerzą nasze horyzonty, usprawnią
ciało, dotlenią umysł. Dostarczą nam radości, rozrywki, a przy okazji czegoś nauczą.
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Ale też takie, w których uda nam się jak najmniej szkodzić środowisku. Energooszczędne, z transportem publicznym, systemem
recyklingowym… Wybierajmy ze świadomością, że „eko” zależy przede wszystkim
od nas, a nie od warunków otoczenia.

EKOLOGICZNY TRANSPORT
Od czego zacząć? Chociażby od wyboru
środka transportu. Wiadomo, najgorsze są
opcje lotnicze – jeśli więc mamy możliwość
dojechania do wymarzonego miejsca innym
środkiem transportu, skorzystajmy z niej.
Jeśli można dostać się tam komunikacją
publiczną i korzystać z niej na miejscu, tym
bardziej warto ją wziąć pod uwagę. Oczywiście najlepszy byłby rower, jeśli jednak musimy pojechać własnym samochodem, starajmy się praktykować tzw. ecodriving, czyli
ekologiczne (i ekonomiczne) prowadzenie
pojazdu, co wiąże się też z odpowiednią
dbałością o stan techniczny auta. A może

pociągi, autostop lub poczciwy BlaBlaCar,
a na miejscu może własne nogi, w zależności od naszych preferencji wypoczynkowych
i kondycji? Wszystko po to, by produkować
mniej dwutlenku węgla, ograniczać jego
emisję do atmosfery, zastopować globalne
ocieplenie i przeciwdziałać wiążącym się
z nim katastrofom ekologicznym.

MIEJSCE MA ZNACZENIE
Wybór miejsca również może być dobrze
przemyślany, a nie przypadkowy. Nie zapominajmy, w jakim stanie ekologicznym
jest większość wód na Ziemi, a tym samym
– wiele plaż i nabrzeży. Urlop nad morzem
z plas�kowymi widokami stać się już może

wkrótce codziennością, dzisiaj jednak
mamy jeszcze wybór miejsc, gdzie nas to
nie spotka. Jeśli wybieramy zakątki jeszcze względnie dziewicze, to weźmy pod
uwagę, jak nasza ingerencja w otoczenie
wpłynie na jego stan. Unikajmy krajów,
w których prowadzi się nieekologiczną
turystykę i nie jest uregulowana kwes�a
utylizacji śmieci. Jako turyści przyczyniamy
się tam do pogłębienia tragicznej sytuacji
środowiska naturalnego.
Zaplanujmy tak wyjazd, żeby ograniczyć
swój szkodliwy wpływ do minimum – jeśli biwak, to nie na dziko w rezerwacie
przyrody, jeśli namiot, to z zabieraniem
śmieci ze sobą, jeśli agroturystyka, to
z systemem recyklingowym i samowystarczalnym systemem energetycznym, jeśli
hotel pięciogwiazdkowy, to ze standardami
eco-friendly. To od nas zależy, czy skorzystamy z gra�sowych mydełek, balsamów,
szamponów, nici krawieckich, czepków kąpielowych, patyczków do uszu… Wszystkie
produkty jednorazowe, mimo że są w cenie usługi, możemy sobie przecież darować.
Zazwyczaj i tak mamy przy sobie własne
kosmetyki i akcesoria łazienkowe, dlatego
korzystanie z darmowych próbek, często
zresztą słabej jakości, jest zupełnie zbędne.

UNIWERSALNE GADŻETY
Konkretny efekt znajdziemy jednak w konkretnych przedmiotach. Po prostu – nie
dopuszczajmy do sytuacji, w których mielibyśmy skorzystać z rzeczy jednorazowych.
Miejmy zawsze ze sobą szklane lub metalowe butelki, które można uzupełniać
wodą pitną. Podobnie kubki wielorazowe
na kawę; sztućce, słomki, termosy, nawet
menażki. Panie mogą wyposażyć się w kubeczki menstruacyjne, bawełniane waciki
kosmetyczne czy szampon w kostce. Jeśli

nasza wakacyjna torebeczka nie pomieści
wszystkiego, to planujmy dzień tak, by nie
zaskoczyła nas konieczność skorzystania
z jednorazowego plas�ku.

miamy ich, pozostawiamy w spokoju gatunki chronione, szanujemy mieszkańców
terenów, na których jesteśmy gośćmi. Niby
oczywiste zasady, a jednak – nie zawsze…

NA WAKACJACH JAK W DOMU

KUPUJ LOKALNIE

Nie trzeba chyba nikomu przypominać, co
zrobić ze śmieciami. Jeśli je już wytwarzamy, należy je wrzucić do odpowiedniego
kosza, jeśli takowego brak – zabieramy je
ze sobą. Tak jak w domu, na wakacjach
oszczędzajmy wodę i energię elektryczną
i nie marnujmy jedzenia. Stosujmy ekologiczne kosmetyki, które nie szkodzą środowisku – do codziennej pielęgnacji, ale też
do opalania i na komary. Zainteresujmy się
tym, jakie problemy ekologiczne ma lokalna
społeczność, i swoją obecnością starajmy
się ich nie pogłębiać. Deﬁcyt wody, bielenie
raf koralowych lub tony plas�ku spuszczane
w ocean? Nie dokładajmy swojej cegiełki
do problemów lokalnych, starajmy się raczej minimalizować swój negatywny wpływ
na miejsce, w którym spędzamy wakacje.
To nasz tymczasowy dom.

Odwiedzając różne miejsca, często chcemy
sobie lub bliskim przywieźć na pamiątkę
coś unikatowego. Pamiętajmy, że produkty
„made in China” nie są ani dobre, ani ekologiczne. Jeśli jakiś przedmiot musiał przejechać tysiące kilometrów, żeby stać się dla
nas tanią pamiątką, to od razu powinniśmy
go skreślić. Unikajmy prezentów, które są
dostępne i u nas, bezużyteczne czy… nieładne. Unikajmy tworzyw sztucznych, ale
też – bezwzględnie! – pamiątek wykonanych z zagrożonych gatunków zwierząt lub
roślin. Wybierajmy raczej te z surowców naturalnych, które wykonali ludzie żyjący na
danym terenie i które są zgodne z ich tradycją oraz kulturą odwiedzanego miejsca.

SZANUJ, NIE NISZCZ
Jeśli lubimy aktywny wypoczynek, również
możemy go tak zorganizować, żeby nie pogłębiać bolączek Matki Ziemi. Czasem są to
banalnie proste zasady, jak po prostu rowerowe, piesze czy konne wycieczki, trzymanie się wyznaczonych szlaków, chodzenie
po lesie z psem na smyczy, niezrywanie
roślin na szlaku czy najzwyklejsze w świecie zachowanie ciszy. Czasem wystarczy
przeczytać regulamin miejsca, w jakim wypoczywamy, i się go trzymać, albo respektować komunikaty na tablicach ostrzegawczych czy informacyjnych. Dla większości
z nas oczywiste jest, że nie dotykamy ani
dzikich, ani rannych zwierząt, nie dokar-

PATRZ W OCZY
Dostrzegajmy też bardziej człowieka, naszego gospodarza – zarówno tego w hotelu, na
kempingu, w restauracji, w muzeum, nawet
na targu czy na ulicy. To przecież kultura
i środowisko życia tych ludzi przyciągnęły nas w dane miejsce, dlatego to od nich
dowiemy się najwięcej o panujących zwyczajach, problemach lokalnej społeczności,
a także o udrękach związanych z ochroną
przyrody. Autentycznie zainteresujmy się
lokalnymi mieszkańcami, kupujmy od nich,
bo w ten sposób utrzymujemy przy życiu
ich – oraz ducha tego miejsca. Naszym celem jest świadomy i owocny wypoczynek
w zgodzie z naturą, z jej potrzebami, z poszanowaniem jej problemów i potrzeb.
Ewelina Wolna-Olczak
GAZETKA
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Po co wozić czeki do biura?

Nasz kurier
odbierze je od Ciebie.

Oferujemy bezterminowy kontrakt
od pierwszego dnia pracy
Zapraszamy do współpracy

02 735 64 94
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK

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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19 maja obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków. To święto bezinteresownych
działań społecznych, którego inicjatorem jest Fundacja Ekologiczna Arka.
Wszystko zaczęło się od reﬂeksji, aby stworzyć coś, co łączy, zamiast coś, co
dzieli. Pomysłodawcy zachęcają do podejmowania różnorakich projektów na
rzecz ludzi, zwierząt i przyrody, a ich idea jest prosta – przemienić nienawiść,
ksenofobię, pogardę dla innych i gniew w uczucia o pozytywnym zabarwieniu, takie jak radość, miłość, empa�a. Przekonują, że działania obywatelskie
rozbudzają w ludziach wielkoduszność, pogodę ducha, przynoszą satysfakcję
i poprawiają jakość relacji międzyludzkich.

Fundacja Ekologiczna Arka stawia przed
sobą znaczące zadanie – łączyć ekologię z działaniami społecznymi. Wynika to
z przekonania, że jakość środowiska bezapelacyjnie wpływa na zdrowie i życie człowieka. Dlatego programy, kampanie i akcje
Fundacji angażują Polaków w każdym wieku
we wszelkiego rodzaju działania proekologiczne, prozdrowotne i prospołeczne.
Wszystko zgodnie z przesłaniem, że zmiana świata zaczyna się od zmiany jednostki.

Fundacja podejmuje współpracę z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi, mediami i prywatnymi przedsiębiorcami. Uczy
przez zabawę, gry, organizowanie happeningów, warsztaty oraz poprzez udostępnianie spójnych ze swą misją publikacji. Do jej
czołowych projektów, oprócz Dnia Dobrych
Uczynków, należą akcje: „Rower Pomaga”,
„Listy dla Ziemi”, „Dzień Czystego Powietrza” i „Choinki Nadziei”, a także „Kochasz
dzieci, nie pal śmieci”, „Śmieciobranie” czy
„Ratujmy beskidzkie lasy”.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą – to
hasło przewodnie Dnia Dobrych Uczynków. To nieprawda, że każdy człowiek jest
z gruntu zły i trzeba ponadludzkich sił, by
wykrzesać z niego dobro. Każdy człowiek
jest z gruntu dobry, tyle że brakuje mu
bodźców i inwencji, by mógł pokazać się
z tej lepszej strony.
Miej odwagę wyjść poza swoją strefę komfortu i wykonaj choćby mały gest wobec
drugiego człowieka. Wypisz na dwudziestu karteczkach dobre uczynki, na które
twoim zdaniem stać każdego – uśmiech,
miłe słowo, komplement, dowcip, kawa,
pogawędka. Następnie przygotuj ciasto
na muﬃnki, a do każdej foremki (jeszcze
przed upieczeniem) włóż ﬁszki z pomysłami. Muﬃnki możesz rozdać domownikom,
sąsiadom lub kolegom z pracy. Uprzedź
obdarowanych, jak niezwykłą przygotowałeś dla nich niespodziankę, i przybliż
im ideę Dnia Dobrych Uczynków, jeśli nie
znają jego genezy. Poproś, by wymienili
choćby kilka autorskich pomysłów na akty
miłosierdzia, by w ten sposób wyzwolić
w nich mechanizm czynienia i szerzenia
dobra. Każdą koncepcję skrzętnie notuj
(w domu – na kartce przymocowanej do
lodówki, w pracy – na tablicy ogłoszeń
w recepcji). Nie chodzi o to, by z miejsca
ruszać z misją do Afryki, ale aby zacząć od
czynów najprostszych, choć – ze względu
na banał – często ignorowanych.
Wszystkie suges�e mają na celu przypominanie i utrwalanie zachowań pożądanych.
Zatem zanotuj: zadzwoń do mamy. Podziękuj siostrze za pożyczenie książki. Odwiedź
kolegę sprzed lat. Wyjdź na spacer z psem
sąsiada. Wyrzuć śmieci. Przygotuj deser.
Napraw kran w łazience. Wytrzep dywan.
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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

Skomplementuj kolczyki znajomej z biura.
Zagaj rozmowę z kolegą na temat filmu,
który obejrzał. Ustąp miejsca w autobusie
starszej pani. Przepuść w kolejce matkę
z dzieckiem w wózku. Podnieś papierek
na szkolnym korytarzu. Oddaj nienoszone
ubrania na cele charytatywne. Zafunduj
bezdomnemu miskę ciepłej zupy. Ukłoń się
panu z pierwszego piętra. Podziękuj kierowcy autobusu, że poczekał na pasażera. Praktykuj wdzięczność. Zdziwisz się, jak wielką
moc mają proste działania.

Mówi się, że ludzie stracili wrażliwość, że
zhardzieli, że popadli w znieczulicę. Tymczasem publiczne akcje charytatywne udowadniają, że ludzka empatia i życzliwość
mają się całkiem dobrze, aczkolwiek wymagają obecności przywódcy, który poprowadziłby nieświadome stado.
Bądź zatem przywódcą. Podpytaj znajomych, czy w ich środowisku nie ma osób
lub instytucji potrzebujących wsparcia.
Podejmij wyzwanie i rozkręć mechanizm
czynienia dobra. Wskaż innym, w jakim
kierunku mają podążać. Co więcej, udziel
im wskazówek, w jaki sposób mają cel
osiągnąć. Jeśli znajdzie się senior szukający towarzystwa, zachęć kolegów, by zagrali
z nim partyjkę w szachy. Gdy dowiesz się
o samotnej matce z dzieckiem, wykonaj
kilka telefonów do zaprzyjaźnionych rodzin i zrzućcie się na potrzebne jej akcesoria (pieluchy, ubranka dla malucha, mleko w proszku, a może leki?). Zwierzaków
szukających domu też nie zostawiaj na
pastwę losu – rozwieś w dzielnicy ogłoszenia o osieroconych czworonogach, a może
znajdą dom, o jakim nawet im się nie śniło.
Skrzyknij zbiórkę książek, ciuchów, zabawek
– niech uprzyjemnią czas podopiecznym
świetlic środowiskowych, domów dziecka
czy szpitalnych oddziałów dla dzieci.
W swoje śmiałe poczynania włącz dzielnicową szkołę. Porwij za sobą młodych na
czele z dydaktykami, aby przekonać ich, że
działania pedagogiczno-wychowawcze powinny wychodzić poza salę lekcyjną i poza
mury szkoły. Zamiast pisać rozprawki
o filantropii, niech sami wdrożą ją w życie,
podejmując konkretne działania. Lekcja
dobrych uczynków „na żywym organizmie”
to najlepsza lekcja życia!
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Jasne, całego świata nie zbawisz, ale miej
w pamięci, że ten cały świat tworzą odrębne jednostki. Gdy przyczynisz się do szczęścia choćby kilku, już jesteś bohaterem.

Jako że Dzień Dobrych Uczynków promuje
integrację działań prospołecznych i proekologicznych, warto zastanowić się, w jakim
punkcie na Ziemi jesteśmy, jaką pełnimy na
niej rolę i na czym opiera się nasza koegzystencja. Jeśli z ekologią jesteś na bakier, to
najlepszy moment, by to zmienić. I znów,
nie rzucaj się na głęboką wodę (dosłownie
i w przenośni), ruszając na pomoc rafie koralowej, ale zastosuj metodę małych kroczków.
Rozejrzyj się wokół domu – z pewnością
znajdziesz skarby w postaci pustych butelek po napojach, papierków po cukierkach
i folii niewiadomego pochodzenia. Zamiast
rzucać niewybrednymi epitetami w stronę
tajemniczego parszywca zaśmiecającego
okolicę, podkasaj rękawy i zbierz to, co
bruka pejzaż. Jeśli razi cię wszechobecny
beton i bloki z wielkiej płyty, posadź drzewko pod swoim oknem. Zerknij przy okazji,
czy trawnik przy osiedlowych chodnikach
nie wymaga reaktywacji – wystarczy kilka
sadzonek bratków i znów będzie cieszył
oko. Nie deprecjonuj kwiatów doniczkowych – w roli prezentu z pewnością ucieszą
sąsiadkę sprawującą pieczę nad czarującym balkonem. Doceń także urok swojego subregionu, organizując spontaniczną
wycieczkę rowerową. Zamiast do telefonu
przytul ucho do drzewa.

Z punktu widzenia psychologii na to, kim
jesteśmy, mają wpływ dwie grupy czynników: wewnątrzosobnicze i zewnątrzosobnicze. Czynniki wewnątrzosobnicze to np.
odziedziczony genetycznie materiał, któ-

ry w pewnym stopniu determinuje nasze
zachowanie. Czynniki zewnątrzosobnicze
tworzą zbiór wszystkich wpływów i oddziaływań pochodzących ze środowiska,
w którym żyjemy. Istnieją takie sytuacje,
w których czynniki zewnętrzne – środowisko życia – oddziałują tak intensywnie, że
w przeważający sposób wpływają na wykształcanie cech jednostek. Czyniąc dobre
uczynki, przyczyniasz się jednocześnie do
kształcenia pozytywnych wartości u innych.
Siły ludzkie, które można wykorzystać
w eliminowaniu zła z życia jednostek i społeczeństwa, nie tkwią w zbiorowościach
ludzkich, ale w indywidualnościach ludzi.
Jeszcze niedawno naukowcy spierali się,
czy czysty altruizm, niepodszyty myślą
o własnym dobru, jest możliwy. Jednak
stan dzisiejszych badań dowodzi, że altruizm, poczucie sprawiedliwości i umiejętność dzielenia się z innymi jest prawdziwą
naturą człowieka, ma głębokie ewolucyjne
korzenie i ujawnia się już we wczesnym
dzieciństwie. Bo prawdziwe szczęście daje
nam obdarowywanie innych, ratowanie
i wspomaganie. Zwłaszcza takie, które nie
jest podszyte egoizmem, ale bazuje na bezinteresownym zaangażowaniu i nieprzymuszonej woli.
Mechanizm czynienia dobra jest jak perpetuum mobile. Jeden dobry uczynek napędza
drugi. I choć z założenia każdy miły gest powinien być ofiarny, to czasami warto (nieskromnie) podkreślić swoje zasługi. Zrobiłeś
coś dobrego, pożytecznego, wielkodusznego? Opublikuj to na portalach społecznościowych. Nieważne, ile zbierzesz lajków i udostępnień. Ważne, że skłoniłeś choćby kilku
znajomych do refleksji nad własną postawą.
Wykorzystuj popularność, aby czynić dobro.
To najlepsza inwestycja w kapitał ludzki.
Sylwia Znyk

www.elabouti.com
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Enseignement de promotion sociale
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Kursy
dla
dorosłych
dzienne
i
wieczorowe

Francuski
Angielski
Niderlandzki
Hiszpański

Zap
we w isy
rze
i styc sniu
zniu

Bachelier en Marketing

Licencjat uzupełniający - marketing

Bachelier en Assistant de Direction
Licencjat uzupełniający - asystentka dyrektora

Bachelier en Informatique de Gestion
Licencjat uzupełniający - informatyka zarządcza

Bachelier en Comptabilité

Licencjat uzupełniający - księgowość

www.isfce.org
info @ isfce.org

Technicien en programmation
Technik oprogramowania

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

UpDate Center
konwersacje z francuskiego (Tables de conversation

français)

Tel. 02.649.62.53 — updatecenter@isfce.org
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Wirtualny świat
a ocieplenie
klimatu
Od jakiegoś czasu ludzie w wielu
państwach Europy,
także w Belgii, manifestują regularnie
w obronie klimatu
i przeciw zanieczyszczaniu naszej planety.
Idea większej wrażliwości na sprawy natury jest ze wszech miar pozytywna. Jednak czy manifestujący wiedzą, że
do zanieczyszczenia środowiska naturalnego
przyczynia się nie tylko używanie plastikowych
opakowań, ale także korzystanie z internetu?
Im częściej i dłużej jesteśmy obecni w sieci,
tym szybciej rośnie ilość zanieczyszczenia.

CYFROWE
ZANIECZYSZCZENIE
To nic innego jak zanieczyszczenie spowodowane działaniem internetu. W nim co prawda
świat jest wirtualny, ale żeby działać, potrzebuje całkiem realnej energii i infrastruktury – serwerów i centrów obliczeniowych. Te
z kolei potrzebują prądu. A ten musi skądś
pochodzić. Dlatego też internet to jeden z największych trucicieli na świecie. Przesłanie maila
z załącznikiem o pojemności 1 MB to 19 g
wyemitowanego CO2. Przy liczbie 200 mld
e-maili wysyłanych w ciągu każdej godziny
łatwo zauważyć, że małe gramy zamieniają
się w tysiące ton. Policzono, że w 2017 r. internet wyemitował tyle samo CO2, co cały
ruch lotniczy. 300 mln ton CO2 to roczny efekt
korzystania z internetu przez użytkowników
na całym świecie. Czy zdajemy sobie sprawę
na przykład z tego, że przechowywanie maili
w skrzynkach pocztowych wymusza ciągłą
pracę serwerów?...
Wielu z nas korzysta z różnego typu urządzeń
elektronicznych i internetu bez przerwy. Nasz
sposób życia jest tak nierozerwalnie z tym związany, że trudno sobie wyobrazić, by nastąpiło
powszechne odwrócenie się od używania
smartfonów i laptopów.

38

GAZETKA

ENERGIA NA WAGĘ ZŁOTA
Banalna prawda – jak to, że korzystanie z internetu pociąga za sobą korzystanie z energii elektrycznej – nie zawsze jest łatwo dostrzegalna.
Wysłanie e-maila, wpis na Facebooku czy zamieszczenie zdjęcia na Instagramie nie zajmuje
dużo czasu, ale żeby tego dokonać, potrzeba
podłączenia do internetu i działającego urządzenia elektronicznego. Podobnie jest z przeglądaniem wiadomości, oglądaniem filmów
czy graniem. Ciągle potrzebny jest prąd. A jak
wiadomo, uzyskanie go wiąże się już ze sprawą
klimatu oraz zanieczyszczenia ziemi.
W 2020 r. już 20 proc. całej energii elektrycznej
obecnej na rynku będzie zaspokajało potrzeby
tylko i wyłącznie urządzeń podłączanych do internetu. W roku 2000 na świecie było 400 mln
internautów, dziś są już 4 mld. Każda z tych
osób potrzebuje źródła energii dla swojego
laptopa lub smartfona, więc muszą powstawać
nowsze i wydajniejsze serwery, które pożerają
tyle energii, co duże miasta. Nie dość, że pra-

cują 24 godziny na dobę, to jeszcze muszą być
chłodzone. Sam tylko serwis Google posiada na
całym świecie milion serwerów.
Energia elektryczna może pochodzić w różnych
źródeł: spalania węgla, z ropy, gazu, reakcji
jądrowych, ogniw fotowoltaicznych (paneli
słonecznych). Ale mimo wszystko coraz większe zapotrzebowanie na prąd wiąże się z coraz większym dostępem do internetu. Zakup
energii zielonej, słonecznej czy wiatrowej, by
przeciwdziałać coraz większemu wydobyciu kopalin, jest cennym pomysłem, ale nie zaspokaja
całości zapotrzebowania energetycznego.
Użytkownik internetu zużywa w ciągu roku
średnio 365 kWh energii. Wysyła zatem w powietrze tyle CO2, ile samochód przejeżdżający
ponad tysiąc kilometrów. Przeszukiwanie internetu w celu znalezienia informacji to około
grama lub kilku CO2. Ile więc zanieczyszczeń
produkujemy?...

Sylwia Maj

CO MOŻEMY ZROBIĆ, BY ZUŻYWAĆ MNIEJ ENERGII
PODCZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU?
1. Ograniczajmy wielkość przesyłanych w mailu dokumentów – o ile to możliwe, zamiast załącznika podajmy link.
2. Wystrzegajmy się wysyłania maili bez konkretnej potrzeby.
3. Zrezygnujmy z subskrypcji newsletterów, których nie czytamy, i załóżmy filtr antyspamowy,
żeby ograniczyć otrzymywanie niechcianych maili.
4. Jeśli znamy adres strony, z której chcemy skorzystać, to wpiszmy go zamiast skorzystać z wyszukiwarki.
5. Regularnie usuwajmy ze skrzynki oferty i oczyszczajmy kosz. Im więcej w skrzynce wiadomości,
tym więcej informacji zmagazynowanych na serwerze i energii do tego potrzebnej.
6. Unikajmy oglądania filmów z internetu. Jedna godzina takiej przyjemności to ekwiwalent całorocznego
zużycia prądu przez lodówkę.

ZNIŻKA

-50%

Polski teatr w Belgii zaprasza
na polskie przedstawienie
teatralne rewelacyjnej
komedii „Między łóżkami”
w gwiazdorskiej obsadzie!
Zagrają m.in. Artur Barciś,
Radek Pazura, Joanna Kurowska.
Przedstawienie odbędzie się
w niedzielę 26 maja w Brukseli.

Komedia Norma Fostera składa się
z sześciu epizodów, które przedstawiają
zabawne, ale również wzruszające losy
mieszkańców prowincjonalnego miasteczka w Kanadzie.
Wyobraźcie sobie parę 50-latków godzących się uprawiać sex na antenie
radiowej... wyobraźcie sobie włamywaczy: zawodowca i amatora-księgowego
w akcji... wyobraźcie sobie starzejącą
się gwiazdę rocka Tommiego Quicka
i jego młodocianą fankę pragnąca przeżyć z nim ten pierwszy raz... wyobraźcie sobie szefa clubu go-go, który musi
zwolnić nieudolną striptizerkę... wyobraźcie sobie taksówkarkę bez zmysłu
orientacji w terenie...Wyobraźcie sobie,
że miłość... Nie, nie wyobrażajcie sobie
tego wszystkiego przyjdźcie do teatru
i sami zobaczcie!
5 aktorów 15 kreacji! Wspaniała zabawa gwarantowana!
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Obsada: Joanna Kurowska, Artur Barciś,
Radosław Pazura, Katarzyna Ankudowicz,
Maria Niklińska, Lesław Żurek.
Bilety do nabycia na stronie:
h�ps://bit.ly/2UbRH9s

Niedziela 26 maja 2019
Miejsce: Bozar
Adres: Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
Godzina: 17.00 (wstęp od 16.00)

Opieka zdrowotna w Belgii
Opieka zdrowotna w Belgii należy do najlepszych w Europie. Każdy, kto mieszka i/lub pracuje w Belgii, ma obowiązek przystąpienia do
funduszu zdrowia.
Solidarność z przesłaniem

W Belgii ubezpieczenie chorobowe i inwalidzkie jest obowiązkowe
dla wszystkich. Każda osoba przebywająca w Belgii powinna dołączyć do wybranego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe i inwalidzkie zarządzane jest przez
fundusze ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. mutualité / mutualiteit. Są
to organizacje non-proﬁt, które powołane zostały w celu zapewnienia
każdemu godnej opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne to coś
więcej niż obowiązek, to konsekwencja społecznej solidarności w
kraju, w którym każdy jest tak samo ważny.

Opieka zdrowotna w praktyce

Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe i inwalidzkie zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie choroby, wypadku, leczenia
szpitalnego i innych zdarzeń.
CM jest jednym z funduszy zdrowia w Belgii i spełnia podwójną rolę:
• zwraca część kosztów poniesionych na opiekę zdrowotną,
• zapewnia dochód zastępczy w związku z niezdolnością do pracy.

Partner społeczny

CM to organizacja aktywnie zaangażowana w zawieranie umów
taryfowych z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną. Oprócz
pokrywania kosztów medycznych oraz wypłacania zwrotów kosztów
w przypadku choroby lub niepełnosprawności CM działa także jako
przedstawiciel i rzecznik pacjentów. Organizacja oferuje również pomoc społeczną i prawną (w sprawach związanych ze zdrowiem, a
także np. w związku z prawem emerytalnym).

Wolontariat

CM to także dynamiczny ruch społeczny, wspierany przez ponad
70 tys. wolontariuszy. Angażują się oni w działania na rzecz osób
starszych i młodzieży (Samana, Kazou itp.) oraz w opiekę domową.
CM jest częścią Beweging.net, sieci chrześcijańskich organizacji
pracowniczych, dzięki czemu jego działalność ma szerszy wymiar społeczny. Fundusz działa również na arenie międzynarodowej
wspierając wolontariat m.in w Afryce i Europie Wschodniej.

Nie tylko ubezpieczenie zdrowotne

CM oferuje szeroki zakres usług, w tym m.in:
• proﬁlaktykę w postaci np. dodatku na szczepienia, zaprzestania
palenia, dietetyki itp.,
• opiekę domową: opiekunkę i pomoc w domu, transport do i ze
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szpitala itp.,
• informacje i porady dotyczące zasiłków i praw socjalnych, pomocy
administracyjnej i społecznej,
• usługę pomocy prawnej dla pacjentów.

Polski konsultant

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotnego
w CM, skontaktuj się z konsultantem:
Maciej Hilarowicz, polski konsultant, 0473 52 05 55,
Maciej.Hilarowicz@cm.be

Obowiązki polskiego konsultanta:
•
•
•
•

informowanie o zasadach ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii,
pomoc w uzyskaniu członkostwa w CM,
pomoc w wypełnianiu dokumentów CM,
informacje B2B dla polskojęzycznych przedsiębiorców lub ﬁrm
zatrudniających polskich pracowników.

Już drugi rok dzieci uczą się poprzez zabawę języka i kultury polskiej we
francuskojęzycznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych i średnich
w Brukseli i Walonii. Jednogodzinne zajęcia prowadzone są przez polską
nauczycielkę nieodpłatnie, w ramach zajęć pozalekcyjnych.

To świetnie! Jednak nasza propozycja wcale nie jest konkurencyjna wobec polskich
szkół. Stanowi raczej atrakcyjne uzupełnienie i urozmaicenie nauki, choć to prawda,
że w wielu przypadkach daje dziecku jedyną możliwość kontaktu z językiem polskim
w warunkach szkolnych. Spotkania raz
w tygodniu z polskimi kolegami (ale nie
tylko) odbywają się w szkole francuskojęzycznej, do której dziecko na co dzień
uczęszcza, nie ma więc konieczności dowożenia go w inne miejsce.
Zajęcia nie są typowymi lekcjami, ponieważ przyświeca im jeden główny cel – nauka poprzez zabawę i budowanie pozytywnych skojarzeń z Polską. Uczniowie poznają
więc nasze zwyczaje i tradycje oraz uczą
się piosenek, wierszyków i polskich zabaw ruchowych. Oprócz tego biorą udział
w grach edukacyjnych, konkursach, spektaklach oraz próbują polskich smakołyków.
A wszystko po to, by poznać język i kraj
przodków oraz utrzymać stały kontakt z polskim w innych warunkach niż domowe.

Programme d’ouverture aux langues et
aux cultures działa w szkołach Federacji Walonia-Bruksela już od 1997 r. Dzięki

umowom z innymi krajami uczniowie mają
możliwość, by w trakcie lekcji w swojej
szkole poznawać język i kulturę różnych
państw, np. Hiszpanii, Włoch, Grecji, Chin
czy Rosji. W 2017 r. do tego grona dołączyła Polska.
Obecna forma zajęć jest realizacją pierwszej części projektu, jednak docelowo program ma promować polską kulturę podczas „normalnych” lekcji, we współpracy
z nauczycielem belgijskim – na przykład
w ramach wspólnych projektów wybranych
przez wychowawcę klasy. Wtedy zajęcia odbywałyby się po francusku, z elementami
języka polskiego.

Tak naprawdę – dla wszystkich zainteresowanych, od 3. roku życia! Oczywiście większość uczniów jest pochodzenia polskiego,
ale zapisać mogą się inne dzieci, których
rodzice wyrażą taką wolę. I okazuje się, że
chętnych nie brakuje.
Nauczanie języka polskiego odbywa się
obecnie raz lub kilka razy w tygodniu po zajęciach szkolnych. Mogą z niego korzystać
dzieci z sąsiednich szkół, ale potrzebna jest
zgoda dyrektora. Program ma szansę rozwoju dzięki Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, która intensywnie wspiera ten projekt.

Można dołączyć do już istniejących grup (poniżej zamieszczamy listę) lub zwrócić się do
dyrektora szkoły dziecka z wnioskiem o utworzenie grupy.

LISTA SZKÓŁ:

Ecole Fondamentale Communale La Colombe de la Paix 1040 E�erbeek
Ecole Claire Joie

1040 E�erbeek

Ecole Communale Primaire Joli Bois

1150 Woluwe Saint Pierre

Ecole Chant d’Oiseau

1150 Woluwe Saint Pierre

Lycée Sœur Emmanuelle

1070 Anderlecht

Ecole Communale Les Colibris

1310 La Hulpe

Ecole Les Lu�ns

1310 La Hulpe

Więcej informacji:
olcpolska@gmail.com
bruksela.amb.sekretariat@msz.gov.pl
lub tel. 02 780 45 00 (Sekretariat Ambasady RP)
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KALENDARZ IMPREZ
1 – 5.05
FÊTE DE L’IRIS

Centrum Brukseli

www.fetedeliris.be

1 – 5.05
150 LAT TRAMWAJU BRUKSELSKIEGO
www.stib.be
4 – 5.05
LES PILIFLEURIES

La Ferme Nos Pilifs, 1120 Bruxelles

www.fermenospilifs.be

4.05
EUROPE DAY 2019
Bruksela

europeday.europa.eu
do 5.05
FLORALIES – WYSTAWA KWIATÓW
Château de Grand-Bigard

www.kasteelgrootbijgaarden.be

do 10.05
ORANŻERIE KRÓLEWSKIE

Domaine Royal de Laeken, 1020 Bruxelles

www.monarchie.be

30.05
PROCESJA ŚWIĘTEJ KRWI

W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, w Brugii odbywa się Procesja
Świętej Krwi. Główną relikwią jest ampułka z krwią Chrystusa.
Bruges

www.bloedprocessiebrugge.be

18.05
BELGIAN PRIDE 2019
Centrum Brukseli

www.pride.be

19.05
BIEG 20 KM – BRUKSELA

Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles

www.20kmdebruxelles.be

24 – 26.05
BRUSSELS JAZZ WEEKEND
Centrum Brukseli

www.brusselsjazzweekend.be

24.05
ŚWIĘTO SĄSIADÓW

wszystkie dzielnice Brukseli

www.lafetedesvoisins.be
25.05
NOC CYRKU 2019

Opactwo Villers-la-Ville

www.villers.be

2.06
ŚWIĘTO ŚRODOWISKA

Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles

www.bruxellesenvironnement.be
13 – 15.06
CARMINA BURANA

Opactwo Villers-la-Ville

www.villers.be

do 17.07
PLANETARIUM DLA DZIECI

Planetarium de l’Observatoire Royal de Belgique

www.planetarium.be
LE SORTILÈGE 2019

Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Hembeek

www.sortilege.be

WYSTAWY
BRUEGEL 2019

450.rocznica śmierci artysty

www.visitflanders.com
STATION TO STATION

Kanal – Centre Pompidou

www.kanal.brussels

NIEDŹWIEDŹ I NIEDŹWIADKI

Muséum des Sciences Naturelles, 1000 Bruxelles

www.sciencesnaturelles.be

BRUEGEL – UNSEEN MASTERPIECES

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

www.fine-arts-museum.be

COMPRENDRE LA BELGIQUE
musée BELvue

www.belvue.be
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WYBORY
EUROPEJSKIE
W 2019 r.

JAK GŁOSOWAĆ ZA
GRANICĄ
Dowiedz się, jak głosować w wyborach europejskich, jeżeli
mieszkasz poza swoim krajem.
Obywatelstwo polskie

Czy można głosować z innego państwa Unii Europejskiej?
Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju przyjmującym), możesz:
• głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo
• wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach
w tym kraju.
W wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.
Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub
obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny
dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce,
jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.
Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie,
telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwisko i imię (imiona)
• imię ojca
• datę urodzenia
• numer ewidencyjny PESEL
• oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą
• numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania
(w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer innego
ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)
• miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą).
Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

www.wybory-europejskie.eu/jak-glosowac/za-granica
Aktualne informacje o wyborach europejskich 2019 na stronie Ambasady RP w Brukseli: https://bruksela.msz.gov.pl/pl/aktualnosci
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1. Dlaczego warto głosować?

Głosując w wyborach europejskich wpływasz na kształt unijnego prawa
w dziedzinach, które bezpośrednio wpływają na Twoje codzienne życie:
energetyce, ochronie środowiska, prawach konsumenta, handlu w internecie, podróżach, itd. To wybrani przez Ciebie posłowie będą podejmować decyzje o unijnych dyrektywach i rozporządzeniach i będą rozstrzygać dylematy z nimi związane. Zadbaj, żeby rozwiązali je po Twojej myśli.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Unia wpływa na Twoje zdrowie,
zatrudnienie, zakupy, edukację, życie rodzinne i oszczędności, zapoznaj
się ze stroną internetową:
www.what-europe-does-for-me.eu/pl/home.

2. Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja
2019 roku. Głosy oddawać będzie można od godziny 7 do 21. W całej
Unii Europejskiej wybory odbywają się w dniach 23-26 maja.

3. Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej wybierana w powszechnych i bezpośrednich wyborach przez obywateli UE.
Reprezentuje interesy obywateli UE na szczeblu europejskim. Parlamentu Europejski:
»» wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej i zatwierdza skład
Komisji Europejskiej. Może ją także odwołać,
»» przyjmuje akty prawne oraz uchwalanie budżetu UE,
»» podejmuje działania w odpowiedzi na nasze petycje,
»» reprezentuje nas za granicą.
W bieżącej kadencji w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów
z 28 krajów, tworzących 8 grup politycznych i reprezentujących
510 milionów obywateli.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani co pięć lat.

4. Czym są grupy polityczne w Parlamencie
Europejskim?

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wprawdzie wybierani
w poszczególnych państwach, jednak zasiadają w grupach politycznych opierających się na wspólnej podstawie i tożsamości politycznej,
co daje indywidualnym posłom większy wpływ.
Regulamin parlamentarny wymaga, aby każda grupa składała się
z co najmniej 25 posłów i reprezentowała co najmniej jedną czwartą
państw członkowskich UE. Zasadniczo w okresie poprzedzającym wybory partie polityczne w państwach członkowskich deklarują przynależność do którejś z istniejących grup albo wyrażają zamiar utworzenia
nowej grupy bądź przystąpienia do grupy nowo powstałej i często prowadzą kampanię wspólnie, przynajmniej w pewnym zakresie. Obecnie
w Parlamencie jest osiem grup.
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rzeczy, które
musisz wiedzieć
o wyborach
europejskich

5. Kim są główni kandydaci?

Od 2014 r. zachęca się grupy polityczne, aby wskazywały głównego
kandydata, stojącego na czele kampanii wyborczej w całej UE i będącego
oficjalnym kandydatem tej grupy na stanowisko przewodniczącego
Komisji Europejskiej.
Na podstawie wyników wyborów europejskich jedna z osób będących
głównymi kandydatami zostanie wybrana przez Parlament Europejski na
przewodniczącego Komisji – po formalnym zgłoszeniu jej kandydatury przez
szefów państw i rządów, którzy uwzględniają wyniki wyborów europejskich.
Dotychczas zgłoszeni główni kandydaci to:
»» Europejska Partia Ludowa (EPP): Manfred Weber (CDU, Niemcy),
»» Partia Europejskich Socjalistów (PES): Frans Timmermans
(PvdA, Holandia),
»» Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR):
Jan Zahardil (Obywatelska Partia Demokratyczna, Czechy),
»» Kongres Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy (ALDE),
»» Kongres Partii Zielonych: Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen,
Niemcy) i Bas Eickhout (GroenLinks, Holandia),
»» Partia Lewicy Europejskiej: Violeta Tomič (Levica, Słowenia)
i Nico Cué (Liège, Belgia).
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8. W ilu okręgach wyborczych przeprowadzane są wybory
do Parlamentu Europejskiego?
W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na
13 okręgów wyborczych – części terytorium, na które dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list
wyborczych dla terenu, z którego wybiera się przedstawicieli.

9. Gdzie można głosować?

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych
tworzonych na podstawie spisu wyborców obejmującego osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed
dniem wyborów informację o numerach oraz granicach obwodów
głosowania.
Obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są
z urzędu wpisywani do rejestru wyborców. Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo
oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca, na
jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu
przed dniem wyborów, może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
Aby znaleźć swój lokal wyborczy, odwiedź stronę PKW: Państwowa
Komisja Wyborcza (www.pkw.gov.pl ).

6. Jaki system wyborczy obowiązuje w wyborach
do Parlamentu Europejskiego?

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi
być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.
W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym,
zgodnie z którym wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej
listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.
Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest, iż poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Wpływ na to ma frekwencja wyborcza. Może się zdarzyć, że
przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska
mandatu, a przy wysokiej – więcej mandatów niż wynikałoby to z liczby
mieszkańców danego okręgu.

7. Kto może kandydować? Na jakie partie polityczne
można głosować?

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 52 posłów do Parlamentu Europejskiego – o jednego więcej niż w wyborach w 2014 r.
Prawo zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
przysługuje komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu
komitetowi wyborczemu i komitetowi wyborczemu wyborców.
Komitet wyborczy partii politycznej obowiązany jest zawiadomić
Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu w okresie od
dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu
wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
Listę kandydatów w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej
okręgowej komisji wyborczej najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej
10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
Pełną listę kandydatów będzie można znaleźć po zakończeniu rejestracji
komitetów wyborczych na stronie PKW: Państwowa Komisja Wyborcza.
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10. Gdzie można znaleźć wyniki?

Wyniki wyborów będą podawane na żywo na stronie www.wybory-europejskie.eu w miarę ich ogłaszania w niedzielę 26 maja 2019 r.

11. Co dzieje się zaraz po wyborach?

W dniach następujących bezpośrednio po ogłoszeniu wyników nowi
posłowie do Parlamentu Europejskiego formują grupy polityczne, co
może wymagać zawiązywania wielostronnych sojuszy i układów. Następnie, podczas pierwszej sesji plenarnej, nowy Parlament wybiera
swojego przewodniczącego. W dalszych krokach Parlament wybiera
nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, a następnie przesłuchuje i zatwierdza całą Komisję.

Chcesz wiedzieć więcej? Informacje o Parlamencie Europejskim
i wyborach można znaleźć na www.wybory-europejskie.eu
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BOIS DE LA CAMBRE / IXELLES
Choć może trudno w to uwierzyć, naturalny wygląd Bois de la Cambre
zawdzięcza… precyzji niemieckiego architekta. W 1861 roku Edouard
Keilig zaprojektował park w stylu
Szukacie miejsca na wiosenny spacer, piknik lub zaba- angielskim, czyli w myśl zasady,
wę z dziećmi? W Brukseli, która powszechnie uważana że ludzkie dzieło powinno w jak
największym stopniu naśladować
jest za jedną z najzieleńszych stolic Europy, na pewno naturę. Dlatego krzewy i drzewa
nie można narzekać na brak urokliwych zakątków. posadzono w bardzo nieregularny
Może się za to pojawić zgoła odmienny problem – co sposób.

wybrać, gdy mamy tyle możliwości! Oto krótki przewodnik po najbardziej ujmujących i przyjaznych parkach w południowo-wschodniej części miasta.

Z powodu dogodnego położenia
park przyciąga wielu amatorów
wypoczynku na świeżym powietrzu.
Innymi słowy – latem może tu być
dość tłoczno, szczególnie w głównej części, w okolicach dużego jeziora. Warto tu jednak przyjść, zwłaszcza z dziećmi, które na pewno
nie odmówią sobie przejażdżki na grzbiecie kucyka. Osoby szukające
spokojniejszego miejsca mogą się zaś udać do uroczego Abbaye de
la Cambre.
Dostęp: z Av. Louise, Chée de Waterloo, Av. Franklin Roosevelt,
Chée de la Hulpe

ROUGE CLOÎTRE / AUDERGHEM
To chyba jedyne miejsce w Brukseli, gdzie pod koniec lata można zobaczyć najprawdziwsze stogi siana, co w takim otoczeniu naprawdę
robi wrażenie. Ale oczywiście nie tylko dlatego warto wybrać się do
najpiękniejszego parku Auderghem. Dzieci będą zachwycone końmi,
nieodzownie kojarzącymi się z naszą szkapą (www.chevale�oret.be),
po czym na pewno znikną na placu zabaw, którego główną atrakcją
jest wielki drewniany statek – można po nim hasać do woli.
Jednak charakteru temu miejscu nadaje odrestaurowany niedawno budynek klasztoru. Opactwo według reguły św. Augustyna założono około 1367 roku, ale od wieków nie ma w nim już mnichów.
Na początku XX wieku w budynku działał hotel. Obecnie osoby
mieszkające w okolicy lubią spędzać w parku leniwe popołudnia,
spacerując pośród drzew i jezior, oglądając wystawy (centrum
sztuki: www.rouge-cloitre.be) lub próbując pysznych w niewielkim
barze utrzymanym w rustykalnym klimacie.
Jak dojechać? Metro 5, przystanek Herrmann-Debroux i kilkuminutowy spacer
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PARC TOURNAY-SOLVAY / WATERMAEL-BOITSFORT
To park tak bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu, że każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Osoby o romantycznej duszy mogą przysiąść na ławce lub pospacerować pod łukami różanymi, ci o duszy
bardziej mrocznej zadumają się przy ruinach pałacu w stylu neorenesansowym, stojącego na szczycie wzgórza i odbijającego się w toni
jeziora, a tęskniący za wsią sielską i anielską spędzą niespieszne popołudnie w ogrodzie warzywnym lub sadzie – odpoczywając z książką
pod jabłonią. Jeśli zaś ktoś ma ciągoty artystyczne, będzie podziwiał
rzeźby rozrzucone po parku. Warto dodać, że we wszystkich tych działaniach nie będą nam przeszkadzać tłumy spacerowiczów, bo park położony jest na uboczu i niewielu tam dociera.

Nieco mniej romantyczny, ale za to podnoszący na duchu szczegół
– piękny pałac, zbudowany przez Alfreda Solvay w stylu neorenesansowym na przełomie XIX i XX wieku, doczekał się wreszcie (powolnej) konserwacji. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda się przywrócić
mu dawny blask.
Jak dojechać? Tramwaj 94, przystanek Boitsfort Gare

PARC DE LA WOLUWE
Rozległy, pagórkowaty, z pięknymi jeziorami i na przemian stromymi i łagodnymi zboczami jednych zachęca do leniwego wylegiwania
się, a innych – do czynnego wypoczynku. Kręte ścieżki zapraszają
do spacerów i joggingu. Ze względów przyrodniczych ciekawostką
jest gigantyczna sekwoja mierząca w obwodzie 7 m; siedem innych
drzew (tak, drzew) otrzymało tytuły Mistrza Belgii Stowarzyszenia
Dendrologów. Warto wspomnieć, że w całym parku rośnie około
180 gatunku drzew. Także miłośnicy ptaków będą tu zadowoleni,
ponieważ podmokłe tereny przyciągają wiele rodzimych ptaków
wodnych – w tym kaczek, łabędzi, mew i czapli.
Jak dojechać? Tramwaj 39 i 44, przystanek Chien vert

Zielona Bruksela to:
▪ 8 tys. ha zieleni,
▪ zarządzanie ekologiczne terenów zielonych, bez pestycydów
i nawozów sztucznych,
▪ Promenade verte, czyli pas zieleni naokoło miasta: 60 km ścieżek
dla pieszych i rowerzystów,
▪ trzy obszary objęte programem ochrony przyrody Natura 2000,
co stanowi 14 proc. powierzchni miasta,
▪ różnorodność biologiczna: prawie 800 gatunków roślin, 45 gatunków ssaków (w tym 17 gatunków nietoperzy) i 92 rodzaje ptaków,
▪ zdrowa populacja pszczół dających doskonały miód.

Specyﬁcznego charakteru nadaje parkowi zamek królewski, będący
darowizną Leopolda II dla państwa. Król oﬁarował go w 1900 roku
z okazji 65. rocznicy istnienia Królestwa Belgii. Obecnie mieszczą się
w nim dwie najstarsze belgijskie szkoły ﬁlmowe. Innym charakterystycznym obiektem jest stadion im. Josepha Marien, na którym
odbywają się mecze legendarnej brukselskiej drużyny Royale Union
Saint-Gilloise. Do zespołu w dalszym ciągu należy kilka imponujących
rekordów, m.in. słynna seria 60 meczów bez jakiejkolwiek porażki
w latach 1933–1935. Stadion miał swoje chwile sławy na początku
XX wieku, kiedy to rozgrywano na nim mecze drużyny narodowej,
oraz podczas Igrzysk Olimpijskich w 1920 roku – zorganizowano tam
wtedy zawody w kilku konkurencjach sportowych.
Jak dojechać? Tramwaje 3, 4 i 51, przystanek Albert i kilkuminutowy
spacer

PARC DUDEN / FOREST
Parc de Forest zachęca do zabaw na trawie, tymczasem położony w pobliżu Parc Duden przyciąga zróżnicowanym krajobrazem
i świetnymi trasami spacerowymi – najwyższy punkt położny jest 90,
a najniższy 55 m n.p.m. To oaza zieleni, zaskakująca na poły dzikim
charakterem i pozwalająca poczuć, że jest się z dala od miasta i jego
zgiełku – zwłaszcza po wdrapaniu się na szczyt zalesionego wzgórza. Wrażenie potęgowane jest jeszcze dzięki możliwości podziwiania z prawie każdego miejsca parku panoramy Brukseli, z Pałacem
Sprawiedliwości na pierwszym planie.

PARC DE WOLVENDAEL / UCCLE
Uccle to nie tylko Forest de Soignes, ale też ten przyjemny park,
położony na południowym zboczu dawnej doliny Ukkelbeek. Do odpoczynku zachęca urozmaicony krajobraz – z jeziorem, wąwozem,
a przede wszystkim z kolorowymi drzewami. Zadowoleni będą najmłodsi, którzy mogą pobawić się na placu zabaw, zagrać w minigolfa
lub obejrzeć przedstawienie na świeżym powietrzu. Trochę starsi
znajdą tu wiele miłych dla oka miejsc i kilka ciekawych rzeźb i zabytków. Wśród tych ostatnich wyróżnia się zamek z XVIII wieku, w którym obecnie mieści się École d’art d’Uccle. Warto też zwrócić uwagę
na pawilon w stylu Ludwika XV, pochodzący z Amsterdamu. I do
dosłownie, bo w 1909 roku ówczesny właściciel parku postanowił
przenieść z Holandii do Belgii ten niewielki XVIII-wieczny budynek.
W tym celu najpierw go rozebrano, a następnie odbudowano tutaj
kamień po kamieniu.
Jak dojechać? Tramwaj 92 i 97, przystanek Wolvendael
Halina Szołtysik
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Kalendarz nie kłamie – nadeszła wiosna! Nasz organizm domaga się cieplejszych promieni słońca, bo szare zimowe miesiące średnio mu służą. Ale zaraz, zaraz! – może powiedzieć niejedna z nas – co z tego, że
wiosna? Wcale nie czuję się jakoś szczególnie wiosennie! Przemęczona twarz, sińce pod oczami, suche
i zniszczone włosy oraz dłonie; w dodatku sukienki, które przeleżały całą zimę w szaﬁe, chyba jakoś się
skurczyły?! O tak, wiosenna – ale tylko depresja! Ratunku!
Oto więc nasz krótki poradnik, jak wkroczyć z radością i bez kompleksów w tę przyjazną dla nas porę roku.

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
Na uczucie zmęczenia najlepszym lekarstwem jest ruch na świeżym powietrzu i od
niego właśnie należy zacząć wiosenną regenerację – nic innego tak optymistycznie
i bojowo nie nastroi nas do walki o piękny wygląd, a przy okazji zbędne kilogramy
same gdzieś ulecą. Wybierzmy się więc na
długi spacer do lasu lub do parku. A może
rozpoczniemy sezon na jogging?
Aby nasze ciało mogło się łatwiej zregenerować, pozwólmy sobie na chwilę luksusu
i wieczór (lub chociaż godzinkę) tylko dla
nas – włączmy ulubioną muzykę i zróbmy
sobie aromatyczną półgodzinną kąpiel,
która pomoże nam się odprężyć i wyciszyć.
Następnie wmasujmy w skórę delikatnymi
okrężnymi ruchami mleczko lub krem nawilżający i spędźmy resztę wieczoru tak,
jak mamy na to ochotę! Jeśli nasi mężczyźni chcą, abyśmy były kwitnące na wiosnę,
muszą zrozumieć te zabiegi i stłumić uszczypliwe uwagi. W końcu nikt się nie rodzi Moniką Bellucci!
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ODSŁOŃ TWARZ

JAK NA DŁONI

Sam krem – nawet najlepszy – nie poprawi wyglądu twarzy. Przede wszystkim po
zimie konieczne jest intensywne nawilżanie. Najpierw jednak musimy oczyścić cerę:
delikatnym peelingiem kupionym w sklepie
albo najprostszym domowym sposobem
– masując delikatnie twarz i szyję zaparzonymi płatkami owsianymi. Inny sposób
na oczyszczenie to maseczka ze świeżego
ogórka, który myjemy i kroimy na plasterki.
Następnie rozprowadzamy na twarzy cienką
warstwę jogurtu naturalnego, a potem na
czole, policzkach i brodzie kładziemy kawałki ogórka. Po 20 minutach zdejmujemy
je i zmywamy twarz letnią, przegotowaną
wodą. Pamiętajmy też o stosowaniu maseczek nawilżających.
W pozbyciu się sińców pod oczami pomogą
nam preparaty z ekstraktami z arniki i lipy,
enzymami i kofeiną. I rada kosmetyczna: lepiej nie używać chłodnego w tonacji pudru
czy cieni do powiek, jeśli czujemy się zmęczone. Srebro, szarość i metaliczny błękit
pogłębiają niestety ziemistość cery. Objawy
zmęczenia zatuszujemy, stosując jasne odcienie beżów i różów.

Bez skrupułów pokazują nasz wiek, bo często są najbardziej zaniedbaną częścią naszego ciała – najszybciej się starzeją. Niszczą je
środki chemiczne i detergenty, pod których
wpływem ręce stają się suche, spierzchnięte
i zaczerwienione. Jesienią i zimą są dodatkowo narażone na wiatr i chłód, a w pomieszczeniach na działanie suchego powietrza.
Oprócz dokładnego ich wycierania i obowiązkowego wmasowywania w nie kremu
po każdym myciu konieczna jest dodatkowa
pomoc. Kąpiel w oliwie lub oleju słonecznikowym idealnie koi i zmiękcza spierzchniętą
skórę dłoni oraz odżywia łamliwe, rozdwajające się paznokcie. Dłonie zanurzamy w miseczce z podgrzaną oliwą na 15–20 minut,
a następnie zakładamy na noc bawełniane
rękawiczki. Zabieg najlepiej wykonywać 1–2
razy w tygodniu. Innym sposobem poprawienia wyglądu rąk jest zastosowanie maseczki rozjaśniającej. Wyciskamy sok z połowy cytryny, a następnie dodajemy łyżeczkę
miodu i filiżankę ciepłego mleka. Emulsję
wcieramy w dłonie kilka razy dziennie. Dobre efekty odmładzające dają też naprzemienne kąpiele w zimnej i ciepłej wodzie,
masaże oraz naświetlania.

I WŁOS Z GŁOWY NIE SPADNIE!

NA ZAKOŃCZENIE...

Podobnie jak cera, włosy są naszą wizytówką i odzwierciedlają kondycję naszego organizmu. Jeśli więc chcemy, aby były naszą
ozdobą, musimy dostarczać organizmowi
niezbędnych witamin i mikroelementów.
A te znajdziemy nie tylko w kolorowych tabletkach, ale przede wszystkim w zdrowym
jedzeniu. Wiosna jest najlepszą porą roku
na wprowadzenie pozytywnych zmian do
codziennej diety!

Nie obawiajmy się zmian! Modny makijaż
czy fryzura wprawiają w dobre samopoczucie i mogą odjąć ładnych parę lat. Nie zapomnijmy też o nowym, świeżym i energetyzującym zapachu – warto sprawić sobie mały
prezent w postaci perfum, aby poczuć się
bardziej młodzieńczo.

Jeśli oczekujemy szybkiego efektu, zaaplikujmy im jedną z wielu dostępnych masek
regenerujących – są silniejsze niż zwykła
odżywka i wspomagają odbudowę struktury włosa. Warto spróbować produktów
ze sklepów fryzjerskich – są droższe niż te
z drogerii, ale działają o wiele lepiej.

Tak przygotowane i odmłodzone możemy
już bez obaw wyjść na zewnątrz, aby rozkoszować się słońcem – oczywiście uprzednio
nałożywszy krem z ﬁltrem przeciwsłonecznym. Przede wszystkim jednak pamiętajmy
o promiennym uśmiechu, bo innego tak
naturalnego, taniego i działającego cuda
kosmetyku nie znajdziemy!
H.S.

„Zapomniana cząstka mnie”

Będziemy poprzez pracę z ciałem i emocjami docierać do tych obszarów w nas, o których świadomie lub
nieświadomie zapomniałyśmy, a które wpływają na nasz ogólny dobrostan. Będzie dużo ruchu opartego na
hatha jodze i technikach terapeutycznej pracy z ciałem, który pomoże przywrócić naturalny rytm natury w nas
(szczególnie istotne przy zaburzeniach hormonalnych, krążeniowych, czy tzw. schorzeniach kobiecych) Będziemy
koncentrować się na oddechu, który koi wewnętrzne niepokoje i rozedrgane emocje. Będzie dużo wspierającej
przestrzeni na odkrywanie zapomnianej cząstki nas, po to aby poczuć pełnię siebie, swoją pełną moc i potencjał.

Odkryj na nowo swoją zapomnianą cząstkę w czasie warsztatów 17 i 18 maja.

Agnieszka jest instruktorką rekreacji ruchowej, dyplomowaną nauczycielką hatha jogi wg metody Iyengara oraz
prezesem Fundacji Zdrowie i Natura. Jogą zajmuje się ponad 25 lat. Fascynuje się ruchem, naturą i zdrowiem
człowieka na wszystkich płaszczyznach jego życia. Pomaga kobietom odkryć ich moc i piękno. Specjalizuje się
w zajęciach ruchowych dla kobiet, mama sześciorga radosnych dzieci. (http://kcz.org.pl)
Termin:
piątek 17 maja w godz. 19.00 – 21.00
sobota 18 maja w godz. 10.30 – 17.30
Koszt: 100 Euro lub 95 Euro dla członkin
Elles sans frontieres asbl
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Zgłoszenia do: emiliajanisz@gmail.com
Opłata na konto: BE44363152678545 (ważność zgłoszenia)
Miejsce na sobotę: Tree of Life Yoga studio,
Nieuwstraat 7, 3080 Tervuren (dojazd komunikacją miejską)
Miejsce piątkowe zostanie podane bliżej daty warsztatów
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Tak się jakoś dzieje, że im większy mamy wokół dobrobyt i im wyższy
standard życia, w którym czujemy się wolni i niezależni, tym więcej
osób decyduje się na życie w pojedynkę. Jednoosobowych gospodarstw przybywa w szybkim tempie na całym globie. Gdzie okiem
sięgnąć, czy to Skandynawia, Stany Zjednoczone czy Polska, bycie
singlem staje się coraz bardziej popularne.

Współczesny człowiek wraz z rozwojem cywilizacji przechodzi ze
wspólnotowości i wzajemnych zależności w skrajny indywidualizm.
Dzieje się tak dlatego, że dziś prawie każda pracująca osoba jest samowystarczalna, co oznacza, że może sobie pozwolić na samodzielne mieszkanie i życie. Dotyczy to przede wszystkim kobiet, które
nie są już zmuszone do pozostawania z mężem jedynie dlatego, że
ich sytuacja ekonomiczna nie pozwala na odejście. Coraz rzadszym
widokiem są domy wielopokoleniowe, wielodzietne rodziny, popularne kiedyś zamieszkiwanie z rodzicami czy teściami. Dziś stawiamy
na komfort, wygodę i na to, że nie będziemy zmuszeni do zawierania
kompromisów, na które nie mamy najmniejszej ochoty.
Bardzo wiele osób, zastanawiając się nad tym rozpowszechniającym
się zjawiskiem, sądzi, że jesteśmy jako istoty dość wygodne powodowani egoizmem oraz wszechogarniającym brakiem empatii, brakiem
zauważania potrzeb drugiego człowieka. A ja tak sobie myślę, że każdy
z nas może mieć w życiu okres, kiedy zwyczajnie chce być sam i jest
mu z tym dobrze. Czy zawsze bycie singlem musi wynikać z egoizmu?
Może po prostu nie godzimy się na półśrodki i nie interesuje nas bycie
i mieszkanie z kimś tylko po to, aby nie być samemu? A może mamy
akurat czas, kiedy chcemy się rozwijać, zrobić dla siebie coś fajnego,
czegoś się nauczyć, pobyć ze sobą? A może, będąc po kilku związkach,
mamy ochotę zrobić sobie przerwę i przemyśleć kilka ważnych spraw?
Albo ważna jest dla nas kariera i to na niej właśnie chcemy się skupić?
I tu wiele osób podniesie głośne larum w stylu: no tak… ale gdzie
rodzina?, jak można tak żyć?, a kto ci szklankę wody na starość poda,
jeśli nie będziesz miał dzieci? Znam takich, którzy mają dzieci, i one
z pewnością im szklanki wody nie podadzą. Dziś mamy wolność
wyboru, a sama instytucja rodziny, nie ma co ukrywać, znacząco
traci na ważności. W dzisiejszym społeczeństwie zagnieżdża się
coraz więcej lęków, a przyczyn ucieczki od związków i zobowiązań
może być tak wiele, że nie sposób zliczyć. Decyzja jednak o trwałym
bądź czasowym pozostawaniu singlem może być drogą ku rozwojowi i wolności osobistej. W końcu nie każdy przecież nadaje się do
związków czy zakładania rodziny. I na szczęście nie każdy musi to

robić. Dziś takie decyzje nie wydają się
już nikomu dziwne
czy wręcz dowodzące społecznego nieprzystosowania na
granicy zdziczenia.
Nie mówię tu jednak o osobach, które z takich czy innych powodów
pozostają samotne, choć nie jest to ich wymarzony stan, czyli o tych,
które zwyczajnie nie mogą znaleźć odpowiedniego partnera. Te osoby
są przecież zrozpaczone i cierpią, ponieważ czują, że nie mają w życiu
tyle szczęścia co inni, którym udało się znaleźć drugą połówkę.
Czy istnieje w ogóle coś takiego jak bycie szczęśliwym singlem? Jestem
pewna, że tak. Dziś bowiem możemy się realizować w pojedynkę, a indywidualność i niezależność przedstawiają dla nas dużą wartość, z której niekoniecznie chcemy łatwo rezygnować. Rozwijamy swoje pasje,
robimy to, co lubimy, i tak jak lubimy. Nie cierpimy z tego powodu, że
jesteśmy sami, czy też może bardziej trafnie – „samodzielni”, bo przecież wcale niekoniecznie sami. Wiele osób nie ma partnera i żyje im się
z tym faktem bardzo dobrze. Osoby te nie odczuwają głębokiej pustki
czy dojmującej samotności. Żyją, pracują, są szczęśliwe. Są one często
gotowe na związek, natomiast nie z każdym i nie za wszelką cenę, a jeśli postanowią wejść z kimś w głęboką relację, to dlatego, że chcą, a nie
dlatego, że muszą. I to jest właśnie ta ogromna różnica w podejściu,
która zupełnie inaczej pozycjonuje relację z drugim człowiekiem.
Dojrzałe czy też świadome singielstwo, prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego będące świadomym wyborem (niekoniecznie przecież do końca naszych dni) to styl życia, który niczego
nie zamyka, niczego nie niszczy, a paradoksalnie potrafi bardzo wiele
wnieść. Bo dopiero kiedy umiemy być sami ze sobą, kiedy pozostajemy ze sobą w dobrym kontakcie, mamy przestrzeń, emocjonalną
umiejętność i gotowość wejścia do świata pod tytułem „my”. Związek ma z pewnością większe szanse, jeśli nie potrzebujemy innych
do tego, aby odczuwać satysfakcję z życia i nie wybieramy kogoś tylko w celu uzupełnienia naszych braków i luk emocjonalnych, ani też
nie staramy się wypełnić swojego życia na zasadzie: „no już trudno,
lepszy taki niż żaden”. Nawet jeśli zaliczymy kolejnego „zonka” w postaci nietrafionego związkowego wyboru, to nie umieramy natychmiast z rozpaczy, depresji czy rozgoryczenia, tylko jesteśmy emocjonalnie blisko z samym sobą i obserwujemy, co nam życie zaoferuje.
Poza tym bycie samemu w żaden sposób nie kłóci się z byciem otoczonym sympatycznymi ludźmi, przyjaciółmi, znajomymi czy też kolegami
z pracy. Bo przecież nasze potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem
nie ograniczają się jedynie do bliskiej relacji. Fajnie, kiedy w takowej
jesteśmy, ale trzeba umieć w pełni żyć i z życia świadomie i mądrze
korzystać także wtedy, kiedy nie ma związku. Znakomicie bowiem możemy się realizować w życiu towarzyskim, w grupie wspólnotowej czy
też w grupie dzielącej wspólne zainteresowania. A jeśli już jesteśmy,
wzorem jednej z zasad ekonomii, „samodzielni, samorządni i samofinansujący się”, to starajmy się poświęcić sobie jak najwięcej uwagi
i troski, aby głębiej poznać, co jest dla nas w życiu ważne, czego nam
potrzeba i w jakich obszarach chcielibyśmy się rozwinąć, tak aby kiedy
już pojawi się partner, móc zaprezentować mu całe swoje wewnętrzne piękno, bogactwo i emocjonalną dojrzałość.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Majowo w kuchni i na talerzu

8 sposobów na to, aby jedzenie warzyw weszlo w krew
Z jedzeniem warzyw mają problem nie tylko dzieci. Naukowcy
alarmują, lekarze proszą, dietetycy powtarzają: jedzmy więcej
warzyw, to dobre dla naszego zdrowia. I choć znamy zalecenia i mamy dobre chęci, to jednak często brakuje nam pomysłów na to, jak zwiększyć ilość warzyw w swojej codziennej
diecie. A możliwości są przeogromne. Warzywa można przecież jeść zarówno na surowo, jak i gotowane, duszone czy
zapiekane. Jeśli się temu bliżej przyjrzeć, to właśnie one dają
nam największe możliwości kulinarne. A więc jak sprawić, aby
stały się one ważnym elementem naszego menu?
, obecne w jadłospisach większości z nas, jak mówi znane hasło, „nie muszą być nudne”. Tyle tylko, że warto je urozmaicać
właśnie warzywami zamiast gotowymi sosami czy tłustymi wędlinami i pasztetami. Kanapka z dobrej jakości razowego pieczywa z chudą
wędliną, jajkiem czy twarogiem z dodatkiem warzyw to bardzo dobra
propozycja na śniadanie, lunch czy kolację. Do urozmaicania kanapek
stosujmy przede wszystkim sałaty, pomidory, świeże i kiszone ogórki,
rzodkiewkę, paprykę oraz rozmaite kiełki.
Kolejną opcją przygotowania smacznych warzyw są
. Ich
ogromną zaletą jest fakt, że możemy je przygotować wcześniej i przechować w lodówce. Wbrew pozorom zupa to bardzo praktyczna potrawa:
można ją zjeść na kolację, gdy mamy ochotę na coś ciepłego lub lekkiego;
można ją wziąć w słoiku do pracy, bo jej podgrzanie i zjedzenie zajmuje
dosłownie 15 minut; można również na bazie zupy przygotować bardziej
zbilansowany posiłek, dodając do niej np. kaszę, ryż, makaron, mięso czy
nasiona roślin strączkowych. Dobrym zwyczajem jest przygotowywanie
własnego bulionu do zup (np. raz w tygodniu na cały tydzień), abyśmy
nie musieli korzystać z niezdrowych kostek rosołowych, zasmażek i zabielaczy. Pamiętajmy, że warzywa w zupie gotujemy krótko, aby straciły jak
najmniej wartości odżywczych.
Pokrojone surowe warzywa w pudełku to znakomity pomysł na
codzienną
. Są łatwe do przygotowania, można je skonsumować w każdym miejscu
i czasie, zabranie ich ze sobą do
pracy czy w podróż nie sprawia
żadnego kłopotu. Najchętniej
jedzonymi warzywami w takiej
formie są: pomidorki koktajlowe, marchewka, ogórek, papryka, kalarepka, seler naciowy.
Jest to też dobry pomysł dla
tych, którzy lubią coś pochrupać przed telewizorem – dla
urozmaicenia przekąski można
przygotować dip na bazie jogurtu naturalnego lub twarożku
z dodatkiem koperku, szczypiorku, pietruszki, świeżej mięty
i innych świeżych lub suszonych
ziół oraz przypraw.
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Polska kuchnia jest bardzo bogata w propozycje
z przeróżnych wartościowych warzyw. Mamy przecież surówki z kapusty białej, czerwonej, włoskiej, pekińskiej, kiszonej, surówkę z pora, rzepy czy
marchewki. W ich przypadku powinniśmy zadbać przede wszystkim
o to, aby surówki stanowiły dużą część dnia obiadowego, a nie były
tylko znikomym dodatkiem do mięsa i ziemniaków.
, w odróżnieniu od surówek, dają jeszcze większe możliwości. Możemy do ich przygotowania użyć zarówno warzyw surowych,
jak i gotowanych oraz wielu, wielu innych pożądanych składników, takich jak: kasze, pestki i orzechy, świeże i suszone owoce, wartościowe
oleje (np. olej lniany czy oliwę z oliwek). W naszym zabieganym świecie sałatki stały się bardzo modne – i słusznie. Do ich przygotowania
jako bazy najlepiej użyć różnorodnych, bardzo wartościowych warzyw
liściastych, takich jak sałata lodowa, masłowa, karbowana lub rzymska, szpinak, boćwina, jarmuż, rukola, roszponka, cykoria i inne. Taka
„zielenina” dobrze komponuje się z gotowanymi, najlepiej na parze,
warzywami typu burak, kalafior, brokuł, fasolka szparagowa, kukurydza
czy zielony groszek.
z warzyw lub z dodatkiem warzyw to kolejny pomysł na
zdrowszą dietę bogatą w witaminy i minerały. Do przygotowania takich sosów najczęściej używamy pomidorów (przecieru pomidorowego lub dobrej jakości soku pomidorowego), cebuli, pora, czosnku,
papryki, cukinii czy bakłażana. W połączeniu z rozmaitymi przyprawami i ziołami będą wspaniałym dodatkiem do mięs (np. duszonych czy
pieczonych w rękawie albo naczyniu żaroodpornym), do kaszy, ryżu,
makaronu czy ziemniaków.
Przygotowanie świeżych
i
na bazie warzyw jest
opcją nieco bardziej wymagającą, ale dysponujemy dziś takim sprzętem kuchennym, że właściwie nie stanowi to dużego problemu. Bo co
stoi na przeszkodzie, aby do kolacji wycisnąć sobie lub całej rodzinie
sok z marchwi i buraka albo przygotować smaczny koktajl z dodatkiem
szpinaku, zielonej pietruszki czy ogórka?
Jeśli mamy trochę fantazji, czasu i chęci, to warzywa można przygotować jeszcze na bardzo wiele innych ciekawych sposobów. Możemy ich
użyć
.
Z warzyw można przygotować
, a nawet
.
Ciekawą opcją są
(np. papryka, pomidory,
kabaczki), warzywa
(np. dynia, batat czy seler),
...
Nie wierzmy tym, którzy twierdzą, że zjedzenie pięciu zalecanych porcji
warzyw dziennie jest zadaniem niewykonalnym. Jest to jak najbardziej
możliwe i przy niewielkim wysiłku może być źródłem nie tylko naszego
lepszego zdrowia, ale też większej przyjemności płynącej z gotowania.
Warzywa są przecież soczyste, kolorowe, pachnące. Każdy sezon dostarcza nam nowych kulinarnych możliwości, a ta różnorodność sprawia, że każdy z nas może wybrać te jarzyny, które lubi najbardziej, lub
te, które jest w stanie zaakceptować w swojej codziennej diecie. Nie
ma zdrowia bez zdrowej diety. Nie ma zdrowej diety bez warzyw.
Marta Darska
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Czy mózgi kobiet i mężczyzn
się różnią?
W ostatnich latach dużo mówi się i pisze o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Kobiety bardzo
dużo już wywalczyły, a zachodzące zmiany są z korzyścią dla rodzin, jak i społeczeństw. Wciąż jednak istnieją dziedziny, w których pozostaje wiele
do zrobienia. Jedną z nich jest zdrowie kobiet i badania nad nim. Inna kwestia to zmiana myślenia nad
rolą kobiet i mężczyzn.
Zajmując się kwestiami mózgu i wpływem zachodzących
w nim reakcji na nasze zachowanie, zwróciłam ostatnio uwagę
na interesujący fakt, że do stosunkowo niedawna modelowym człowiekiem wykorzystywanym w badaniach nad zdrowiem, w tym także mózgu, był mężczyzna o wadze 70 kg.
Zarówno badania przedkliniczne (tj. przeprowadzane na zwierzętach laboratoryjnych, takich jak szczury, myszy lub małpy) oraz
badania kliniczne (czyli na ludziach) prowadzone były głównie na
samcach i mężczyznach.
Jak podaje dr Sarah McKay, neurobiolog z Uniwersytetu w Oxfordzie, w dziedzinie neurologii badano głównie mężczyzn (na jedną
kobietę przypadało ich 5,5). Podobnie było w farmakologii (badanie leków), co według dr McKay było o tyle niepokojące, że kobiety
mają większą podatność na niepożądane reakcje na lek w porównaniu z mężczyznami. Ponadto na przykład „diagnozy lęku i depresji są ponad dwukrotnie częstsze u kobiet niż u mężczyzn, kobiety
mają więcej udarów niż mężczyźni, dwa razy więcej kobiet cierpi
na stwardnienie rozsiane”. W Stanach Zjednoczonych między 1997
a 2000 r. wycofano osiem na dziesięć leków – częściowo z powodu
poważniejszych skutków ubocznych u kobiet.
Bardzo dobrym przykładem braku badań nad zdrowiem kobiety jest
„zawał serca”. Powszechnie uważa się, że najczęściej dotyka on mężczyzn i stąd jego objawy u mężczyzn były i są bardzo dobrze poznane
i opisane. Od stosunkowo niedawna wiadomo jednak, że choroba ta

Beata Cnudde
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daje inne sygnały u kobiet. Ból w klatce piersiowej
trwający przez 20 minut i dłużej to charakterystyczny objaw zawału serca u mężczyzn.
Objawy u kobiet są jednak mało charakterystyczne: osłabienie, bladość, kłucie
w ramionach, żuchwie czy pocenie się.
Ból w klatce piersiowej może, ale nie
musi się pojawić, i zazwyczaj nie jest tak
intensywny jak u mężczyzn. Stąd wiele
kobiet bagatelizuje te symptomy.

Całe szczęście sytuacja równości w badaniach nad zdrowiem obu płci bardzo się
poprawia. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) wyraźnie stwierdza, że badania nad zdrowiem kobiet i dziewcząt są szczególnym priorytetem.
W wielu krajach dzięki powołaniu specjalnych instytucji i grup badawczych nastąpił wyraźny postęp w tej dziedzinie.
W przypadku neuronauki przez lata pokutowało powszechne przekonanie, że mózg mężczyzny jest inny, wręcz lepszy od mózgu kobiety. Poza tym – głównie za sprawą poradnika „Mężczyźni są z Marsa,
a kobiety z Wenus” autorstwa Johna Graya, amerykańskiego doradcy ds. relacji – utrwaliło się przekonanie, że kobiety i mężczyźni są
inni: inaczej się zachowują, reagują, mają odmienne preferencje.
Tłumaczono to biologicznymi różnicami mózgu.
Uważano więc, że mózg „kobiecy” powoduje, że kobiety są bardziej
emocjonalne, nie umieją czytać map, ale mogą wykonywać wiele
rzeczy naraz, wolą pracę z ludźmi, a nie z maszynami, są słabsze
z matematyki, nie interesuje ich kariera i awans w pracy, itd. Mężczyźni z kolei są mniej emocjonalni, wręcz chłodni, wolą pracę z rzeczami, a nie z ludźmi, są przebojowi, mogą robić karierę, itp.
Na szczęście, dzięki rozwiniętej technologii, która umożliwiła
przeprowadzenie szeregu badań mózgu zarówno mężczyzn, jak
i kobiet, dzisiaj już wiadomo, że opisane wcześniej przekonania
wynikały z powszechnie panujących stereotypów i nie były potwierdzone naukowo!
Nie ma mózgu typowo „kobiecego” i typowo „męskiego”. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą mieć biologicznie wpisane zachowania, które my kulturowo klasyfikujemy jako bardziej odpowiadające roli kobiety czy mężczyzny. Dr Sarah McKay w swojej
książce „Odkryć mózg kobiety” podkreśla, że każdy mózg jest mozaiką różnych cech typowych dla obu płci. I tak jedna kobieta biologicznie będzie miała wpisane zachowania powszechnie uznawane za kobiece, ale inna już nie. To samo dotyczy mężczyzn. Jeden
będzie lubił wyzwania i walkę, a drugi będzie wolał opiekować się
dziećmi lub osobami starszymi.
Stąd tak ważne jest zrozumienie, że każda i każdy z nas jest inny
i dlatego ma prawo do wyboru i równych szans we wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz do godnego życia w rodzinie. Dajmy
sobie wzajemnie tę szansę!
Beata Pawełczyk-Cnudde
coach, trenerka neurofeedback
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Zwolnienie ze składek

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwolnień
z opłacania składek na ubezpieczanie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca
znajduje się czasowo w trudnej sytuacji ﬁnansowej, która nie pozwala
mu na uregulowanie należnych składek, może zwrócić się za pośrednictwem swojej kasy do INASTI (Ins�tut na�onal d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants).

Z jakich składek można zostać zwolnionym?

Wniosek o zwolnienie ze składek dotyczy jedynie składek prowizorycznych (więcej: „Gazetka” z kwietnia br., str. 72, „Cotisations sociales,
czyli składki na ubezpieczenia społeczne i konsekwencje związane z zaległościami w ich opłacaniu, cz. I”).

Na jakiej podstawie INASTI podejmuje decyzję
o przyznaniu zwolnienia?

Aby rozstrzygnąć, czy osoba prowadząca działalność znajduje się czasowo w sytuacji uniemożliwiającej płacenie składek prowizorycznych,
INASTI bierze pod uwagę dochody oraz koszty ich uzyskania, a także
inne nadzwyczajne okoliczności uzasadniające złożenie takiego wniosku.

WAŻNE: Wniosek o zwolnienie zostanie automatycznie odrzucony,

jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie złożyła uprzednio
wniosku o zmniejszenie składek prowizorycznych. Przykład: składka
prowizoryczna naliczona za pierwszy kwartał 2019 r. została obliczona
na 2007,27 euro, ponieważ dochody pana Waldemara w 2016 r. przekraczały kwotę 28 tys. euro. Niestety z powodu wypadku przy pracy i konieczności rehabilitacji pan Waldemar z pewnością nie uzyska w 2019 r.
równorzędnych dochodów. W związku z tym w pierwszej kolejności musi
zwrócić się do swojej kasy o obniżenie składek prowizorycznych. Jeśli
mimo to nie będzie w stanie ich opłacić, dopiero wtedy będzie mógł
wystąpić z wnioskiem do INASTI o całkowite zwolnienie z ich płacenia.
Jeżeli INASTI odmówi zwolnienia z płacenia składek prowizorycznych, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do tzw. Komisji odwoławczej (Commission de recours). Jeżeli Komisja nie przychyli się do wniosku,
ostatnim etapem jest odwołanie się do sądu pracy, które należy złożyć
w ciągu 2 miesięcy od wydania decyzji przez Komisję odwoławczą.

Zaległości w płaceniu składek przez wspólnika (associé actif)

Spółka jest solidarnie odpowiedzialna za opłacanie składek przez
wspólników bez względu na ilość posiadanych udziałów, a jednocześnie

każdy z udziałowców jest odpowiedzialny solidarnie za coroczne składki płacone przez samą spółkę. (Temat ten zostanie szerzej omówiony
w najbliższym numerze „Gazetki”).

Egzekucja zaległych składek

Kasy mają obowiązek odzyskiwania zaległych składek, jednak art. 46 AR
z 19 grudnia 1967 r. stanowi, że przed wszczęciem procedury egzekucyjnej dłużnik musi zostać poinformowany listem poleconym o sumie zaległości oraz tym, że przysługuje mu prawo do złożenia wniosku
(w ciągu 1 miesiąca od wysłania tego listu) o rozłożenie długu na raty.
Jest to tak naprawdę ostatni etap „polubowny”, ponieważ następnym
krokiem podejmowanym przez kasy jest postępowanie komornicze. Należy tu przypomnieć, że kasy ubezpieczeniowe nie potrzebują żadnych
wyroków sądowych, aby rozpocząć egzekucję komorniczą, ponieważ
nakaz płatniczy, który wysyłają, sam w sobie stanowi tytuł wykonawczy
równoważny z wyrokiem sądowym skazującym na zapłatę sumy dłużnej. Nakaz płatniczy (contrainte) jest dostarczany dłużnikowi osobiście
przez komornika.

Tryb odwoławczy

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z treścią nakazu co do zawartych w nim niezapłaconych kwot, to istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy.
Złożone odwołanie musi koniecznie zostać umotywowane, ponieważ
w przeciwnym wypadku sąd w ogóle go nie rozpatrzy. Odwołanie takie
może zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od
otrzymania nakazu płatniczego. Złożenie takiego odwołania zawiesza
prowadzenie egzekucji przez komornika do czasu wydania decyzji przez
sąd. Wszelkie koszty związane z wniesieniem odwołania spoczywają na
dłużniku, co w przypadku negatywnej dla dłużnika decyzji spowoduje
powiększenie jego zadłużenia o koszty proceduralne.

Przedawnienie zaległości składkowych

Zaległości składkowe przedawniają się co do zasady po 5 latach, rozpoczynając od 1 stycznia roku, który następuje po roku, za który składki
zostały naliczone. W przypadku regularyzacji bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia roku, który następuje po roku, w którym informacja o regularyzacji została doręczona.

Przykład 1: Składka za drugi kwartał 2015 r. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r., więc składka ulegnie przedawnieniu
1 stycznia 2021 r.

Przykład 2: Dopłata regularyzacyjna za rok 2015 zostaje doręczona

w 2017 r. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r., więc
dopłata ta ulegnie przedawnieniu 1 stycznia 2023 r.
Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez:
• list polecony wysłany przez kasę,
• dokonanie zajęcia przez komornika,
• doręczenie nakazu płatniczego,
• uznanie długu.

WAŻNE: Jeśli składki były nieopłacone, a roszczenie o ich zapłatę
uległo przedawnieniu, to dana osoba jest w tym okresie pozbawiona zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że okres ten wpłynie na
zmniejszenie emerytury.

Agnieszka Sita
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Rodzina i obowiązek opieki, w tym prawo do opieki alimentacyjnej, są
dobrami chronionymi nie tylko na gruncie prawa cywilnego, ale także
karnego. Oznacza to, że kiedy jeden z rodziców dziecka uchyla się od
płacenia alimentów, drugi rodzic może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 209 Kodeksu karnego (k.k.) i w ten sposób
zmobilizować niesumiennego rodzica do zapłaty zaległych kwot.

regulował świadczenia, czy robił to częściowo. Jeżeli realizacja świadczenia alimentacyjnego nie nastąpi wcześniej niż przed upływem
3 miesięcy po wyznaczonym terminie, sprawca musi się liczyć z odpowiedzialnością karną z art. 209 k.k. Karą za tak określone postępowanie
osoby uchylającej się od obowiązku alimentacji może być: grzywna,
ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku.

Artykuł 209 k.k. został zmieniony nowelą z 23 marca 2017 r., która
znacznie ułatwiła postawienie osoby niepłacącej alimentów przed sądem karnym. Obecnie przepis w paragraﬁe pierwszym stanowi, że ,,kto
uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co
do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo
innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych

Z punktu widzenia osób przebywających na stałe za granicą najistotniejsza
pozostaje kwes�a jurysdykcji, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie, który sąd powinien rozpatrywać kwes�ę wypełnienia znamion przestępstwa
niealimentacji przez obywatela polskiego przebywającego za granicą.

wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń
okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż
okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Co to oznacza? Przede wszystkim obowiązek alimentacyjny nie może
wynikać z samej ustawy, lecz musi znajdować podstawy w orzeczeniu sądowym, ugodzie lub umowie. A więc zanim osoba uprawniona
złoży do prokuratury lub na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, najpierw należy wypełnić drogę cywilną, czyli
wnieść sprawę o alimenty, zawrzeć ugodę lub odpowiednią umowę
z rodzicem niewychowującym dzieci. Po drugie, rodzic zobowiązany
do płacenia alimentów musi uchylać się od ich płacenia, czyli nie wypełniać ciążącego na nim obowiązku mimo istnienia ku temu realnych
możliwości. Przyczyny niewypełnienia obowiązku nie są więc w tym
względzie bez znaczenia, tzw. alimenciarz musi mieć negatywny stosunek do obowiązku, lekceważyć go i nie wypełniać go z własnej woli.
Po trzecie, niepłacenie alimentów staje się karalne dopiero po upływie
określonych mierników czasu. Równowartość 3 świadczeń okresowych
oznacza sytuację całkowitego lub tylko częściowego zaprzestania płacenia alimentów. W przypadku gdy na rodzica został nałożony obowiązek alimentacyjny ustalony w wysokości 1000 zł miesięcznie, to przy
całkowitym zaprzestaniu jego realizacji zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa będzie można złożyć już po 3 miesiącach, natomiast przy
częściowej realizacji, np. gdyby wpłacał on jedynie po 500 zł miesięcznie, dopiero po 6 miesiącach, ponieważ równowartość co najmniej
3 świadczeń okresowych wynosi 3000 zł (500 zł x 6 miesięcy). W drugim przypadku chodzi o świadczenia inne niż okresowe i sytuację ich
całkowitej spłaty. Nie ma bowiem znaczenia, czy sprawca w ogóle nie

Przykład: Po 5 latach małżeństwa Małgorzata i Jakub postanowili się
rozwieść. W wyroku rozwodowym sąd przyznał władzę rodzicielską nad
ich małoletnią córką Małgorzacie, a Jakuba zobowiązał do płacenia
alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie. Ojciec nie zamierzał jednak
płacić i po 4 miesiącach uchylania się od obowiązku wyjechał do Belgii,
by uniknąć egzekucji komorniczej.
Zgodnie z art. 6 § 2 k.k. czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił
lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Przestępstwo niealimentacji
jest przestępstwem z zaniechania, więc popełnione zostaje w miejscu,
w którym sprawca uchyla się od zapłaty. Jakub popełnił to przestępstwo
jeszcze w Polsce, dopiero po 4 miesiącach niepłacenia zdecydował się na
wyjazd. Małgorzata już po 3 miesiącach niepłacenia alimentów mogła
wnieść do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wyrok zapadnie w polskim sądzie, następnie wydany zostanie
europejski nakaz aresztowania, który Belgia, jako państwo członkowskie
Unii Europejskiej, będzie musiała wykonać. W ten sposób Jakub może zostać deportowany do Polski, by odbyć nawet roczną karę więzienia.
Przykład: Alina i Maciej poznali się w Belgii, rok później na świat przyszedł

ich syn, jednak rozstali się. Alina wróciła z dzieckiem do Polski, a Maciej
został w Belgii. W Polsce Alina uzyskała wyrok sądu, że Maciej ma płacić
500 zł alimentów miesięcznie. Początkowo płacił, ale z czasem zaczął przesyłać mniejsze kwoty, bo tak uznał za słuszne. Alina chce wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.
W takiej sytuacji Alina będzie mogła wnieść zawiadomienie dopiero
wtedy, gdy kwota niewpłaconych alimentów przekroczy 1500 zł, czyli
sumę alimentów za 3 miesiące. Mimo popełnienia przestępstwa niealimentacji w Belgii Alina może złożyć zawiadomienie w Polsce i poddać
rozstrzygnięcie sprawy polskiemu sądowi. Art. 109 k.k. wskazuje, że
polską ustawę karną stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Jedynym ograniczeniem jest tzw. zasada
podwójnej karalności, która wynika z art. 111 § 1 k.k. Według niej, aby
sprawcę pociągnąć do odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą, czyn ten musi być uznany za przestępstwo również przez ustawę
obowiązującą w miejscu jego popełnienia, w tym przypadku w Belgii.
W belgijskim Kodeksie karnym znajduje się artykuł dotyczący opuszczenia rodziny (art. 369 a), pozwalający na ściganie każdej osoby, która,
na mocy ostatecznej decyzji sądowej skazana na płacenie świadczenia
alimentacyjnego, z własnej woli przez ponad 2 miesiące się z tego nie
wywiązywała. Maciej może więc zostać skazany w Polsce za przestępstwo niealimentacji popełnione w Belgii.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie: - Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553),
- h�p://ec.europa.eu/civiljus�ce/maintenance_claim/maintenance_claim_bel_pl.htm#12.
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Idealny minidom

Projekty Tiny House biura D44
Nie ma jak w domu – kto nie zna tego powiedzenia? Dla nas ma ono dwa znaczenia.
Po pierwsze docenienie własnego kąta,
ale także, a może przede wszystkim,
zauważenie wartości, jaką jest dom
jako budynek. Bo raczej nie da się
ukryć, że znaczna część z nas zauważy na co dzień „wyższość” domu nad
mieszkaniem. Spokój, niezależność,
samodzielność, własny ogród…
Czy trzeba wymieniać dalej? Ale
dom przecież nie jest dla każdego.
Po co ogromny budynek młodemu
singlowi? Albo podróżującej często
parze – kto się zajmie taką powierzchnią
pod jej nieobecność? A może zwyczajnie nie
mamy odpowiednich funduszy lub miejsca,
by zbudować dom? Czy musimy więc o nim
zapomnieć?
Otóż nie! Współczesny model życia mocno
odbiega od tego, jak żyliśmy i mieszkaliśmy
jeszcze jakiś czas temu. Teraz doceniamy
wygodę, ale także funkcjonalność, kompaktowość i minimalizm. Oraz oszczędność.
W odpowiedzi na nowe potrzeby na rynku coraz bardziej popularne stają się tzw.
minidomy, czyli niewielkie budynki, które
służą przede wszystkim spełnieniu bardzo
podstawowych potrzeb mieszkaniowych.
Budowa jest niezwykle ekonomiczna – po
pierwsze potrzebujemy dużo mniejszej,
a to znaczy dużo tańszej działki. Po drugie sama budowa jest znacznie tańsza niż
w przypadku standardowego budownictwa. Minidomy zyskują niezwykłą popularność wśród osób młodych, z niewielkim
budżetem, ale także wśród osób często podróżujących lub tych, które cenią sobie minimalizm, ale też samodzielność i wygodę.

CZYM JEST BOXLIFE TINY HOUSE
BIURA D44?

W odpowiedzi na zainteresowanie klientów
minidomami biuro D44 przygotowało ofertę
kilku projektów, które noszą nazwę Boxlife
Tiny House. To propozycja dla osób szukających niewielkich budynków mieszkalnych całorocznych, ale również wakacyjnych, ceniących dobry design, staranność wykończenia
oraz solidne materiały. Tiny House występuje
w dwóch podstawowych typach – z dachem
dwuspadowym (Boxlife Tiny House +) oraz
płaskim (Boxlife Tiny House). Każdy z nich
może być w dwóch rozmiarach (S lub M)
oraz z różnorodnym wykończeniem materiałowym i kolorystycznym wnętrza i elewacji.
Budynki TinyHouse są naprawdę niewielkie.
Wysokość wnętrza to ok. 3,3 m, a szerokość
ok. 3 m. Długość budynku różni się w zależności od wybranego wariantu S (7 m) lub
M (11,6 m). Mimo małych rozmiarów dobrze
zaplanowane wnętrze zapewni nam wszystkie niezbędne wygody. Znajdziemy tu aneks
kuchenny, w pełni wyposażoną, wygodną
łazienkę, strefę dzienną, a nawet wydzieloną przestrzeń nocną (sypialnię) na antresoli.
Wystrój wnętrza i sposób wykończenia zależy
w pełni od wybranego wariantu budynku, ale
istnieje również możliwość jego personalizacji na indywidualne zamówienie.
Wybierając podstawową ofertę domu Boxlife
Tiny House, otrzymujemy nowoczesną i prostą
konstrukcję budynku ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami i wykończonymi podłogami. Wystarczy wnieść własne meble i sprzęt
i można się wprowadzać. Każdy domek można również wzbogacić o dodatkowe pakiety.
Pakiet „Izolacja” to dodatkowe termiczne zabezpieczenie ścian, które pozwala na wygodne
użytkowanie budynku również w chłodne pory
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roku. Pakiet „Wyposażenie” zapewnia domowi
cały niezbędny sprzęt. Dzięki temu zyskujemy
od razu w pełni funkcjonalne, ale i współgrające ze sobą wizualnie wnętrze.

CO ZAWIERA OFERTA BUDYNKU?

Kupujące Boxlife Tiny House, otrzymujemy niewielki budynek, który szybko powstanie i będzie
gotowy do zamieszkania. Oferta obejmuje:
• konstrukcję ramową budynku z impregnowanego drewna,
• instalację elektryczną – 230 V (bez urządzeń),
• instalację wodną (bez armatury),
• instalację kanalizacyjną (bez ceramiki sanitarnej),
• instalację wymuszonej wentylacji mechanicznej,
• ramy okienne z PCV (profil sześciokomorowy w kolorze białym, podwójne szyby),
• drzwi wejściowe (naturalne drewno iglaste) i drzwi wewnętrzne (naturalne drewno iglaste),
• fasadę domu wykonaną z naturalnego
drewna miękkiego lub blachy układanej
„na rąbek”,
• konstrukcję podłogi z OSB 22 mm,
• deski podłogowe z drewna iglastego (sosna, świerk),
• ściany boczne z drewna iglastego (sosna,
świerk),
• płaski sufit wykonany z drewna iglastego
(sosna, świerk),
• impregnację.
Ważne jest to, że wraz z tym produktem
otrzymają państwo również kompletną dokumentację projektową niezbędną do ubiegania się o pozwolenie na budowę w administracji miejskiej.

JAKI JEST KOSZT BOXLIFE TINY HOUSE?

Ceny są uzależnione przede wszystkim od
rozmiaru i sposobu wykończenia budynku,
a także od doboru ewentualnych dodatkowych pakietów. Koszt Tiny House w rozmiarze S (ok. 21 m² powierzchni użytkowej)
waha się w granicach 10 000 do 16 000 euro
dla budynku z dachem płaskim i 12 000 do
18 000 euro dla budynku z dachem dwuspadowym. Koszt Tiny House w rozmiarze M
(ok. 35 m² powierzchni użytkowej) to mniej
więcej 18 000 do 27 000 euro dla budynku
z dachem płaskim i 20 000 do 30 000 euro dla
budynku z dachem dwuspadowym.
Jeżeli są państwo zainteresowani budową
niewielkiego, wygodnego budynku na cele
mieszkaniowe lub wakacyjno-wypoczynkowe, zapraszamy do zapoznania się z ofertą
domków Boxlife Tiny House biura D44.
Projekty i podstawowe warianty można zobaczyć na stronie internetowej: www.houseplan.be. Zainteresowanych prosimy również
o kontakt na adres: info@d44.be.
Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

ACV

Podatek dochodowy w Belgii – rozliczenia za rok 2018
Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych i do odprowadzania w tym kraju
podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika.
Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty szkolnictwa i utrzymania
dróg, transportu publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych, inspekcji oraz służb podatkowych i służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania
szpitali, do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.

SYTUACJA RODZINNA
Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2019 r. oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. Oznacza
to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2019 r. musiały nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym samym adresem.
Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną
umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się
wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają
ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno.
Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między
sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. Należy pamiętać,
że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap/garde partagée (np. tydzień
z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają
tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic ma prawo do ulgi
podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć alimenty płacone na
swoje dzieci, z którymi nie mieszka.
Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatkową
rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci,
jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń za 2018 r.):
1. Na dzień 1 stycznia 2019 r. dziecko musi być zameldowane pod
tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np. z przyczyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowane jako dziecko na utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem uważa się dzieci, które: zmarły w 2018 r., pod warunkiem że
w 2017 r. były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które urodziły się i zmarły w 2018 r., te, które w 2018 r. urodziły się martwe
lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzieci zaginione lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).
2. Dochody dziecka w 2018 r. nie mogą przekroczyć: 3 270 euro
netto, 4 720 euro netto w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci i 5 990 euro w przypadku osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.
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3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w firmie,
a płacę wypłacaną dziecku odlicza od podatku jako koszt. W takiej
sytuacji rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik może
ubiegać się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod jednym
adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie dochody
(lub w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są warunki zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Belgią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek
oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem
ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkiego
rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa itp.,
niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania
umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za dojazdy do pracy (kwota min. 400 euro za 2018 r. jest zwolniona od
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy.
Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli
zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe,
macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków
przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental)
i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).
Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.
Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby lub
od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzymanej kwoty. Jeśli
przesyłane są bezpośrednio dziecku, wówczas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który je wychowuje. Dziecko,
niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 270 euro środków na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane
(przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

ACV
Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.
Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do nich
świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 3 270 euro, dochody dzieci
z pracy studenckiej (max. 2 720 euro) zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2018 wynosi 7 430 euro.
Może ona zostać podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej
i dochodowej podatnika. Oto przykłady:
➜➜

➜➜

➜➜

➜➜

➜➜
➜➜

Jeśli kwota dochodu brutto (podstawy opodatkowania) w 2018 r.
nie przekroczyła 45 750 euro, to kwota wolna od podatku wyniesie
7 730 euro zamiast 7 430 euro.
Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od
podatku za 2018 r. zostanie podwyższona o 1 580 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 060 euro, przy
trojgu dzieci o 9 110 euro, przy czworgu o 14 730 euro, a za
każde kolejne dziecko o 5 620 euro.
Za każde dziecko, które 1 stycznia 2019 r. miało mniej niż 3 lata,
kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza wymienionymi wyżej) podwyższona o 590 euro, jeśli podatnik nie będzie
odliczał kosztów żłobka lub opiekunki.
Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci,
czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat,
to kwota wolna od podatku będzie podwyższona o 3 160 euro,
a w przypadku innych niż wymienione osób na utrzymaniu –
o 1 580 euro.
Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako
dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona.
Jeśli w 2018 r. podatnik osiągnął roczny dochód brutto niższy niż
podstawowa kwota wolna od podatku, czyli 45 750 euro, jest
zwolniony z płacenia podatku lub (w niektórych przypadkach)
może nawet otrzymać tzw. kredyt podatkowy.

System naliczania podatku dochodowego
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2018 będą opodatko-

wane według nowej skali podatkowej, tzn. według jednego z czterech a nie, jak dotychczas, z pięciu progów podatkowych. Tabelka
przedstawia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów
za 2018 r.
Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2018 r. Stopa podatkowa
Od 0 euro do 12 990 euro
25%
Od 12 990 euro do 22 290 euro
40%
Od 22 290 euro do 39 660 euro
45%
Powyżej 39 660 euro
50%

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej.
Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od rodzaju
dochodów oraz wydatków podatnika.
Iloraz małżeński (dochody za 2018 r.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Jest
to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński.
Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2018 r., lub partnerzy
mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu
(podpisanej przed 2018 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partnerów w 2018 r. nie osiągnął dochodów lub jego
dochód jest bardzo niski, to przy obliczaniu podatku administracja
podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia
progu podatkowego, a w rezultacie do obniżenia podatku.
Koszty uzyskania przychodu
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np.
koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu
(zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest
zryczałtowana kwota kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik
poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej
kwoty, ale musi udokumentować wszystkie poniesione wydatki,
które chciałby odliczyć (faktury, rachunki itp.).
Zeznanie podatkowe
Osoba, która w 2018 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego
przed końcem czerwca 2019 r.
Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzymany z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie – ten
drugi przypadek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną
kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które uprzednio zawnioskują w urzędzie gminy o kody dostępu, tzw. token.
Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozliczyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbowego o jego przesłanie.
Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić karę
w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli
podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania przed
końcem czerwca 2019 r., powinien jeszcze przed ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie skarbowym
o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć kary.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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– Mamo, mamo!
– Co, synku?
– W moim łóżku jest potwór!
– Co żeś sobie z dyskoteki przyprowadził,
to masz...

•••
Blondynka po dwóch tygodniach diety
zrzuciła wagę. Z ósmego piętra.

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

•••
Moja kobieta uważa, że w restauracji
powinniśmy płacić po połowie.
Nawet jeśli ona tam była z matką,
a ja w domu.

•••
Dzieci piszą wypracowanie, jak wyobrażają
sobie pracę informatyka.
Nie pisze tylko Jasiu.
– Dlaczego nie piszesz? – pyta nauczycielka.
– Czekam aż mi się otworzy edytor tekstu.

•••
Mąż wraca pijany z knajpy dwie godziny
później niż zwykle.
– Co, knajpę przesunęli dalej? – ironizuje żona.
– Nie – bełkocze małżonek. – Poszerzyli ulicę.

•••
– Wiesz kochanie – mówi mąż do żony.
– Jesteśmy już 20 lat po ślubie, ale jeszcze
nigdy nie zrobiłaś mi takiej dobrej kawy!
– Zostaw, to moja!

•••
Wójt pewnej gminy zorganizował mistrzostwa
urzędu w pasjansa. Urzędniczki, które zajęły
pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymały
wypowiedzenie.

•••
Rozmawiają dwie blondynki:
– Co tam słychać?
– Nie wiem, dawno tam nie byłam.
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Mąż z żoną oglądają film pod tytułem
„Morderstwo doskonałe”. W pewnym
momencie żona mówi, że zaczyna
się bać.
– Chodzi o film? – pyta mąż.
– Nie, po prostu przestań robić notatki!

•••
Górale bardzo lubią się chwalić. Siedzi sobie
w karczmie trzech górali i pierwszy mówi:
– Mi jak jabłka wyrosły na drzewie,
to każde 1 kg ważyło!
A na to drugi:
– E tam, głupoty gadasz! Jak mi wyrosły
jabłka, to miałem problem z wpakowaniem
ich na wóz!
Nagle trzeci się odzywa
– A jak mi wyrosły jabłka, to jak
wpakowałem je na wóz, to z jednego
wylazł ogromny robak i mi konia zeżarł!

•••
– Dzień dobry, chciałbym anulować bilet.
– Wyjazd jest w tym tygodniu, więc będzie
dopłata 10 zł.
– A ile kosztuje zmiana terminu?
– Nic.
– To w takim razie chciałbym przełożyć
bilet na następną środę.
– Gotowe.
– Ok, to w takim razie teraz chciałbym
anulować bilet.

•••
W biurze nad niszczarką dokumentów
stoi szef i myśli. Obok przechodzi
sekretarka-blondynka, i pyta:
– Może w czymś pomóc dyrektorze?
– Owszem. Mam tu ważne dokumenty,
ale nie wiem, jak ta maszyna działa.
– To bardzo proste – mówi blondynka.
Włącza niszczarkę i przepuszcza przez
nią dokumenty.
– Dziękuję! – cieszy się szef. Proszę zrobić
od razu dwie kopie...

•••
Jaka jest różnica między automatem
telefonicznym a wyborami?
– W automacie najpierw płacisz, a potem
wybierasz. A przy wyborach najpierw
wybierasz, a później płacisz.

– Jakie były dwa najpopularniejsze imiona
w PRL?
– Iza i Ania, bo w kolejce stało się iza masłem,
iza chlebem, iza cukrem, a w sklepach nie
było ani masła, ani chleba, ani cukru.

•••
Moja dziewczyna cały czas się żali
swoim koleżankom, że nie kupuję jej
kwiatów. Szczerze mówiąc to ja nawet
nie wiedziałem, że ona ma jakieś kwiaty
na sprzedaż.

•••
Turysta chce wyjechać z Polski, lecz
nie wie dokąd. Udaje się zatem do
biura podróży. Zasiadłszy przy biurku
informatora, rozważa różne możliwości.
Wreszcie zniecierpliwiony pracownik radzi
niezdecydowanemu petentowi:
– Tam w kącie jest stolik z globusem.
Proszę podejść i wybrać sobie jakiś kraj.
Turysta pochyla się nad stolikiem,
długo rozmyśla, a potem zwraca się
do urzędnika:
– Żaden z tych krajów mi nie odpowiada.
Może mi pan pokaże jakiś inny globus.

•••
Pijany facet wraca do domu, gdy widzi go
żona od razu zaczyna awanturę i pokazuję
palcem na zegarek. Mąż odpowiada:
– Wielki mi rzeczy, jak mojego ojca nie
było, to matka na kalendarz pokazywała!

•••
Komendant rozmawia z podwładnymi:
– Panowie, przestępstwo zostało
prawdopodobnie dokonane w nocy
z 10 na 11 czerwca.
Nagle przerywa jeden z policjantów:
– Przepraszam, nie dosłyszałem, w nocy
z 10 na którego?

•••
Mama pyta syna:
– Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa
ciasteczka, a teraz widzę tylko jedno.
Możesz mi powiedzieć, czemu?
– No bo było ciemno i nie zauważyłem
tego drugiego!

• 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
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

@gsmservicebxl

Sprzedam 100 książek w b. dobrym stanie: King, Petterson, Coben, Koontz...
T. 0477 595 788
Do sprzedania Encyklopedia Audiowizualna Brytanika wraz z płytą dvd oraz
gramofon z płytami winylowymi.
T. 0485 117 560
Sprzedam łóżeczko dziecięce białe, leżaczek, chodzik i inne akcesoria.
T. 0474 877 150
Peugeot 607 diesel, 2003 r. 2.0l. 250 tys.
km, plus 4 koła, na export. Oferty?
T. 0488 170 678
Sprzedam łóko drewniane z barierkami i
materacem dla dziecka, rozm. 140/70 stan
bardzo dobry. T. 0479 598 145
Sprzedam ubrania na chłopca 9-10 lat
(spodnie, spodenki, bluzy, t-shirt) wszystko
stan bardzo dobry, buty rozm. 35.
T. 0479 598 145
Sprzedam piękne różańce z klasztorów,
cena rosądna. T. 02 672 45 50 wieczorem
Sprzedam tanio nowy robot kuchenny
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz

Praca: szukam
Praca szukam: malowanie,
szpachlowanie, płytki, konstrukcje,
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp.
sumienny, dokładny, bez nałogów, własne
auto. T. 0483 325 158
Szukam pracy w budownictwie, znam
różne prace. T. 0488 096 104
Szukam pracy w budownictwie lub jako
spawacz, legalnej lub na czarno.
T. 0467 804 914
Młody chłopak pilnie szuka pracy:
budowlanka, rozbiórki itp. T. 0485 888 459

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Firma Crane Repair b.v.b.a. poszukuje
spawacza montera z Antwerpii lub okolic
charakterystyka stanowiska pracy: praca
na warsztacie przy spawaniu i montażu
elementów dźwigów i suwnic, montaż
poszczególnych elementów na podstawie
rysunku technicznego, prace ślusarskie.
Wymagania: dobra umiejętność spawania półautomatem MIG/MAG oraz MMA
- konstrukcje stalowe,doświadczenie w
pracy jako spawacz/monter, umiejętność
czytania rysunku technicznego, aktualne
certyfikaty spawalnicze będą dodatkowym
atutem, znajomość języka niderlandzkiego lub chęć jego nauki, znajomość języka
angielskiego w stopniu komunikatywnym
w przypadku gdy kandydat nie posługuje
się językiem niderlandzkim. Oferujemy:
początkowo zatrudnienie przez interim w
celu weryfikacji umiejętności, w dłuższej
perspektywie umowa o prace na czas nie-

IKR&M AGI
titres services

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY
* wymiana wyświetlaczy LCD, usb,
wymiana baterii...
* oprogramowanie, odzysk danych,
simlock, kod aparatu...
* mapy, naprawy nawigacji gps
* instalacja, serwis, akcesoria

02/7207207
SERVICE

bezprzewodowy. Nowy zestaw naczyn
kuchennych quality i patelni firmy Berline
Haus, także komplet noży profesjonalnych.
Nowe luksusowe garnki niemieckiej firmy
Blaumann. T. 0484 995 220
Sokowirówkę i maszynkę do mięsa.
T. 0484 995 220
Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Sekwanie w Paryżu. T. 0484 995 220

RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK
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(

MERODE)

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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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.
określony stabilne zatrudnienie. Kontakt:
Johan De Vylder email j.devylder@cranerepair.be, tel. 0475 464 688 j.nl., ang., więcej
informacji w j. pl. Karol tel. 0485 303 494
-Monter okien oraz drzwi Niemcy. Wymagania: język niemiecki na poziomie komunikatywnym, ( sprawdzany telefonicznie
przed wyjazdem do Niemiec), samochód,
doświadczenie w produkcji i montażu
okien. Opis stanowiska: produkcja oraz
montaż okien z drewna, tworzyw sztucznych, aluminium, montaż szyb w oknach.
Uszczelnianie, prace warsztatowe, przycinanie materiału, borowanie, heblowanie,
szlifowanie oraz polerowanie. Umiejętność
obsługi maszyn do drewna. Prace renowacyjno-naprawcze. Kwatera zorganizowana
przez pracodawcę, opłacana przez pracowJeśli 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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nika. Zarobki na początek 10,45€ brutto +
40-50€ diety dziennie,zarobki na początek
na poziomie 1900€ na miesiąc przy 150
godzi. pracy. Po 2 – 3 miesiącach 2200 –
2400€ netto. Osoby zainteresowane proszę
o kontakt: +48 577 511 922
Job Talent poszukuje doświadczonych
mechaników ciężarówek. Nasz klient jest
nowoczesną firmą, która specjalizuje się
w naprawach pojazdów marki Volvo i Renault. Obowiązki: naprawy mechaniczne,
pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne,
diagnozowanie ciężarówek używając różnych systemów diagnostycznych (fusion,
star diagnose, wabco, itd.)
naprawa oraz wymiana części mechanicznych: hamulców, sprzęgieł, filtrów, kół zębatych, zawiesin, silników itp., wykrywanie
zwarcia, wymiana kabli elektrycznych oraz
sensorów, naprawa drzwi automatycznych
oraz systemów Ad Blue (Euro 6), wymiana
filtrów i oleju, przygotowanie ciężarówek
do dostawy (czyszczenie itp.), wykonywanie jazd próbnych.
Wymagania: wyksztalcenie kierunkowe,
poparte minimum 3 letnim lat doświadczeniem w branży, komunikatywna znajomość
jęz. angielskiego lub niderlandzkiego lub
francuskiego, własny samochód. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie do
negocjacji w zależności od doświadczenia,
wszystkie belgijskie bonusy: trzynastka,
pieniądze wakacyjne, kilometrówka, zasiłek
rodzinny, ubezpieczenie wypadkowe oraz
zdrowotne, stabiną prace z możliwoscią
przejścia na stały kontrakt, zwrot kosztów
dojazdu do Belgii, zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy, pomoc polskojęzycznych
konsultantów. Zainteresowanych prosimy
o przeslanie swojego CV na adres jobs@
jobtalent.be

Praca stała, legalna dla chcących pracować młodych i konkretnych. Praca przy
dociepleniach wewnętrznych. Najlepiej
mężczyzni z Brukseli, Leuven, Mechelen i
okolic. Tylko zdecydowane osoby z prawo
jazdy. T. 0486 671 837
Euro Talents pilnie poszukuje 8 operatów
maszyn pakujących. Nasz klient jest producentem świeżych produktów śródziemnomorskich takich jak oliwki, pesto, antipasti
czy tapenady. Firma przede wszystkim
stawia na jakość swoich wyrobów kontrolując ją na każdym poziomie. Warunki finansowe: atrakcyjne wynagrodzenie (€15.8
bruto/godzin.), bonusy: 13stka, pieniądze
wakacyjne, kilometrówka, zasiłek rodziny,
ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe,
bony żywnościowe za każdy przepracowany dzień, możliwość robienia nadgodzin,
jak i pracy w sobotę, zwrot kosztów za
pierwszy przyjazd do Belgii, płatne święta,
zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy.
Zakres obowiązków: obsługa linii pakującej
(foliarek, etykieciarek, rozlewarek), ustawianie odpowiednich parametrów (prędkość linii, wibracje, temperatura, ciśnienie
próżniowe, ciśnienie gazu), uzupełnienie
surowca, materiałów opakowaniowych i
etykiet na linii pakującej, przeprowadzanie
kontroli jakości i wypełnianie dokumentów kontroli, formatowanie maszyn w
momencie gdy wielkość opakowania na
lini produkcyjnej się zmienia, formatowanie etykieciarki, informowanie technika o
wszystkich awariach i potrzebnych naprawach na linii produkcyjnej, dbanie o
zachowanie czystości na swoim stanowisku
pracy. Wymagania: chęć pracy na dwie
zmiany: od 6:00 do 14:00 lub od 14:00
do 22:00, doświadczenie na podobnym
stanowisku, gotowość do fizycznej pracy.
CV proszę przesłać na praca@jobtalent.be
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z dopiskiem „operator maszyn pakujących”.
Praca w Belgii od zaraz. Jesteś spawaczem po kursach, a chcesz zdobyć doświadczenie, zgłoś się. Darmowe zakwaterowanie, polska umowa o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie. Chętnych prosimy o
kontakt: office@jobway.com.pl /
+48 509 895 032 / +48 510254 134
Belgijska firma Renocure zatrudni pracowników na stanowisko: tynkarz maszynowy. Wymagania: chęć do pracy, umiejętność obsługi agregatu tynkarskiego,
doświadczenie min. 2 lata. Mile widziane
osoby odpowiedzialne z prawem jazdy i
samochodem. Oferujemy: stałą współpracę, ciągłość zleceń. Możliwość zakwaterowania.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
kontaktu. T. 0471 336 274

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę pokoj od maja (kobiecie,
dziewczynie) spokojnej, bez nałogów, cena
400€, dzielnica Auderghem.
T. 0484 309 575
Maison 100 m2, 3 chambres à coucher à
louer. Situation calme, 1480 Saintes (Tubize). Prix 650€/mois. Renseignement:
0471 501 024, angelika.bel@hotmail.com
Pokój do wynajęcia: szukamy spokojnej, niepalącej osoby, cena 300€, okolice
stacji Albert, tram 3, 4 i 51, dobry dojazd
do Midi. T. 0487 706 063 / 0489 892 721 /
0484 739 238 proszę dzwonić po 19tej
Pokój do wynajęcia, pierwsze piętro. od
1/05/2019, dla pani niepalącej. Cena 230€,
chaussée d’Alsemberg 370.
T. 0466 465 518 lub 0466 126 576
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Mieszkanie: szukam
Mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia z
meldunkiem w Brukseli. T. 0465 856 596
Szukam meldunku, cena do uzgodnienia.
T. 0488 933 882

Nieruchomości
Sprzedam mieszkanie w bloku, Czarna
Białostocka 4 piętro 47m2, woj.podlaskie,
20 km od Białegostoku. Cena 125 tys. zł.
T. +32 487 647 321 lub
siwekiwona712@gmail.com
Dom na sprzedaż w Borsbeek blisko
Antwerpii, dobre połączenia z miastem, 3
sypialnie, 1 łazienka, ogród, cena 310 000€.
T. +32 465 752 773
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. Grabarka
obok 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, 14 km 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

Wiadomości osobiste
Mam 50 lat szukam przyjaciółki, drugiej połówki na resztę życia . Mam dosyć
samotności Mam 51 lat, wiek nie gra roli
ale szczerość, poczucie humoru i powaga.
Czekam na sms. T. 0466 379 259
Personne ayant une cinquantaine d’année, souhaite rencontrer une dame éduquée, ouvert d’esprit, aimant de voyager pour
une relation agréable et sérieuse, profitant
de vie d’une manière positive.
Contact 0471 436 598 Carlito
Jestem bardzo samotna, chcę to zmienić.
Kobieta po 50tce. Bruksela.
T. 0485 384 109
Mam 47 lat, poznam panią w podobnym
wieku z Kortrijk i okolic, po prostu napisz.
T. 0466 113 690

Różne
FC Nieuw Polonia Antwerpen prowadzi
nabór do klubu piłki nożnej dla dzieci z
rocznikiów 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2010, 2011 i starszych. T.0489 631 953,
0486 686 156

TO MIEJSCE
CZEKA NA TWOJĄ
REKLAMĘ
T. 0474 877 150
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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

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.
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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.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl
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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

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

SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła –
biblioteka
tel: 0486 231 432,
przedszkole@daskalia.eu,
szkola@daskalia.eu,
www.daskalia.eu

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

POLSKA SZKOŁA LEUVEN
IM.WIESŁAWY SZYMBORSKIEJ
www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole
szkolawleuven@gmail.com

POLONIJNY KOŚCIÓŁ EWANGELIKALNY
Rue van Ysendyck 48–50,
tel. +32 488 036 519,
0465 970 164,
e-mail: thalambiec@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

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.

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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Zapraszamy do podróży z nami!
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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