Gdańsk znalazł się na 82., a Poznań na setnym
miejscu w międzynarodowym rankingu jakości
życia serwisu Numbeo. Te dwa polskie miasta
zostały ocenione lepiej niż Barcelona, Nowy
Jork, Londyn, Paryż czy Warszawa. Zestawienie,
w którym znalazły się miasta z całego świata,
dotyczy pierwszego półrocza 2019 r. W rankingu aktualizowanym co sześć miesięcy brane są
pod uwagę takie czynniki, jak poziom bezpieczeństwa, dostęp do opieki zdrowotnej, koszty życia, korki, zanieczyszczenie powietrza czy
ogólne uwarunkowania klimatyczne. Najlepiej
– i to po raz kolejny – wypadła stolica Australii,
Canberra. Tuż za nią uplasowała się stolica stanu Karolina Północna, czyli Raleigh. Podium zamyka Adelaide, miasto w Australii. Łącznie ranking uwzględnia 206 miast na całym świecie.
Jeśli chodzi o polskie miasta, w zestawieniu
znalazło się ich pięć. Najlepiej wypadł Gdańsk
i Poznań, dalej w rankingu kolejno znalazły
się: Warszawa, Wrocław i Kraków.
•••

Polska wśród największych emitentów CO2
w Unii Europejskiej. W 2018 r. Polska wypuściła do atmosfery 322,5 mln ton dwutlenku
węgla – informuje przegląd statystycznego BP.
W ten sposób wyprzedziliśmy Francję i awansowaliśmy na 4. miejsce w rankingu największych emitentów CO2 w Unii Europejskiej, na
5. miejsce w Europie i 19. na świecie (z udziałem blisko 1% w globalnych emisjach).
Zeszłoroczne emisje CO2 naszego kraju były
wyższe o 7,1 mln ton niż w 2017 r. To największy przyrost w Unii Europejskiej i szesnasty największy na świecie. W przeliczeniu na
mieszkańca ubiegłoroczny przyrost emisji był
w Polsce wyższy niż w Chinach i Indiach, które są liderami globalnego wzrostu emisji CO2.
W Polsce było to 188 kg na osobę w stosunku
do 144 kg w Chinach i 121 kg w Indiach.
Emisje CO2 na świecie wzrosły w 2018 r. o 2%.
Tyle samo, co średniorocznie przez ostatnie
50 lat. Pomimo ubiegłorocznego wzrostu emisji w Polsce ilość wtłaczanego do atmosfery
CO2 w całej Europie (bez Rosji) spadła o 1,6%.
Podobny wynik (spadek o 1,5%) odnotowa-
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ły jeszcze tylko kraje Ameryki Południowej
i Środkowej. W pozostałych regionach globu
emisje CO2 wzrosły.
Nie widać na razie efektów wynegocjowanego w 2017 w Paryżu globalnego porozumienia
klimatycznego ONZ, którego efektem powinno być osiągnięcie zerowych emisji netto gazów cieplarnianych najpóźniej za 30 lat.

W belgijskiej podstawówce rok szkolny kosztuje przeciętnie 1225 euro, a w szkole średniej
1550 euro.

•••

•••

W zeszłym roku Polska importowała 20 mln
ton węgla, głównie z Rosji. Kosztowało to
8 mld zł. Węgiel z importu trafia do energetyki, przemysłu, gospodarstw domowych.
W tym samym czasie prawie 50 tys. Polek i Polaków zmarło z powodu smogu.

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają
główną przyczyną zgonów na świecie w grupie dorosłych w średnim wieku, ale rak staje
się główną przyczyną zgonów w krajach bogatych. Choroby serca stały w 2017 r. za ponad
40% zgonów (czyli około 17,7 mln zgonów).
Rak, druga najczęstsza przyczyna zgonów na
świecie w 2017 r., stanowiła nieco ponad jedną
czwartą (26%) wszystkich zgonów. Ale według
badań prowadzonych w 21 państwach, w krajach bogatych rak zabija teraz więcej ludzi niż
choroby serca.

•••

Amsterdam został uznany za najbezpieczniejsze miasto Europy. Jak wynika z badań
przeprowadzonych przez Economist Intelligence Unit, stolica Holandii jest również
jednym z najbezpieczniejszych miast na całym świecie (5. miejsce). Pierwszą trójkę pod
względem bezpieczeństwa tworzą: Tokio,
Singapur i Osaka. W analizie 60 miast wzięto pod uwagę różne zależności wchodzące
w tak zwane filary bezpieczeństwa. Amsterdam został doceniony za wysokie bezpieczeństwo w zakresie infrastruktury. Bruksela znajduje się na 24. miejscu, za Paryżem
(23. miejsce), Londynem (14.), Chicago (11.)
i Nowym Jorkiem (15.).
•••

W Brukseli gwałtownie wzrasta popularność
hulajnogi elektrycznej. 7 na 10 użytkowników
zdecydowało się na rezygnację z transportu publicznego na rzecz hulajnogi w połączeniu z chodzeniem. Organizacja Bruxelles Mobilité opracowała typowy profil użytkownika tego środka
lokomocji: otóż dwóch na trzech użytkowników
to mężczyźni, podobnie zresztą jak rowerzyści (64,1%). Zazwyczaj są to osoby dość młode
(44% to osoby w wieku od 25. do 34. roku życia), wykształcone (ponad połowa z nich ma dyplom uczelni wyższej). Z badań wynika również,

że hulajnogi elektryczne są używane zazwyczaj
na krótkich odcinkach – od 5 do 10 min; w większości przypadków krócej niż 20 min.
•••

•••

Belgijski kierowca jeździ rocznie średnio o 6%
więcej niż Holender i o 9% więcej niż Francuz,
choć obszar Belgii jest mniejszy.
•••

Z danych unijnej instytucji statystycznej wynika, że jeśli chodzi o państwa Wspólnoty,
w 2018 r. między krajem z najdroższym chlebem a tym z najtańszym była prawie trzykrotna różnica w poziomie cen. Najwięcej za chleb
płacą Duńczycy – ceny pieczywa w tym kraju
wyniosły 152% średniej unijnej. Na kolejnych
miejscach znalazły się: Austria (135%) oraz
Luksemburg i Finlandia (po 127%). Z kolei najmniej za pieczywo płacimy w Rumunii (54%
średniej), Bułgarii (62%) oraz w Polsce (68%
średniej unijnej). Duńczycy wcale nie płacą za
pieczywo najwięcej na kontynencie. Najbardziej zakupy w piekarni zabolą w Norwegii,
Szwajcarii i Islandii (odpowiednio: 167, 163
i 156% unijnej średniej).

Chcesz
przeżyć
przygodę
w Belgii?

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

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

WIADOMOŚCI
Numery list w wyborach do Sejmu i Senatu
Państwowa Komisja Wyborcza podała numery list wyborczych dziewięciu komitetów.
W pierwszej kolejności losowane były numery dla tych komitetów, które zarejestrowały
swoje listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Jest ich pięć. I tak: Koalicji Obywatelskiej przypadnie lista numer 5, Prawu i Spra-

wiedliwości lista numer 2, Polskie Stronnictwo
Ludowe wylosowało numer 1, Sojusz Lewicy
Demokratycznej 3, a Konfederacja Wolność
i Niepodległość numer 4.
W dalszej kolejności rozlosowane zostały numery dla czterech pozostałych komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów do Sejmu

w mniejszej liczbie okręgów. Numer 6 będą
miały listy Prawicy, numer 7 – Akcji Zawiedzionych Emerytów Rencistów, numer 8 przypadł
Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy, zaś Skuteczni Piotra Liroya-Marca będą mieli listę
numer 9. Posłów i senatorów wybierzemy
13 października.

Zakaz palenia węglem
i drewnem w Krakowie
Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził całkowity zakaz palenia węglem
i drewnem w piecach czy kominkach. Wraz
z 1 września w Krakowie zaczęła obowiązywać uchwała antysmogowa, którą sejmik
województwa przyjął już w styczniu 2016 r.
Nowe prawo zakłada całkowity zakaz palenia
w piecach i kominkach drewnem, węglem
i innymi paliwami stałymi. Dopuszczony będzie za to gaz ziemny, propan-butan, biogaz
rolniczy lub innego rodzaju gazy palne i lekkie
oleje opałowe. Strażnicy miejscy mają za zadanie kontrolować, czy nikt nie łamie prawa.
Funkcjonariusze mają do wykorzystania drony
i inne urządzenia, które służą do lokalizowania
zanieczyszczeń. To wszystko w walce ze smogiem, który dla Krakowa jest ogromnym problemem. Za złamanie zakazu grożą kary: mandat do 500 zł, a w przypadku jego nieprzyjęcia
nawet grzywna do 5000 zł.

Brexit

Klimat i praworządność priorytetami nowej KE
Układ sił w nowej Komisji Europejskiej pokazuje, że priorytetem na następne pięć lat we
Wspólnocie będą klimat i praworządność.
Ursula von der Leyen, która od listopada
pokieruje Komisją Europejską, od samego
początku zapowiadała, że rozdzielając teki,
będzie chciała zachować parytet płciowy
i geograficzny. Janusz Wojciechowski został
kandydatem na stanowisko unijnego komisarza ds. rolnictwa. Z kolei Frans Timmermans
ma być wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za nowy europejski
„zielony ład”.
W Komisji Europejskiej ma być ośmioro wiceprzewodniczących: z Łotwy, Holandii, Danii,
Hiszpanii, Grecji, Słowacji, Czech i Chorwacji.
Mają pracować w zespołach.
Dunka Margrethe Vestager jako wiceprzewodnicząca ds. dostosowania Europy do ery
cyfrowej ma pracować m.in. z komisarzami
ds. innowacyjności i gospodarki. Wiceprzewodniczący będą też mieli własne teki.
Vestager będzie komisarzem ds. konkurencji.
Łotysz Valdis Dombrovskis na równi z Vestager i Timmermansem ma być wiceprzewod-
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niczącym zarządzającym. Będzie odpowiadał
za gospodarkę, a także będzie komisarzem
ds. usług finansowych. Kolejną wiceszefową
KE ma zostać Czeszka Viera Jourova, która
ma odpowiadać za wartości i przejrzystość.
Będzie zajmowała się też praworządnością
wraz z komisarzem ds. sprawiedliwości.
Na wiceprzewodniczących zostali również
desygnowani Słowak Marosz Szefczovicz (relacje międzyinstytucjonalne), Grek Margaritis
Schinas (ochrona europejskiego stylu życia),
Chorwatka Dubravka Szuica (demografia i demokracja) oraz Hiszpan Josep Borrell (sprawy
zagraniczne).
Skład nowej Komisji będzie musiał zaakceptować Parlament Europejski. 25 zaprezentowanych kandydatów na komisarzy będzie musiało
jeszcze przekonać do siebie europosłów podczas wysłuchań w Parlamencie Europejskim.
Potem w głosowaniu plenarnym izba zaakceptuje lub odrzuci cały skład KE. PE nie ma
możliwości odrzucenia pojedynczych kandydatów, ale poszczególne komisje parlamentarne,
w których odbędą się wysłuchania, mogą wcześniej negatywnie zaopiniować część z nich.

Brytyjska Izba Lordów przyjęła na początku
września br. bez poprawek ustawę mającą
na celu zablokowanie wyjścia kraju z UE bez
umowy, otwierając drogę do zmuszenia premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek
o przedłużenie procesu brexitu do stycznia
2020 r. Za było 327 deputowanych, przeciw
– 299.
Zgodnie z zapisami dokumentu, szef rządu
będzie miał obowiązek poprosić o kolejną
zmianę terminu opuszczenia Wspólnoty, jeśli
parlament nie przyjmie do 19 października jakiejkolwiek innej wersji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
Premier Boris Johnson już wcześniej zapowiedział, że nie zamierza prosić Unii Europejskiej
o przedłużenie brexitu. Jak wynika z tego scenariusza, ustawa – pomimo tego, że przeszła –
może nie wejść w życie. Przed Wielką Brytanią
jeszcze wiele dni zamieszania, z możliwością
przeprowadzenia przedterminowych wyborów włącznie.
Ustawa trafi teraz do Izby Lordów, której
członkowie będą mieli możliwość jej przyjęcia, zgłoszenia swoich poprawek lub podjęcia
prób opóźnienia jej procedowania.
Tekst propozycji został przygotowany przez
ponadpartyjną grupę przeciwników strategii przyjętej przez premiera Borisa Johnsona,
który dążył do konfrontacji z Unią Europejską
w nadziei na ustępstwa w kontrowersyjnym
mechanizmie backstopu dla Irlandii Płn.
Krytycy mówili jednak, że taki plan prowadził
do rosnącego zagrożenia, że dojdzie do opuszczenia Wspólnoty bez porozumienia. Do pracy
nad projektem doszło po tym, gdy ugrupowania opozycyjne przy poparciu aż 21 posłów
Partii Konserwatywnej pokonały rząd w głosowaniu dot. przejęcia kontroli nad porządkiem
obrad Izby Gmin w celu przedstawienia tego
rozwiązania.
Na chwilę obecną Wielka Brytania powinna
opuścić Unię Europejską 31 października br.
PAP

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia
6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej głosowanie odbędzie się
w niedzielę 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.
Na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Brukseli zostało utworzonych siedem obwodów głosowania:

• Obwód głosowania nr 23, siedziba obwodowej komisji
wyborczej: Polska Wspólnota Katolicka, Rue Jourdan 80,
1060 Bruksela;

• Obwód głosowania nr 20, siedziba obwodowej komisji

• Obwód głosowania nr 24, siedziba obwodowej komisji

• Obwód głosowania nr 21, siedziba obwodowej komisji

• Obwód głosowania nr 25, siedziba obwodowej komisji

• Obwód głosowania nr 22, siedziba obwodowej komisji

• Obwód głosowania nr 26, siedziba obwodowej komisji

wyborczej: Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29,
1040 Bruksela;

wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli,
Rue des Francs 28, 1040 Bruksela (lokal przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych);
wyborczej: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Avenue de
Cortenbergh 16, 1000 Bruksela;

wyborczej: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. Maczka,
Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia;
wyborczej: OBSG – Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500,
9000 Gandawa (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
wyborczej: Sala Parafialna PAVO, Jules Vandenbemptlaan 2,
3001 Heverlee.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach
zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie
konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Warunkiem zapisania na listę
wyborców jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez:

• elektroniczny system rejestracji wyborców e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl
• bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli :
- telefonicznie: +32 (0) 2 73 90 164 (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9:00-14:00; środy – 13:00-18:00)
- e-mailowo: bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
- pisemnie na adres: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli Rue des Francs 28, 1040 Bruksela
- ustnie: w siedzibie Konsulatu: adres jw.
- faksem: +32 (0)2 73 64 459 / +32 (0)2 73 60 464
Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

W kilku ostatnich miesiącach
słyszeliśmy wiele o palących
się „płucach Ziemi”. Konfrontowaliśmy katastroﬁczne wizje
amazońskich wydarzeń z teoriami biznesowymi, w których
tegoroczne pożary miały być
naturalnym, corocznym elementem rzeczywistości. Wśród
tego zamieszania pojawiały
się oczywiście głosy specjalistów zajmujących się
sprawami gospodarki,
handlu, rolnictwa, hodowli. Układy, sympa�e
i antypatie polityczne
oraz umaczane w Amazonii interesy również
wprowadzały niemało
dezinformacji do całej „afery pożarowej”.
Tymczasem afera raczej przekształci się
w katastrofę, a zapłacą
za nią, i to drogo, przyszłe pokolenia.
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Lasy deszczowe rozciągające się w dorzeczu
Amazonki obejmują około 5,5 mln km². Jest
to ponad połowa wszystkich lasów deszczowych na Ziemi, jednocześnie stanowią
one najbardziej zróżnicowany gatunkowo
obszar świata. Leżą na terenie dziewięciu
państw: Brazylii, Boliwii, Peru, Kolumbii,
Wenezueli, Ekwadoru, Gujany, Surinamu
i Gujany Francuskiej. Ponad 60 proc. znajduje się w Brazylii.
Dzięki wspaniałej bioróżnorodności i pełnionym funkcjom lasy te nazywane są często
płucami Ziemi. Jest to określenie dość mylne, ponieważ wielu utożsamia je z ważnym
źródłem tlenu na naszej planecie. Faktem
jest, że lasy amazońskie pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, jednak nadwyżka – po odjęciu tlenowych „kosztów”
– jest znikoma. Główna rola płuc Ziemi to
nie produkcja tlenu. Lasy deszczowe są kluczowe, jeśli chodzi o spowalnianie globalnego ocieplenia. Są największym magazynem
dwutlenku węgla na świecie. Niszczenie
tego terenu może przyczynić się do gwałtownego przyspieszenia zmian klimatycznych. Jego regeneracja, o ile w ogóle jest
możliwa (ze względu na podłoże nie jest to
pewne), może zająć setki, a nawet tysiąc lat.

Co roku w czasie pory suchej amazońskie
lasy deszczowe płoną. Jest to zjawisko
naturalne, któremu sprzyja wysuszenie
roślinności oraz brak opadów. W bieżącym roku pożary dziwią ze względu na
skalę – ich liczba jest już w tym momencie o 83 proc. wyższa niż w całym roku
ubiegłym. Łącznie zaobserwowano około
80 tys. ognisk pożaru. Naukowcy są zgodni – niemożliwy jest aż taki wzrost przyczyn pożarów wskutek naturalnych zmian
w przyrodzie. Dochodzą tu niestety celowe podpalenia lasów przez rolników, którzy chcą zwiększyć powierzchnie uprawne
i hodowlane. Takich działań zwykle nie
blokuje lokalne prawo, a często jest na nie
niema zgoda ze względów biznesowych.
Im większe tereny gospodarcze, tym większe zyski. Taka taktyka jest oczywiście nie
do przyjęcia dla większości przedstawicieli władz krajów wysoko rozwiniętych.
Zaczynają oni rozumieć szkodę, jaką klimatowi wyrządza nadmierna eksploracja
terenów dziewiczych. Na przykład wskutek
pożarów lasów amazońskich do atmosfery uwalniane są ogromne masy gazów
cieplarnianych, czego skutki odczuje cała
planeta w ekspresowym – jak na zmianę
klimatyczną – tempie.

Tegoroczne pożary w Brazylii nasiliły się
w drugiej połowie sierpnia. Wtedy też na
ten kawałek Ziemi zwrócił oczy cały świat
– dzięki znaczącemu udziałowi w nagłaśnianiu przez media społecznościowe oraz aktywnemu zaangażowaniu ekologów. Furorę
w mediach nagle zrobiły zdjęcia z kosmosu
oraz mapy z zaznaczonymi ogniskami pożarów. Zdjęcia samych pożarów i terenów wypalonych również się pojawiały. Im większy
jednak był rozgłos, tym więcej manipulacji
i dezinformacji. Fotomontaże, nieprawdziwe fakty, wyolbrzymiane drobnostki
przyczyniły się do wzrostu ograniczonego
zaufania do informacji o tym, co się dzieje
w Amazonii. Wiele osób i rządów poczuło
się pomimo tego medialnego szumu zobowiązanych do pomocy. Chcąc ratować „płuca Ziemi”, przekazywano rozmaitą pomoc.
Na pierwszym miejscu była oczywiście ta
pieniężna na natychmiastowe ugaszenie
pożarów, choć nie brakowało wojskowej,
humanitarnej, wolontariackiej. W akcje
włączali się celebryci, biznesmani, pojedyncze ﬁrmy, konkretne środowiska, organizacje pozarządowe.

Brazylia, która tej pomocy najbardziej potrzebowała, opłacała wydatki początkowo
samodzielnie. Pod presją międzynarodowej
opinii publicznej wydelegowała do ugaszenia pożarów ponad 40 tys. swoich żołnierzy, których wspierało lotnictwo wojskowe.
Niebagatelnej pomocy finansowej chcieli
udzielić członkowie szczytu G7, jednakże
prezydent Brazylii Jair Bolsonaro z niejasnych przyczyn ją odrzucił. Jak się bowiem
okazuje, cele brazylijskiego rządu mogą iść
w parze z licznymi pożarami.
Coraz więcej osób spojrzało z szerszej perspektywy na działania tego kraju w kontekście ochrony lasów deszczowych... i tego
kontekstu zabrakło. Jak zapowiedział sam
prezydent Brazylii, Amazonia powinna być
przekształcona w teren ekonomicznie wydajny. A taki cel nie szedł w parze z ochroną
lasów amazońskich – raczej je unicestwiał.
Potrzebna była większa przestrzeń na pola
uprawne, na pastwiska, potrzeba było
więcej dróg, infrastruktury rolniczej. Pożary były rozwiązaniem dla wielu rolników,
których zachęcano do poszerzenia działalności, do coraz większych upraw, hodowli,
zysków. Nie zachęcano bezpośrednio do

oraz wyobraźni klimatycznej. Można byłoby
mieć nadzieję, że przy odpowiednich funduszach pożary łatwo dałoby się ukrócić
oraz ograniczyć je w przyszłości. Jednak
ekologiczne skutki dotychczasowych pożarów mogą być odczuwalne i katastrofalne
już teraz dla wielu gatunków roślin i zwierząt na świecie, a także dla nas...

OTWARTA SKALA ZAGROŻEŃ

pożarów, ale też prawo nie było ani jednoznaczne w tej kwestii, ani rygorystycznie
respektowane tam, gdzie pojawiały się konkretniejsze zapisy na temat ochrony lasów
deszczowych. W ostatnich latach lasy deszczowe prześladowane są bowiem przede
wszystkim nie przez pożary, ale przez niepohamowane wycinki. Są one bezpośrednim
następstwem politycznej ignorancji.
W sierpniu br. cały świat zaczął nagle naciskać na brazylijskiego prezydenta, aby
zintensyfikował działania mające na celu
ugaszenie pożarów oraz zapobieganie
powstawaniu nowych ognisk zapalnych.
Przerażeni skalą zniszczeń Europejczycy
sięgają nie tylko po pieniądze, ale również
po środki szantażu – Francja i Irlandia grożą
brakiem ratyﬁkacji umowy o wolnym handlu między UE a Mercosur (Wspólnym Rynkiem Południa, czyli strefą wolnego handlu,
w skład której wchodzą państwa latynoskie). Finlandia grozi bojkotem brazylijskiej
wołowiny na rynkach europejskich. Bojkot
materiałów z brazylijskiego rynku ogłosił
koncern VF Corpora�on – właściciel marek
odzieżowych takich jak Timberland, Vans
i The North Face. Nawet szwedzka sieciówka modowa H&M włączyła się w działania
proamazońskie – wstrzymała zakup skór
z Brazylii do czasu zmiany polityki ekologicznej tego kraju.
Wydawałoby się więc, że zdecydowana
większość tegorocznych przyczyn pożarów
leży głównie w fatalnym zarządzaniu gospodarką i jest związana z brakiem wyspecjalizowanego resortu ochrony środowiska

Naukowcy nie boją się tych pożarów nazywać katastrofą ekologiczną, podczas której
następuje zagłada pierwotnych ekosystemów. Z terenów tych wypierane są liczne
gatunki roślin i zwierząt. Niektóre nie występują nigdzie indziej na Ziemi i mogą już
nigdy się nie odrodzić. Po pożarach, prócz
przerażonej, uciekającej z pogorzelisk fauny, zostaje wypalona ziemia, która będzie
służyć monotonnym uprawom, a nie odrodzeniu się bujnej, zróżnicowanej ﬂory. Często na terenach objętych pożarami mieszka
także rdzenna ludność.
To jednak nie wszystko. Klimat tych terenów wskutek licznych pożarów również
może się drastycznie zmienić. Zmianom
prawdopodobnie ulegnie obieg wody;
opady mogą być sporadyczne ze względu
na zbyt rzadkie tereny zalesione, co doprowadzi do pustynnienia i do wypierania
kolejnych gatunków wskutek braku wody
pitnej. Z lasów deszczowych powstanie
tropikalna sawanna.
Amazonia pochłaniająca do tej pory znaczne ilości (naszego, cywilizacyjnego) dwutlenku węgla może odwrócić swą rolę
o 180 stopni – zacznie go w niekontrolowany sposób emitować wskutek częstych susz
i wzmożonej liczby pożarów. Jak na razie
lasy deszczowe są niewątpliwym spowalniaczem zmian klimatycznych. Jeśli ich nie
będzie lub drastycznie się skurczą, trudno
przewidzieć, co się stanie i w jakim tempie.
Klimat się ociepli, to na pewno. Nie wiemy
jak bardzo, jak szybko i kogo najpierw dotknie to przyspieszone ocieplenie. Tornada,
huragany, powodzie, susze (jak i wiele innych zjawisk klimatycznych, o których dzisiaj nie mamy pojęcia), mogą spaść już nie
na nasze wnuki, ale raczej na nasze dzieci.
Choć coraz częściej mówi się o tym, że kontynuowanie dotychczasowej ekspansywnej
drogi rozwoju cywilizacji może tę straszną
zmianę przynieść i naszemu pokoleniu.
Ewelina Wolna-Olczak
GAZETKA
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Skończył się wrześniowy Tydzień
Zrównoważonego Transportu, minął też lubiany przez tak wielu Dzień
bez Samochodu. Te inicjatywy mają
nam przypominać, że istnieją inne
sposoby i środki poruszania się niż
samochód. Zwłaszcza że dane są
alarmujące: co roku z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umierają średnio 632 osoby
mieszkające w Brukseli. W całej
Polsce jest to około 44 tys. osób,
w Europie – aż 400 tys. Główny winowajca? Złej jakości powietrze oraz
środki transportu drogowego, które
są w dużej mierze odpowiedzialne
za szkodliwe dla zdrowia emisje gazów i pyłów. Żeby to lepiej zobrazować – podczas Dnia bez Samochodu
emisja zanieczyszczeń pochodzących z oleju napędowego jest aż
o połowę mniejsza.

Spaliny samochodowe są dla nas dużo bardziej groźne niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu. Dlaczego? Ponieważ
rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach
na niskich wysokościach w bezpośrednim
sąsiedztwie ludzi.
Drobne cząsteczki, czyli niewidoczne gołym
okiem pyły, wnikają do pęcherzyków płucnych, zmieniając wymianę gazową. Tym
samym prowadzą do duszności i obciążają
pracę serca. Są przyczyną chorób układu
oddechowego oraz chorób sercowo-naczyniowych. Co szczególnie niebezpieczne,
dotykają kobiet w ciąży i małych dzieci. Potwierdzono, że mogą prowadzić do chorób
neurodegeneracyjnych, takich jak choroba
Alzheimera, otępienie i niektóre rodzaje
raka. Koszty, które ponosi europejska służba zdrowia w związku z leczeniem chorób
będących powikłaniem wynikającym z zanieczyszczeń, są ogromne. Szacuje się je na
setki miliardów euro rocznie.
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W Brukseli stężenie pyłów i gazów mierzone
jest przez sześć stacji. Część z nich podaje
wartości przekraczające progi zalecane przez
Światową Organizację Zdrowia. I tak w 2018 r.
roczny próg 20 μg/m³ został przekroczony
w dwóch stacjach, przy czym najwyższe średnie roczne stężenie wynosiło 27 μg/m³ w Haren. Z kolei dzienny próg 50 μg/m³ został
przekroczony na wszystkich stacjach o ponad
trzy razy. Jeśli chodzi o gazy takie jak dwutlenek azotu, za 69 proc. ich emisji odpowiada
w Brukseli ruch drogowy. Wśród niepożądanych gazów, którymi regularnie oddychamy,
są również ozon, benzen, czarny węgiel (sadza emitowana podczas reakcji spalania), tlenek węgla, dwutlenek siarki i inne.

• 50 proc. emisji pyłów drobnych spowodowane jest przez ruch drogowy.
• 70 proc. przestrzeni publicznej zarezerwowane jest dla samochodów.
• 500 tys. samochodów jest aktualnie zarejestrowanych w Brukseli.
• 37 proc. z nich to samochody służbowe.
• Jeśli chodzi o przemieszczanie się w stolicy,
samochód jest używany w 1/3 przypadków.
• W większości sytuacji samochodu używa
się do pokonania dystansu mniejszego
niż 5 km.
• 175 tys. osób korzysta codziennie z samochodu.

• 1,5 mln razy wypożyczono w 2018 r. rowery Villo.
• 417 mln razy skorzystano z komunikacji STIB.
• 47 proc. mieszkańców Brukseli nie ma
samochodu.
• 16 brukselskich szkół stworzyło tzw. drogi
szkolne – na odcinku przed szkołą obowiązuje zakaz ruchu pojazdów mechanicznych.
• W Brukseli istnieje 127 km ścieżek rowerowych.
• Już 13 proc. Belgów dojeżdża do pracy
rowerem.
• Powstaje coraz więcej firm proponujących alternatywne środki transportu (np.
hulajnogi, rowery, samochody, także elektryczne, które można wypożyczać).

A wszyscy ciekawi, jaki wpływ na jakość powietrza mają ich codzienne sposoby przemieszczania się, mogą to obliczyć dzięki
kalkulatorowi na stronie www.mobilmix.
brussels/fr/qualite-de-lair. Wybieramy
tam środki transportu, którymi poruszamy
się każdego dnia, oraz przybliżoną długość
trasy. I w ten sposób możemy się dowiedzieć, czy jesteśmy częścią rozwiązania –
czy raczej problemu. W tej drugiej sytuacji
otrzymamy kilka rad, jak zmienić nawyki,
by zmniejszyć swój negatywny wpływ na
jakość powietrza.
• Chodź pieszo, jeźdź rowerem i korzystaj
z transportu publicznego, gdy to tylko
możliwe. Już dwa razy więcej Belgów niż
pięć lat temu dojeżdża do pracy rowerem!
• Gdy niezbędny jest samochód, korzystaj
z carpoolingu lub car-sharingu.
• Unikaj jazdy w godzinach szczytu.
• Jeśli kupujesz online, wybierz dostawę
do specjalnego punktu zamiast dostawy
do domu.
• Jeśli robisz zakupy w kilku sklepach, staraj
się tak zorganizować, żeby załatwić wszystko za jednym razem.
• W przypadku małych zamówień do domu
korzystaj z usług kurierów na rowerach.
To małe, niewiele wymagające zmiany, ale
wprowadzone przez wielu z nas, będą miały realny wpływ na to, czym oddychamy.
Halina Szołtysik

Szanujemy różnice między ludźmi i uważamy różnorodność za nasz atut.
Nie podejmujemy dyskryminujących osądów wobec naszych współpracowników
i klientów. Chcemy, aby nasz personel odzwierciedlał społeczeństwo Brukseli
w całej jego różnorodności. Zachęcamy wszystkich by dołączyli do naszej ekipy
bez względu na pochodzenie, kolor skóry, płeć, wiek, orientację seksualną lub
niepełnosprawność.

Kiedy celebryta? Kiedy gwiazda?
Kiedyś czytaliśmy o ikonach. Dzisiaj
o przypadkowych sławach… Co łączy
gwiazdy i celebrytów? Sława. Co ich
różni? Wszystko pozostałe. Dla wielu
z nas gwiazdą jest ktoś taki jak Madonna, Barbra Streisand, Robert De
Niro, a na lokalnym gruncie Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Zdzisława Sośnicka. Ale czytając codziennie niektóre internetowe media lub
prasę kolorową, wpadamy w zastawioną na nas pułapkę. Artykuły dotyczące ludzi kompletnie nam nieznanych generują pożądane wejścia
na strony www, by czytać głupoty
i podbijać statystyki, z których nie
zdajemy sobie sprawy. A poza tym…
kreują tak zwane „gwiazdy”.

Celebryta? Gwiazda?
Kim sa?
,
Jeszcze nie tak dawno nie znaliśmy pojęcia
„celebryta”, bo sytuacja geopolityczna nie
wpuszczała nad Wisłę wielu zachodnich
trendów. Ale za to mieliśmy gwiazdy, które
udowadniały przede wszystkim pracą i talentem, że na taki status zasługują. Dwa
programy telewizji i trzy programy radiowe plus kilka kolorowych tygodników nie
kreowały na siłę gwiazd, ale mówiły o tych,
które już doskonale były znane. I też nie
o tym, kto przytył, kto ma krzywe nogi, kto
kogo zdradził, kto założył za ciasną sukienkę, kto ma więcej zmarszczek itd.
Dzisiaj wystarczy pojawić się gdzieś z byle
okazji, żeby plotkarskie media okrzyknęły kogoś gwiazdą. Dodatkowo, tytuły plot
wrzeszczą na nas na tyle głośno, że wielu
decyduje się kliknąć w linka. A nawet nie
wiemy, kto jest kto. Dla przykładu, dzienna
porcja z jednego ogólnopolskiego portalu
internetowego: „A jednak się rozwodzą. On
ósmy raz” – Kto? Dlaczego? Co się stało?
„Przecierali oczy! Co ona ma na sobie???”
– Kto? Co takiego ona ma na sobie? Dlaczego przecierali oczy? „Na jej widok zamarli.
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Celebrytka przeraża” – Która? Dlaczego?
Co pokazała? Kto zamarł? „Wielka zmiana
w jego życiu? Wygadała się!” – Kto się wygadał? Zmiana w czyim życiu?
Ciekawość kieruje nami wszystkimi i każe
nam klikać w teksty, o których za chwilę nie
będziemy pamiętać. A tym bardziej o ich
bohaterach. Spokojnie, jutro o nich znowu
nam przypomną z innej okazji. Dzisiaj coraz
rzadziej używa się określenia „celebryta”,
a coraz częściej prosto z mostu mówi się
„gwiazda”. Co chwilę czytamy, że gwiazda telewizji to, gwiazda programu tamto,
a gwiazda reklamy owamto. Na szczęście,
granice nadal istnieją, ale czy ktoś stara się
je zacierać?

Marcin Cejrowski, redaktor
naczelny portalu Plejada
– Z moich obserwacji wynika, że nadużywamy pewnych określeń, typu właśnie
„gwiazda”, „pierwsza dama”, „ikona”, „legenda”. Ale z drugiej strony, u nas słowo
„celebryta” funkcjonuje w pejoratywnym
kontekście. Niektórzy obrażają się o to. Nie
rozumiem tego, bo na świecie nikt się o to
nie obraża, choć oczywiście różnice między

celebrytami a gwiazdami są znaczące. Na
naszym podwórku to wszystko wrzucone
jest do jednego worka i nie do końca potrafimy znaczenia tych słów rozróżnić. Kolorowe magazyny plotkarskie czy tabloidy są
też pewnie odpowiedzialne za to, że granica między celebrytą a gwiazdą się zaciera,
bo to te media właśnie przyprawiły słowu
„celebryta” specyficzną gębę. Niektórzy
dziennikarze błędnie używają niektórych
sformułowań. Czasami ze względów czysto
praktycznych, bo szybciej się w dany tekst
klika, albo też ze względu na ich bardzo
prosty zasób słownictwa. Ale wydaje mi się
też, że kultura wysokich lotów i popkultura
celebrycka są tak samo potrzebne. Nie zawsze się chodzi do szykownej restauracji.
Do fast foodów też się chodzi. Z jednego
i z drugiego czerpie się podobne przyjemności. Są tacy, którzy marzą o masowej
popularności i byciu rozpoznawalnymi
wszędzie i przez wszystkich. Są tacy, którym przestaje się to podobać, i tacy, którzy
czują się z tym świetnie. Z kolei gwiazdy generalnie skupiają się na rozwoju artystycznym, na tym, z czego są znane, bez tej całej
dodatkowej otoczki. Ale i tu też pojawia się
wiele niejasności, bo na przykład czy Kate
Middleton jest gwiazdą czy celebrytką?

Krystyna Mazurówna,
tancerka baletowa, jurorka
Na początku swojej zawodowej kariery
była gwiazdą i mistrzynią swojego fachu,
gwiazdą Teatru Wielkiego, a potem Teatru Syrena. W Paryżu – gwiazdą Casino
de Paris i gwiazdą spektakli baletowych
legendarnej Josephine Baker. Kilka lat
temu została zaproszona do polsatowskiej produkcji „Got To Dance. Tylko
Taniec” i tu pojawił się mały problem.
Gwiazda stała się celebrytką. Czy to nie
degradacja?
– Wszystko to kwestia nomenklatury.
Kiedyś ktoś nazwał mnie „legendą polskiego tańca”, co mnie śmieszy, bo legendą jest smok wawelski, a ja ze smokiem
walczyć o tytuł nie będę. Może i byłam
gwiazdą w latach 60., chociaż nigdy się
o to nie starałam. Starałam się być dobra
w swoim zawodzie, żyć i pracować w zgodzie z samą sobą. Byłam wtedy bardzo
znana, a nie było przecież ani telefonów
komórkowych, ani internetu. Ale najważniejsze jest to, żeby być kimś i żeby być
dobrym w tym, co się robi. Trzeba mieć
talent i umieć go przekazać za pomocą
różnych środków. Nigdy nie przywiązywałam większej wagi do swojego statusu. Po 50 latach wróciłam na polski rynek, zaproponowano mi udział w kilku
audycjach telewizyjnych i przez to zrobiłam się popularna. I stąd bierze się to
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Jedni i drudzy mają jednak jeszcze coś
wspólnego. Na celebrytach i gwiazdach
można nieźle zarobić. I nie chodzi o wielkie koncerny, które wykorzystują wizerunek ikon i sław dla własnych korzyści,
oczywiście z wzajemnością. To jasne, że
firmy wykorzystują wizerunki sławnych
ludzi do promocji swoich produktów i że
nawet największe gwiazdy muszą czasami
z takiej opcji zarabiania skorzystać.

Daniel Jacob Dali,
projektant mody
– Często zdarza mi się, że projektuję dla
kogoś. Często zdarza się, że przychodzą
zamówienia prywatne, a i ja sam bardziej
skupiam się na tym niż na butikach. Zasadniczo jest tak, że gwiazda chce zapłacić, a celebryta chce za darmo. Tak to wygląda. Nigdy nie spotkałem się z czymś
takim, żeby duża gwiazda chciała coś za
free. A od celebrytów non stop dostaję
prośby o jakiś darmowy projekt. Nie ma
tygodnia, żebym nie dostał tego typu
wiadomości. Tylko że jeśli ktoś chce coś
ode mnie tylko po to, żeby sobie zrobić
zdjęcie i wrzucić na Instagram, to w ogóle mnie to nie interesuje. Oczywiście,
ma dla mnie różnicę to, czy projektuję
dla gwiazdy czy dla celebrytki. Tu chodzi o prestiż. To nie to samo projektować dla Britney Spears co dla kogoś z Big
Brothera. Zaprojektowanie czegoś dla
kogoś, kto pojawi się na kilku portalach
albo w tabloidach, nie wiąże się z niczym
dla mnie samego, bo nikt nie wspomni
o mnie, o moim projekcie. Mnie nikt nie
otaguje, ja z tego nie mam nic. Wydaje

mi się, że ta cała popkultura celebrycka
jest jak bańka. To rośnie, ale i pęknie.
Gwiazda zawsze będzie gwiazdą. Celebryta czy celebrytka będą mieli jakieś
dwa miesiące sławy i koniec. Ważniejsze
są dla mnie gwiazdy, ich prestiż, status,
poważanie. Celebryta będzie reklamować wszystko. Jogurt, papier toaletowy,
gumę do żucia, prezerwatywy, wybielanie odbytu… Byle im zapłacili za to. Mnie
interesują gwiazdy.
Ale przecież nie tylko my żyjemy cudzym
życiem. Zachodnie stacje telewizyjne
pełne są programów, w których pokazują czyjeś życie i natychmiast zamieniają zwykłych śmiertelników w gwiazdy.
Weźmy na przykład oglądany przez miliony na całym świcie program „Keeping
Up With The Kardashians”. Tytuł programu już z góry narzuca pewne ramy,
bo w dosłownym tłumaczeniu oznacza
„Nadążanie za Kardashianami”, czyli nie
ma wyjścia – trzeba rzucać wszystko i żyć
tak jak oni. Program pojawił się na antenie kanału E! w roku 2007. W tym roku
rozpocznie się jego 17. sezon. Za kolei
w 1981 r. telewizja ABC rozpoczęła nadawanie serialu „Dynastia”. Przez osiem
kolejnych lat widzowie na całym świecie
śledzili perypetie najbogatszej rodziny
w USA, jej problemy, wzloty, upadki. Taka
była idea. To, że ludzie piekielnie bogaci
też mają proste problemy. Czy śledzenie
losów rodziny Kardashian to nowa wersja
„Dynastii”?
Irytujący, kompletnie nieznani, jednorazowi – tak najczęściej odbierani są celebryci, nie tylko nad Wisłą. Niektórzy
funkcjonują w naszej celebrokulturze
od lat, inni chcą ich dogonić. Kolorowe
periodyki, tabloidy, portale internetowe prześcigają się w publikacjach na temat kogoś, kogo wcale nie znamy i kto
nas w ogóle nie interesuje. Tak właśnie
stwarza się sławy, żeby nie powiedzieć
„gwiazdy”. Choć bardzo często takie właśnie określenia pojawiają się przy ich nazwiskach. Tylko czy można dziwić się komuś, że znalazł sobie swój własny sposób
na… bycie? Nawet chwilowe, sezonowe,
ale zawsze. Przecież to tylko od nas zależy, czy sięgniemy po kolorowy magazyn,
czy klikniemy w jakiś link w internecie.
Skoro to nas tylko irytuje, a nie boli i nie
ma wpływu na nasze życie, to może lepiej
się po prostu pobłażliwie uśmiechnąć?

Filip Cuprych

Fot. Marek Klimek, Wikipedia

tak zwane celebryctwo. Ja się obrażam,
kiedy ktoś mówi, że jestem celebrytką,
bo nią nie jestem. Nie jestem panienką,
która zafałszuje kilka piosenek, zostanie
pokazana w telewizji i natychmiast staje
się celebrytką. Znani z tego, że są znani, nie mają żadnych podstaw do sławy.
Nie potrafią niemal niczego, nawet się
porządnie wysłowić. Najlepsi artyści,
których znałam i z którymi się przyjaźniłam, najlepsi aktorzy, najlepsi muzycy
są niezauważani, a są to wielkie gwiazdy.
Nie można powiedzieć, że ktoś taki jak
Łomnicki, Holoubek, Bardot, Loren to celebryci. Przecież to by im uwłaczało. Najlepiej być po prostu świetnym w swoim
zawodzie i przy okazji nie być ani celebrytą, ani gwiazdą.
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Coraz częściej mówimy głośno o tych elementach naszej cywilizacji, które
przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. Jednym z nich jest
współczesny przemysł odzieżowy, który odpowiada m.in. za lwią część
emitowanego w atmosferę dwutlenku węgla. Chcąc nie chcąc, musimy
poszukiwać nowych rozwiązań dla tej gałęzi gospodarki. Wiele inicjatyw jest
oddolnych, zapoczątkowanych przez zniesmaczonego rynkiem modowym
konsumenta. Pojawia się jednak też coraz więcej pomysłów „z góry”, a to
daje nadzieję, że ekologia wejdzie w modę na dłużej.

Ostatnie dekady wprowadziły fatalne
zwyczaje w przemyśle odzieżowym, który
rozrósł się do monstrualnych rozmiarów.
Nastawiony na zysk, nie dbał ani o jakość,
ani o konsumenta, ani o materiał, ani
o pracownika, o wpływie na środowisko
naturalne nawet nie wspominając. Liczyła
się liczba sprzedanych egzemplarzy, fura
pieniędzy i kreowanie potrzeb konsumentów. Tak narodziło się fast fashion, zgodnie

z którym nawet dobre, niezniszczone i niezużyte ubrania trzeba wymieniać jak najczęściej na nowe, atrakcyjne, modne, tanie.
Cena tych produktów wynikała oczywiście
nie tylko z pogardzania jakością wyrobu,
ale przede wszystkim z pogardzania ludzką
pracą. Tania siła robocza, najpierw w Chinach, później w Bangladeszu, Pakistanie,
Indiach czy na Filipinach, spowodowała, że
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nawet transport z drugiego końca świata
nie podwyższał cen produktów. Pracownicy w takich szwalniach są wykorzystywani
– często mają nienormowany czas i niebezpieczne warunki pracy oraz głodowe
pensje. Nierzadko zdarza się, że są nieletni.
Gdy dodamy do tego koszt ekologiczny takiej produkcji, jednoznacznie okaże się, że
kontynuowanie tej drogi w biznesie odzieżowym jest niedopuszczalne. Gigantyczna emisja CO2 oraz wielkie powierzchnie
przeznaczone pod uprawy roślin na tkaniny

mają niebagatelny wpływ na zmiany klimatyczne. Założenie producentów, że po sezonie ubranie ma wylądować w koszu, a klient
musi kupić kolejne, w dzisiejszej rzeczywistości nie powinno mieć prawa bytu.
Tymczasem nadal produkuje się licznie
ubrania „jednorazowe”. Uroczystości takie
jak śluby, chrzciny, rocznice, komunie wy-

muszają zakup nowych strojów, które bardzo często mają swoją premierę i... na niej
kończy się ich przydatność. Dotyczy to nie
tylko odzieży, ale także obuwia i biżuterii. Podobną jednorazowością odznaczają się wakacyjne gadżety – stroje kąpielowe, okulary,
kapelusze, klapki, które zwykle zakładamy
zaledwie kilka razy. Konsument przyzwyczajony do takiej lekkiej, sezonowej odzieży bez
zbędnych skrupułów wyrzuca ją na śmietnik,
by w kolejnym sezonie wyposażyć się w najnowsze hity modowego światka.

Dzisiaj jednak coraz więcej konsumentów
rozumie, że dalej tak nie można. Ta postawa wymusza zmianę polityki największych
gigantów branży odzieżowej, na razie jednak to nadal kropla w morzu potrzeb. Od
tego jednak warto zacząć zmianę systemu
i dostosowanie go do zasad sprawiedliwego handlu, ograniczając na przykład wyzysk
pracowników. Będzie to miało znaczący
wpływ również na ekologię – siłą rzeczy
proces produkcji powinien nieco przybliżyć
się geograficznie do odbiorcy, a przy tym
wyzbyć się bylejakości i nastawienia na
ilość. Dzisiaj niektóre koncerny widzą już
tę konieczność, choć w działaniach ekologicznych częściej wybierają marke�ngową
drogę na skróty niż faktyczną, dalekosiężną
zmianę. Od czegoś jednak trzeba zacząć.
Jednym z nurtów nastawionych na wysoką
jakość jest najnowszy modowy trend – slow
fashion. W założeniach pojawia się wręcz
artystyczne tworzenie ubrań unikatowych,
które przez lata będą modne, trwałe, w dobrej kondycji. Aspekt etyczny jest tu bardzo

dzają, że czasem wystarczy tylko odrobina dobrej woli, a niekiedy potrzebna jest
masa pozytywnej energii, by przekształcić
nienormalną rzeczywistość. Rzeczywistość,
w której w każdej minucie wyrzuca się na
wysypiska tony dobrych ubrań.

Stare ubrania, jeśli nie jesteśmy w stanie ich
ani naprawić, ani przerobić, najlepiej przekazać dalej, a nie wrzucać do śmietnika.
Jeśli zabraknie chętnych na naszą odzież,
warto zanieść ją po prostu do kontenera na
tekstylia. Dbałość o odzież też jest ważnym
aspektem w zmianie myślenia o modzie –
mniej prań i mniej detergentów przedłuży
życie niejednego ubrania. Do tego samodyscyplina – unikanie wyprzedaży, kupowanie
tylko potrzebnych rzeczy połączone z systematyczną kontrolą, co się w szaﬁe znajduje
i w jakim jest stanie.

Dobrym rozwiązaniem ekologicznych dylematów oraz potrzeb ubraniowych okazują
się sklepy z odzieżą używaną. Choć często
dość niedobrze się kojarzą i mają niezbyt
atrakcyjne nazwy (lumpeksy, ciucholandy,
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szmateksy...), mogą być kopalnią pomysłów na niebagatelny, a zarazem ekologiczny styl. Dzisiejsze second handy to już nie
wielkie hale z kontenerami wypchanymi
po brzegi. Dzisiaj takie sklepy mają niejednokrotnie swoją renomę, swój styl, prezentują odzież wysokiej jakości w dobrym
stanie, wypraną, naprawioną i oczywiście
– tanią. Kiedyś z wizytą w szmateksie wiązał się wstyd, że nie stać nas na oryginalne, nowe ubrania. Dzisiaj jest to doskonały
pomysł na ekologiczną szafę, w której zamiast nudy ma dominować osobisty, niepowtarzalny styl. Odradzający się vintage
swoje najciekawsze oblicza zyskuje właśnie
w second handach, gdzie nie trzeba długo
szukać, by znaleźć niepodrabialne perełki
z innej epoki. Jest to bez wątpienia moda
odpowiedzialna ekologicznie.
Noszenie rzeczy używanych wiąże się także
z ideą ekonomii współdzielenia, minimalizmu oraz zero waste. Nieważne jednak są
coraz to wymyślniejsze nazwy, ale zasady.
Zanim kupisz, pożycz albo odkup. Zanim
wyrzucisz – sprzedaj albo oddaj. Te dwie
proste maksymy wystarczyłyby, żeby zastopować niepohamowaną produkcję ciągle
to nowych, a tak naprawdę niepotrzebnych
kolekcji ubrań na całym świecie.

Na rynku odzieżowym zaczynają się jednak
pokazywać nowe trendy, które być może
już wkrótce staną się bardziej popularne
na całym świecie. Takie przykłady potwier-

Innym ciekawym przykładem jest wprowadzenie do sprzedaży marki COS kolekcji
ubrań składających się z niesprzedanych,
zwróconych lub zniszczonych ubrań. Naprawione, odkażone i odświeżone mają szansę
na znalezienie nowych właścicieli zamiast
trafić na wysypisko. Z kolei w Belgii i we
Francji coraz popularniejsza jest pla�orma
internetowa i mobilna Vinted, skupiająca
społeczność zainteresowaną sprzedażą
i kupnem ubrań używanych. W dość krótkim czasie zgromadziła ona setki tysięcy
członków. Innym ciekawym internetowym
komisem jest Worn Wear marki Patagonia,
który również promuje ekologiczne postawy w przemyśle odzieżowym.
Z każdym miesiącem przykładów na pewno
będzie coraz więcej, a marki będą się biły
o wymyślanie ciekawych chwytów marketingowych, by podpiąć się pod etykietkę
„eko”. Zamiast jednak ciągle wspierać finansowo producentów nowymi zakupami,
postawmy tylko na te konieczne. Nawet
jeśli nie kupimy produktu z drugiej ręki,
to niech chociaż będzie wyprodukowany
zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu, stosunkowo niedaleko nas, z naturalnych materiałów. Korzystajmy z usług lokalnych projektantów mody, krawcowych,
szewców. Starajmy się, żeby w naszej szaﬁe było nie tylko modnie i stylowo, ale też
etycznie i ekologicznie.
Ewelina Wolna-Olczak

Fot. Wikipedia, autor: Mona_Mijthab

ważny – liczy się zarówno człowiek, jak
i proces produkcji oraz materiał do niej potrzebny. Zasady są dość uniwersalne i wydają się oczywiste w odniesieniu do całej
branży modowej. Konsument zachęcany
jest do kupowania ubrań lepszych jakościowo zamiast w większej ilości. Powinien korzystać z ubrania przez kilka lat, a nie przez
jeden sezon. Liczą się tutaj metki, materiały, sposób i miejsce produkcji. Bez czytania
etykiet się nie obejdzie. Oszczędność nie
popłaca – lepiej kupić coś droższego od
rzetelnego lokalnego wytwórcy niż taniochę z sieciówki pozbawioną jakichkolwiek
etycznych sentymentów.

Jednym z przykładów sprzeciwu mogą
być działania szwedzkiej galerii handlowej ReTuna, w której można kupić tylko...
produkty używane. Pomysł powstał nie
w jakiejś organizacji proekologicznej, ale
w urzędzie miasta i, co zaskakujące, zasila
jego budżet, jednocześnie oferując miejsca pracy dla mieszkańców. Oparta na recyklingu formuła pozyskiwania towarów
świetnie wpisuje się w ekologiczne potrzeby nowoczesnego społeczeństwa. W tym
systemie niepotrzebne rzeczy się oddaje,
naprawia i doprowadza do porządku po to,
aby traﬁły powtórnie na sklepowe półki,
a stamtąd do nowych właścicieli.

ZNIŻKA
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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.
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• Deklaracje p od at kow e d la nie rezyd ent ów.
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Złóż wniosek dot. Limozy
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odbierze je od Ciebie.

Oferujemy bezterminowy kontrakt
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artia przemówiła ustami
swego Prezesa i nareszcie, rodacy, wiemy,
co znaczy „rodzina, i to nie jakaś tam przypadkowa rodzina, ale ta PRAWDZIWA”! Jeśli
nie wiedzieliście, to już wiecie: „jeden mężczyzna, jedna kobieta, w trwałym związku,
i ich dzieci”. Dzięki ci, o Mądry, o Oświecony!
Od dziś na świat będziemy patrzeć inaczej,
podzielimy go sobie na komórki społeczne
prawdziwe i te, które jak kameleon, gad
obrzydliwy i oślizgły, próbują się w nasz piękny poukładany światek wtopić. Jakiż to obraz
piękny i spokojny namalował nam Prezes na
lubelskiej ziemi! Oto Ojciec jak opoka trzyma
rodzinę ręką twardą, lecz sprawiedliwą. Oto
Matka, dumna mężowej głowy korona, kapłanka ogniska, która porodziła i karmi, oto
wkoło Dziateczki jak aniołki – wszystkie wpatrzone w Rodzicieli, posłuszne i bojaźliwe.
Jak dobrze, że już wiemy, że ci wszyscy
dziadkowie i babcie, którzy po śmierci swoich dzieci wzięli pod opiekę wnuki, nie są
nawet podobni rodzinie! Wspaniale jest
wiedzieć, że po słowach Prezesa sieroty
jeszcze raz dostały od losu w twarz. Prezes
wie, że gdy dzieci wychowują dziadkowie,
to to jakaś podpucha, pic na wodę, fotomontaż! Nie ma rodziców? To nie ma, trudno, masz bidul, siedź cicho i się nie zastanawiaj. Rodzina to ojciec i matka, a nie jakaś
babcia, co to żyły sobie wypruwa, rentę
rozciąga, jak może, byleby wnuki utrzymać,
żeby zostały w domu, żeby ich nikt nie zabrał. To nie jest dziadek, który każdego dnia
widzi w swoich wnukach dziecko, które stracił, który wstaje rano, bo wychowuje sierotę, choć wolałby z żalu umrzeć. O, nie! To
nie jest rodzina, to marna kopia, chińszczyzna z bazaru! Dzięki ci za tę wiedzę – teraz
mogę spać spokojnie, wiedząc, że dziadkowie mojego przyjaciela oszukiwali go całe
życie: zrobili go w balona, bo po śmierci
rodziców nie stworzyli mu rodziny, tylko
namiastkę. Bum, szach mat, postępowcy!
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Ale nie to jest najgorsze, rodacy: są i takie domy (ale czy można takie coś nazwać
domem!?), gdzie matka sama wychowuje
dziecko! Albo jeszcze, nie daj Boże, z jakąś
inną babą! Siostrą, ciotką, przyjaciółką!
Bez chłopa nie ma nadziei! Matka samotna
– czy to jeszcze matka? Czy bez ojca można w ogóle istnieć? Jak żyć, kiedy znikąd
męskiej ręki?! Matka i dzieci to nie rodzina, to kłamstwo, namiastka. Ale i ojciec,
co to w pojedynkę, albo z pomocą rodziny
i przyjaciół próbuje stworzyć dom dzieciom
porzuconym przez matkę lub przez nią osieroconym, nie może być spokojny. Swoje starania może sobie włożyć w buty. Każde wyrzeczenie, upokorzenie, smutek, bezsilność
i nieprzespana noc na nic! Bo nie ma pary.
On tylko wszystkich oszukuje i z siebie robi
pośmiewisko, bo i tak nic z tego nie wyjdzie bez kobiety. Do tanga trzeba dwojga
– dzieci i jeden rodzic to jakaś kpina, a nie
rodzina. Prezes przemówił słowami mądrości! Cóż byśmy bez niego zrobili… Nadal byś
myślał jeden z drugim, że wdowa to rodzina, że wdowiec to PRAWDZIWY ojciec. Już
nikt nas nie omami, dzięki Prezesowi wiemy, że to ułuda.
Rodzina to „JEDEN MĘŻCZYZNA i JEDNA KOBIETA” – spójrzcie, ileż wokół Prezesa wspaniałych przykładów pięknych, prawdziwych
polskich rodzin! W par�i wielu jest ojców-bohaterów: mężczyzn z krwi i kości, co to
nie boją się swoje małżonki pouczyć o obowiązkach rodzinnych. Prawo i Pięść: w imię
ojca! To miłość, Bóg, Honor i Ojczyzna każą
ojcu bić dzieci i maltretować żonę – bez
dyscypliny nie ma rodziny. Baba ma siedzieć cicho, gotować, sprzątać i ścielić łoże.
Rózeczką Pan Jezus dziateczki bić radził, rózeczka dziateczki do nieba prowadzi! Podbite oko to wskazówka, to chrześcijańskie napomnienie, to zachęta do zmiany. Rodzina
pięścią silna! Jak się to komuś nie podoba,
można przeprosić, ale nie za bardzo, bo jak
się żony odpowiednio nie usadzi, to można
jeszcze wyjść na geja (Boże, uchowaj!), co
to się boi babę nauczyć moresu!
Zobaczcie, jak wielu mężczyzn i kobiet bliskich Par�i buduje piękne, katolickie i modelowe rodziny: on, ona, czasem jeszcze
jeden on albo ona, i jeszcze kilku. Status
związku: skomplikowane… On uległ pokusie, ona popełniła błąd, wszystko się przyklepie, ważne, że bez rozwodu. A jak już

rozwód (albo drugi i trzeci), to za każdym
razem ślub w kościele i biała falbana. Dzieci
sypią kwiaty przed kolejnym tatą. Wspaniale, klasycznie: on, ona i dziateczki, każde
z innego małżeństwa, wszyscy uśmiechnięci na plakatach na rzecz PRAWDZIWEJ
RODZINY. Dwór Prezesa wie, że małżeństwo to rzecz święta, chyba że akurat żona
przeszkadza kochance, ale jak się kobietę
wymieni, to przecież nic się nie dzieje, bo
nadal on i ona. Och, jakież to piękne, jakie
wspaniałe! Wymieniać tak można w nieskończoność, nawet dziećmi się można
wymienić, najważniejsze, żeby się płcie
i liczby zgadzały.
Kobieta, mężczyzna i ICH dzieci, nie jakieś
adoptowane i przysposobione – te nie
mogą tworzyć razem rodziny. Są obce, cudze, zawsze takie będą, niech im się nie
wydaje, że mogą z butami włazić nam
w tradycję! Nie ma tak łatwo! A ci bracia
i siostry, co to wychowują młodsze rodzeństwo? Co to za komedie, jaka to jest
rodzina, chyba jakaś udawana? Więzy rozdarło odejście rodziców, nie warto już się
starać, i tak nigdy nie będziecie rodziną,
Prezes dobrze wie, co mówi. Sam przecież
ma żon… oj, nie, nie ma, ale wie, on wie,
bo WIE WSZYSTKO. Od zawsze wiadomo,
że o rodzinie najwięcej wie stary kawaler
i towarzysząca mu pokrzykiwaczka stara panna i nestor w koloratce. Wiadomo,
że oni mają monopol na to, co właściwe,
prawdziwe i słuszne. Oni wiedzą, co to tradycja, czego Bóg chce i co zostanie ukarane. Wszystkich nas nauczą, co to RODZINA,
a jeśli się nie mieścisz w ciasnych granicach: odejdź do ciemności, gdzie jest płacz
i zgrzytanie zębów… i ciche pomrukiwanie
kota na kolanach Tego, co wie wszystko.
Anna Albingier
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Coena z Holandii, Mathiasa ze Stanów, Julkę z Warszawy i Antonia
z Włoch właściwie nic nie łączy,
a jednak dzisiaj jedzą kolację przy
wspólnym stole, zaaranżowanym
w kawalerce na warszawskim Powiślu. Goszczą ich Magda i Michał,
studenci farmakologii, zafascynowani tradycyjną polską kuchnią. Aromat potraw unosi się w powietrzu.
Michał, dusza towarzystwa, zagaja
rozmowę, by już po kwadransie cała
grupa nieznajomych bezpruderyjnie
śmiała się na głos, dzieliła anegdotami z życia i rozprawiała o swoich rodzinnych stronach. Jedzenie schodzi
na drugi plan, choć każdy z gości już
przed kolacją uregulował rachunek.
Po trzech godzinach biesiady Coen,
Mathias, Julka i Antonio wylewnie
dziękują za gościnę i każdy udaje
się w swoją stronę. Ale o co w tym
wszystkim chodzi?

Idea jest prosta. Połączyć społeczność gospodarzy gotujących w swoich domach
i osób, które chcą zjeść potrawy domowej
kuchni, a przy okazji nawiązać nowe znajomości. Propozycje kolacji ogłaszane są drogą internetową (w postaci wpisu na forach
kulinarnych, w mediach społecznościowych
lub bezpośrednio na portalach temu poświęconych). Najpierw szukasz lokalizacji
i rodzaju kuchni, która traﬁa w twój gust.
Obok tych informacji zamieszczona jest
data i godzina spotkania, a przede wszystkim widnieje pełne menu oraz kwota, jaką
za kolację musisz uiścić. Po wykonaniu
przelewu na konto otrzymujesz informację
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zwrotną o dokładnym terminie i miejscu.
Ceny wydają się niekiedy wywindowane,
ale za przygotowaniem posiłku z wyszukanych składników kryje się nie lada wysiłek.
Nie idziesz w ciemno. Każdy kucharz-amator jest uczciwie oceniany przez poprzednich gości. Jeśli ma dobre recenzje, nieznajomi ustawiają się do niego w kolejce. Jeśli
słabe – szybko wypada z interesu. Bo choć
portale nie są dla profesjonalistów, to amatorszczyzna nie wchodzi w rachubę.
Na portalach zrzeszających kucharzy jest
ogrom ofert. Posiłki z różnych regionów
świata najczęściej robią osoby, które stamtąd pochodzą. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Magda i Michał są na trzecim roku studiów.
W Warszawie utrzymują się sami, a chcieliby jeszcze dorzucić grosza rodzinom zostawionym w podlaskich wioskach. Żmudna
nauka nie zostawia miejsca na pracę etato-

wą, dlatego zaczęli szukać w sieci alternatywy. I tak traﬁli na portal Eataway, utworzony przez Martę Bradshaw na krakowskim
Salwatorze. W założeniu został przeznaczony dla turystów, którzy chcieli nie tylko
dobrze zjeść, ale też poznać kulturę w jej
naturalnym środowisku – domu. Z czasem
studenci traﬁli na inicjatywy lokalne opierające się na tym samym schemacie działania.
Magda i Michał nie wahali się ani chwili. Oboje uwielbiają gotować, a z Podlasia
przywieźli zwitek przepisów, zabezpieczonych gumką recepturką przez babkę Magdy.
Michał przegląda niektóre z nich, snując –
swoim zwyczajem – barwne opowieści. Na
tradycyjną kuchnię podlaską miała wpływ
wielowiekowa obecność Żydów, Tatarów
oraz współistnienie mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej. Zachwala
zaguby – z fenomenalnym ciastem pierogowym i farszem z ziemniaków. Na deser
rekomenduje marcinka, wspominając, że
przygotowanie cieniutkich placków wyma-

i buzy. Coen – jak sam siebie określa – jest
towarzyski, ale nie wylewny. Dlatego był
pod wrażeniem samego siebie, kiedy już
przy przystawce zapraszał nieznajomych
do rodzinnego Alkmaaru, 40 kilometrów
na północ od Amsterdamu, gdzie odbywa
się najbardziej znany targ serów, którego
tradycja sięga końca XVI wieku. – My też
mamy folklor! – kwituje.

ga czasu i wprawy. Do picia poleca buzę,
napój bezalkoholowy, fermentowany, na
bazie kaszy jaglanej, ponoć na Podlasiu szalenie popularny przed II wojną światową. Te
recepty do skarb młodych – na nich opierają menu w swojej domowej restauracji.

Paradoksalnie w kolacji z nieznajomymi
nie chodzi o samą wieczerzę, ale przede
wszystkim o życie towarzyskie. Idea food
sharing (dzielenie się jedzeniem) jest jedynie pretekstem do nieskrępowanej i niewymuszonej rozmowy, inspirującej wymiany
myśli, luźnych plotek…
Coen z Holandii wpadł do Warszawy w celach służbowych. Podczas delegacji obiady
sponsoruje mu ﬁrma, ale szybko znudził się
zarówno hotelową stołówką, jak i samotnymi wypadami na Stare Miasto. Chciał usiąść
z kimś przy jednym stole, pogadać, pośmiać
się. Kumpel, który był w stolicy Polski rok
wcześniej, podrzucił mu pomysł klubu kolacyjnego. W ten sposób Coen stawił się pod
przedwojennym blokiem na Powiślu, gdzie
na dwudziestu pięciu metrach kwadratowych Magda i Michał suto zastawili stół.
Wybrał studentów farmakologii, ponieważ
na zdjęciu zamieszczonym na portalu wyglądali uczciwie. W dodatku polecali dania,
o których nigdy nie słyszał, a że z natury jest
potężnym łasuchem, to bez zastanowienia
zrobił przelew na konto zaguby, marcinka
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Mathias z Karoliny Północnej właśnie zdecydował, że następnym celem jego wyprawy będzie owa holenderska mieścina,
w której krążki sera ważą nawet 120 kg.
Przyjechał do Polski z Austrii. A wcześniej
był m.in. we Włoszech, Francji, Grecji, Norwegii. Odkąd wyleciał ze Stanów, minęło
już kilka miesięcy, a on nadal w podróży po
Europie. Młody, krzepki, zadziorny. Jak na
Amerykanina przystało – bez kompleksów.
Całkiem nieźle zarabia na korepetycjach, bo
rozmowa z tak kontaktowym native speakerem to dla wielu gratka. Prosto z mostu
pyta Magdę i Michała, czy po biesiadzie pozwolą mu zostać na noc. Gospodarz uprzejmie odmawia, ponieważ jego gościna nie
przewiduje usług dodatkowych. Mathias
nie zraża się, przeciwnie – z lubością pałaszuje podlaskie cymesy. Kluby kolacyjne
to dla niego forma uczty dla żołądka i dla
duszy. Uwielbia poznawać nowe kultury poprzez przebywanie wśród tubylców.
Obserwuje ich zwyczaje przy stole, formę
prowadzenia konwersacji, wypytuje o tradycje. Choć tak naprawdę buzia mu się nie
zamyka, to łapczywie wychwytuje zmysłami zarówno każdy szczegół rozmowy, jak
i zapach kuchni, faktury ciasnej kawalerki
i uśmiech Magdy, której dyskretna obecność szczególnie przypadła mu do gustu.
A Julka z Warszawy chce wyjść poza własną
strefę komfortu. Jako szeregowy pracownik
w korporacji nie ma czasu na nawiązywanie
nowych znajomości i aranżowanie spotkań
z przyjaciółmi. Ze współpracownikami rozprawia jedynie na temat raportów, analiz
i zwykle wpada w sieć biurowych plotek
z młodziutką recepcjonistką na kontrakcie
tymczasowym. A podczas kolacji z nieznajomymi może wrzucić na luz. Rozpiąć guzik
w korporacyjnym mundurku, podwinąć
mankiety. – Chill out – podsumowuje. Dlaczego kuchnia podlaska? Bo to jej rodzinne
strony. Jest w Warszawie tzw. „słoikiem”,
a nie ma kiedy zawitać do mamy, żeby przywieźć małe conieco.

Historia Antonia jest zgoła inna. Przyjechał
do Warszawy z Neapolu. Ale to już było dawno, pięć lat temu. Nie da się ukryć – za pizzę
i gnocchi dałby się pokroić, ale chce podpatrzyć konkurencyjną kuchnię. Sam pracuje
jako pomoc we włoskiej restauracji na Gocławie, ale marzy o swoim biznesie. W przeciwieństwie do rodaków rzadko pozwala
sobie na dolce far niente, bo ciuła grosz do
grosza. Kiedy usłyszał o kolacjach dla nieznajomych, aż podskoczył z zachwytu. Przyszedł
do Magdy i Michała, żeby zobaczyć pomysł
„od kuchni”, dosłownie i w przenośni. Już widzi, że samodzielne przygotowywanie kolacji
w domu to taka zabawa w niby-restaurację,
ale na innych warunkach. Z pewnością mniej
kosztowna i uciążliwa, ale jednocześnie
mniej dochodowa, choć równie absorbująca.
Już widzi, że to rodzaj imprezy składkowej,
za którą gospodarz może liczyć na nieduży
napiwek, bo nie ma pewności, czy wyjdzie
na swoje. Już widzi, ile wysiłku wymaga dogodzenie gościom. Nie tylko trzeba zadbać
o ich podniebienia, ale i o atmosferę, klimat
rozmów, tematy…. Jak pogodzić skrajne temperamenty przy stole? Jak wpłynąć na milczka, by zaczął mówić, a jak na pleciugę, który
nie daje dojść do słowa współbiesiadnikom?
I jak mieć pewność, że po opuszczeniu kawalerki nieznajomi napiszą na forum pozytywne komentarze, by interes się kręcił?

Zbliża się północ. Magda krząta się po przyciasnawej kuchni, zręcznie zmywając z naczyń ślady kolacji. Talerze puste – to dobry
omen. Michał składa cepeliowski, ręcznie
ha�owany obrus (prezent od mamy – stwarzał swojski klimacik) i wyciera blat stołu
wilgotną szmatką. Jutro na tym blacie spoczną skrypty z farmakologii. Do następnego
piątku, kiedy na nowo Michał przygotuje
swe dania popisowe, a Magda omami nowych nieznajomych swoim nienachalnym
ciepłem i subtelnym urokiem.
Moda na kluby kolacyjne, zwane też jednodniowymi lub partyzanckimi, ma swoje
korzenie w metropoliach świata – Nowym
Jorku i Londynie, ale w szybkim tempie zdobywa sympatyków na całym świecie. Fast
food to intratny biznes, podczas gdy w slow
food wkłada się całe serce. Bo to nie tyle
biznes, co styl życia.
Sylwia Znyk

www.elabouti.com
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Chcemy i musimy jeść zdrowiej nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra
środowiska. Lekarze, dietetycy i ekolodzy zachęcają coraz częściej do powrotu
do kulinarnych korzeni – korzystania z produktów sezonowych, zaprzestania
nadmiernej obróbki żywności oraz do robienia zakupów bezpośrednio u rolników. Podejmując ten (bardzo często niewielki) wysiłek i kupując „po sąsiedzku”,
ograniczamy emisję spalin oraz dajemy sygnał wytwórcom, na jakich produktach nam zależy. W ostatnim czasie bardzo popularnym trendem jest wybieranie jajek i mięsa drobiowego z chowu innego niż klatkowy. Jest to o tyle łatwiejsze, że w sklepach można znaleźć coraz więcej takiego towaru. Na co zwracać
uwagę i jak szukać, żeby nie dać się oszukać?

Przemysł drobiarski co roku zwiększa swoje
zyski – jemy więcej białego mięsa i częściej
sięgamy po jajka. Dzięki najnowszym badaniom wiemy, że cholesterol zawarty w jajach
nie jest aż tak groźny, jak dowodzili tego przez
dekady naukowcy. Co więcej, specjaliści zalecają, by spożywać jedno jajko dziennie. Statystyki roczne pokazują, że Francuzi i Włosi
zjadają ich średnio na rok 215, Niemcy około
235, Słowacy 212, jednak liderem zestawienia jest Meksyk ze średnią konsumpcją na
poziomie 370 jaj na osobę rocznie. Polacy
nie wypadają w tym zestawieniu tak dobrze
(160 jaj), ale z roku na rok jest coraz lepiej.
Rosnące zapotrzebowanie wpłynęło na sposób produkcji drobiu – potentaci odeszli od
tradycyjnych, powolniejszych, ale zdrowszych metod i przestawili się na działania
masowe. Powstawały zatem wielkie fermy,
w których poustawiane były tysiące malutkich klatek, a w nich umieszczano nioski.
W chowie klatkowym liczy się zysk, najlepiej
jak najmniejszym kosztem. Klatki ustawiane
są jedna na drugiej, by zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsce (nioski mają do dyspozycji mniej miejsca niż na kartce A4), kury nie
mogą się poruszać, tracą pióra, ślepną, dziobią się wzajemnie… Są karmione głęboko
przetworzonymi paszami, które poprawiają
nośność. Zwierzęta w chowie bateryjnym
i klatkowym są eksploatowane, a potem
wymienia się je na nowe. Najważniejsze jest
oczywiście to, ile jaj można dziennie pozyskać; o dobro niosek nikt się nie troszczy.
Dzięki zmianom w przepisach i większej
świadomości konsumentów sytuacja zaczyna się poprawiać – wiele krajów zakazuje
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systemów małych klatek i dofinansowuje
rozbudowę wybiegów. Kury zaczynają być
nieco szczęśliwsze, ale nie oznacza to rozwiązania problemu klatek. Walkę o lepsze
jajka i zdrowsze kury podejmują rządy, weterynarze, ekolodzy, ale również i my, zwykli konsumenci, mamy w rękach potężną
broń, która może zmusić producentów do
zmian. Nasze portfele.

Każde jajko w sklepie jest oznaczone specjalnym kodem, który określa sposób hodowli niosek oraz podaje identyfikator producenta. Warto zatem obejrzeć wytłaczanki
i poczytać. Kod na jajach zawsze rozpoczyna
się cyfrą wskazującą na rodzaj hodowli:

0 – ekologiczny
1 – wolnowybiegowy
2 – ściółkowy
3 – klatkowy
Najlepszy dla zwierząt i konsumentów jest
oczywiście ten pierwszy, najgorszy dla kur
ten ostatni. Większość z nas świadomie
wybiera jaja z najniższymi numerami, co
pozytywnie wpływa na rynek drobiarski.
Producenci zaczynają zwracać uwagę na to,
czy zwierzęta mają odpowiednie warunki
do życia. Jeśli masz w sklepie dostęp do jaj
ekologicznych, nie wahaj się! Jeśli nie, warto wiedzieć, co kryje się pod pozostałymi
oznaczeniami. Hodowla ekologiczna oznacza, że zwierzęta mają dostęp do wybiegu
i naturalnego pożywienia – zbóż, trawy
i wszystkiego, co w niej żyje. Warto pamiętać, że kury są wszystkożerne, czyli powinny
jeść też białka odzwierzęce – robaki i insekty. Białko jest ważne w ich żywieniu, ponieważ pozwala im się odpowiednio rozwijać.

W takim chowie kury mają oczywiście dostęp do schronienia, ale nie są zamykane
na całe dnie, mogą same wybrać, czy chcą
wyjść, kiedy pada, czy nie. Producenci stawiający na ekologię dbają, by ptactwo nie
dostawało zastrzyków hormonalnych i rozwijało się w swoim naturalnym tempie.
Wolny wybieg oznacza mniej więcej to
samo, różnice pojawiają się w rodzajach
pasz i ilości witamin, jakie zwierzęta otrzymują. Chów ściółkowy oznacza najczęściej,
że kury trzymane są w halach, gdzie podłoga pokryta jest słomą lub innym rodzajem
ściółki. Ptaki zwykle nie mają dostępu do
wybiegów, naturalnego światła i zieleniny.
Najgorszym rodzajem chowu jest oczywiście klatkowy i bateryjny. W klatkowym
kilka niosek przebywa razem na bardzo
ograniczonej przestrzeni. Często mają ograniczoną możliwość ruchu, dochodzi też do
aktów kanibalizmu – kury atakują się wzajemnie, wyrywają sobie pióra i kaleczą się.
Hodowla w bateriach jest w wielu krajach
zakazana, bo ptaki trzymane są wówczas
w miniaturowych klatkach, jedne na drugich, bez możliwości ruchu i bez dostępu
do naturalnego światła.
Wielu rolników, także tych w Belgii, prowadzi handel swoimi produktami na lokalną
skalę. Jeśli wybierzecie się na krótką przejażdżkę na wieś albo poszukacie na targu,
z pewnością znajdziecie świeże i ekologiczne jajka. Warto też rozejrzeć się po okolicy
– może sąsiad ma kilka kur i zbyt wiele jaj?
Od kiedy sama jestem dumną posiadaczką
czterech niosek, wiem, że „za dużo jajek”
przychodzi szybciej, niż myślisz. Kupowanie jajek od znajomych i bliskich sąsiadów
ogranicza ilość produkowanych spalin, odpadów i gwarantuje, że jaja są zdrowe. Jeśli
macie jakiś wolny skrawek ogrodu, możecie
też pomyśleć o zakupie własnej kury – będziecie dostawać smaczne i bezpieczne jaja,
a nioska pomoże w ograniczeniu produkcji
odpadów żywnościowych. Niezjedzony ryż,
ostatnia łyżka ziemniaków, zapomniane
warzywa z lodówki, trochę trawy i ziaren
wystarczą, by nioskę uszczęśliwić, a sobie
zapewnić stałe źródło jajek.
Anna Albingier
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Piosenkarze seniorzy
Andrea Bocelli, Elton John, Kiss,
Rod Steward, Phil Collins, Alice
Cooper, The Sisters of Mercy,
New Order, Lisa Stansfield,
Pascal Obispo. Co łączy wszystkich tych wykonawców? Nie są
najmłodsi. Występują na scenie
już od kilkudziesięciu lat. Nadal
są idolami dzisiejszych czterdziesto- czy pięćdziesięciolatków. I w 2019 r. wciąż można ich
usłyszeć na żywo.

wciąż na scenie

Elton John

ESTRADOWA
DŁUGOWIECZNOŚĆ

przeboje. Zespoły rzadziej występują w oryginalnym składzie – zazwyczaj są w nim też
nowi, młodsi członkowie.

Ludzie żyją dziś dłużej niż kiedyś – średnia długość życia wynosi obecnie 82 lata. Ten medyczny fakt ma różnorakie konsekwencje. Dłużej
musimy lub też chcemy być aktywni zawodowo. Choć emerytura jawi się jako okres zasłużonego odpoczynku, są tacy ludzie, którzy nigdy
na nią nie przechodzą – znajdziemy wśród nich
aktorów i artystów. Obecnie jednak mamy do
czynienia z fenomenem piosenkarzy i członków
zespołów, którzy koncertują i nagrywają nowe
albumy pomimo zaawansowanego wieku. To
nie pojedyncze przypadki, ale cała rzesza wykonawców, którzy rozpoczęli swoje kariery kilkadziesiąt lat temu i wciąż występują. A mogliby
przecież prowadzić spokojne i ekskluzywne życie, odcinając kupony od popularności.

DZIWNE LOSY ARTYSTY

Skąd bierze się ich popularność? Legendy
rocka czy popu koncertują, grając przeważnie swoje stare, ale też i nowe piosenki. Są
sławni, mają wyraźny, znany od lat image
oraz wiernych fanów, jak również nowych
sympatyków. Przy nich młodzi artyści wyglądają często blado i nudno, a ich muzyczne kompozycje brzmią zbyt wtórnie. Soliści
mają łatwiej – jeśli zdrowie i siły pozwalają,
na koncertach śpiewają swoje największe
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Niektórzy niezwykle popularni piosenkarze
kończą swą karierę przedwcześnie, by wymienić tylko Janis Joplin, Amy Winehouse czy
Kurta Cobaina. Zazwyczaj nie z własnej woli,
ale pokonani przez swoje demony – uzależnienie od alkoholu lub narkotyków oraz szaleńczo niebezpieczny tryb życia. Inni decydują się na odejście z show biznesu w chwili
największej sławy, jak Jacques Brel czy zespół
Abba, by dać się zapamiętać w szczytowej
artystycznej i wokalnej formie. Jeszcze inni
milkną na kilka lat, jak Adele czy Stromae, zajęci życiem rodzinnym i pozamuzycznymi planami. Wiernym fanom każą długo czekać na
kolejny krążek lub oficjalny występ pomimo
nagrania ogólnoświatowych hitów.
Ale jest też grupa wykonawców występujących od wielu, wielu lat, i chociaż przekroczyli już wiek emerytalny, wcale nie zamierzają
schodzić ze sceny. Leonard Cohen koncertował do 79. roku życia. Charles Aznavour aż do
śmierci – miał wtedy 94 lata. Przy okazji ustanowił wiele rekordów związanych z życiem
na scenie: czynnym artystą był ponad 70 lat,

nagrał 1200 piosenek, a jego płyty rozeszły
się w nakładzie ponad 100 mln egzemplarzy.
Był też najstarszym artystą, którego piosenki
pojawiały się na listach przebojów.

MAGNETYZM SCENY
Być może artystów trzyma na scenie adrenalina i miłość fanów, które sprawiają, że „uzależniają się” od występów. Brakuje im śpiewania
i koncertów. Większość wyznaje też szczerze,
że studio nagraniowe i scena były całym ich
życiem i nie potrafią być zwykłymi emerytami,
którzy zasiadają w fotelu przed telewizorem.
Życie artysty bowiem nie jest określone limitem wieku, a raczej wrażliwością i talentem,
które domagają się ekspresji. Rodzą się pomysły dotyczące nowych piosenek, słowa nowych utworów praktycznie same się zapisują,
a linie melodyczne komponują się mimochodem. Liczne są przypadki sławnych piosenkarzy, którzy wyruszają w ostatnie tournée lub
nagrywają ostatnią płytę, by tak pożegnać
się z fanami, lecz po dwóch lub trzech latach
okazuje się, że ponownie wyruszają w trasę
i ponownie wchodzą do studia nagraniowego.
Tak było w przypadku Cher, która nazwała swą
najnowszą trasę „Here We Go Again Tour”, bo
z fanami pożegnała się już w 2016 r., na szczęście nie definitywnie.

DZIADKOWIE ROCKA
Grupa Rolling Stones nadal wyrusza w trasy
koncertowe, choć jej frontman Mick Jagger
skończył 75 lat. Jego dobra kondycja to nie
tylko dar genów, ale i odpowiedniego stylu
życia – dieta, codzienne biegi, jazda na rowerze i fitness mają zagwarantować formę
podczas wielotygodniowego tournée. Nawet
operacja wymiany zastawki serca, którą niedawno przeszedł, nie sprawiła, że wycofał
się z występów. Przełożył je o trzy miesiące,
do czasu powrotu do zdrowia. Rekonwalescencja stała się wymuszoną pauzą, za którą
gorąco przepraszał swoich fanów. Wrócił na
scenę pełen energii i werwy, żeby zaśpiewać
swe największe przeboje, m.in. „Let’s Spend
The Night Together” czy „Satisfaction”, przed
sześćdziesięciotysięczną publicznością na
jednym z 15 zaplanowanych koncertów.
Iggy Pop wydał 6 września tego roku nową
płytę. Nie byłoby w tym może nic zaskakującego, gdyby nie wiek piosenkarza – 72 lata.

Mick Jagger
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Ojciec chrzestny punka zatytułował swój
album „Free” i taki właśnie – wolny – na
niej jest, jak zawsze. Pomimo swoich lat
i zmarszczek wciąż na koncertach występuje
bez koszulki. Nagi tors stał się jego znakiem
rozpoznawczym w młodości i artysta pozostał mu wierny aż do teraz, choć nie ma już
ciała dwudziestolatka. Za to jak zawsze ma
duszę buntownika. W 2016 r. obiecywał, że
kończy nagrywanie płyt, ale słowa nie dotrzymał, i dobrze, bo możemy posłuchać
jego najnowszej piosenki zatytułowanej
„James Bond”. Co prawda otrzymał Lifetime
Achievement Award – nagrodę za niemalże
60 lat kariery muzycznej oraz za eksplorowanie różnych muzycznych gatunków: od
hard rocka przez punk rock po blues i jazz,
ale jej odebranie nie oznaczało w jego przypadku zakończenia działalności.
Bob Dylan ciągle koncertuje, mając 78 lat.
Bruce Springsteen otwierał niedawno listę
pięćdziesięciu najlepszych wykonawców
koncertowych świata według amerykańskiego magazynu muzycznego „Rolling
Stone”. A liczy sobie ponad 60 lat. Na liście
najlepiej zarabiających muzyków w 2018 r.
znajdują się członkowie zespołu U2, czyli
60-latkowie (1. miejsce w rankingu), Roger
Waters – 75 lat (9. miejsce), Paul McCartney
– 72 lata (21. miejsce). A brane są pod uwagę przeważnie występy koncertowe, czyli
na żywo przed publicznością. Ostatnia płyta McCartneya zajęła 11. miejsce na liście
najlepszych krążków 2018 r. I coś z naszego
podwórka – Skaldowie obchodzili niedawno
50-lecie istnienia zespołu.

BABCIE ROCKA
Tina Turner nazywana jest przez swoich fanów babcią rock and rolla, gdyż największą
popularność zdobyła już po czterdziestce. Ale
wyglądu i figury mogłaby jej pozazdrościć kobieta w każdym wieku. Jeszcze do niedawna
występowała, będąc już właściwie prababcią.
Joni Mitchell co prawda kilka lat temu porzuciła definitywnie muzykę, ale nie zaprzestała
działalności artystycznej, bo skupiła się na
malarstwie. Ostatni album, „Shine”, nagrała
w wieku 64 lat – okazał się najchętniej kupowaną płytą artystki od jej bestselerowego
wydawnictwa „Hejira” z 1976 r.! Zaś po nagraniu gościnnie piosenki „River: The Joni Letters” na płytę Herbiego Hancocka otrzymała
wraz z nim nagrodę za album roku. Francuska
piosenkarka Sylvie Vartan, choć zapewnia, że

Maryla Rodowicz

pewnego dnia trzeba zejść ze sceny, to w wieku 74 lat jeszcze nie zamierza tego robić. Cóż,
publiczności nadal podobają się jej piosenki –
„La plus belle pour aller danser”, „Irresistiblement”, „J’ai un problème”. Nana Mouskouri,
popularna we Francji 84-lenia piosenkarka
urodzona w Grecji, występowała zaledwie rok
temu w Belgii. Mireille Mathieu przed trzema
laty śpiewała na koncertach we Wrocławiu,
Warszawie i Gdyni, a rok temu wydała ostatni
album z utworami muzyki klasycznej, choć ma
73 lata i niezmiennie tę samą fryzurę.
W Polsce zadziwiającą formę i energię wykazuje Maryla Rodowicz – pomimo ukończonych w tym roku 72 lat. W 2017 r. obchodziła 50-lecie pracy artystycznej, ale nie
jako szanowna jubilatka, tylko przygotowując jubileuszowy koncert. Nagrała 2 tys. piosenek i kilkadziesiąt płyt. Piosenki pisali dla
niej najwięksi polscy tekściarze: Katarzyna
Gaertner, Agnieszka Osiecka, Andrzej Sikorowski i Jan Wołek. Któż nie zna jej przebojów – „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Jadą
wozy kolorowe”, „Remedium”, „Ale to już
było”. Długie blond włosy i gitara są jej niezmiennymi atrybutami. Od wielu lat można
ją zobaczyć na scenie z okazji koncertów sylwestrowych czy festiwalu w Opolu. Często
zachwyca i zadziwia publiczność strojami
estradowymi. Nadal aktywne zawodowo są
też Urszula Dudziak czy Alicja Majewska.
Tymczasem w Brukseli możemy wybrać się
na koncert Marii Callas… Co prawda gwiazda opery nie żyje już od 40 lat, ale od czego
mamy współczesną technikę. Diwa pojawia
się na scenie jako hologram. Jest więc szansa, że długowieczność na scenie może trwać
nawet… po śmierci artysty.
Sylwia Maj

Fot. Marek Klimek

Wiekowym gwiazdom można też pozazdrościć zdrowia i kondycji, tym bardziej że życie
wielu z nich nadszarpnięte bywało szkodliwymi przyzwyczajeniami i licznymi używkami. Pomimo że na ich twarzach widoczny jest upływ czasu, to w świetle jupiterów
biegają po scenie i dają show jak dawniej.
Zapełniają ogromne sale, a ich przeboje
w nowych wersjach śpiewane są przez coraz nowsze pokolenie artystów. Czasami rodzi się jednak pytanie, czy na pewno jest to
miłość do muzyki, czy może potrzeba finansowa. Niemłode już gwiazdy nie zawsze są
w stanie zapewnić dobre wykonanie swoich
przebojów, bo głos już niestety nie pozwala
na wielką ekspresję. Jednak show stoi zwykle na wysokim poziomie.
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Warunki pracy pracowników delegowanych są ustalane przez
dyrektywy unijne, które następnie każdy kraj wdraża do swoich
przepisów krajowych dotyczących zasad przyjmowania pracowników delegowanych.

Nowa dyrektywa z 29 lipca 2018 r. jeszcze
nie została wdrożona w Belgii (o tym trochę
więcej na końcu artykułu), ale dyrektywa
96/71/WE z 16 grudnia 1996 r., dotycząca delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług, i dyrektywa 2014/67/UE
z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania
dyrektywy 97/71/WE i zapobiegania nadużyciom zostały już wdrożone i są w pełnym
wymiarze kontrolowane przez belgijskie inspekcje pracy.
Co to znaczy dla polskiego pracodawcy
delegującego pracowników w ramach
świadczenia usług na terenie Belgii? Oto
kilka najważniejszych punktów.

Umowa ze zleceniodawcą belgijskim
Umowa w której definiowana jest relacja
pracodawcy z jego pracownikami, w której wyznaczony jest brygadzista i w której
opisane są prace podwykonawcze. W wielu umowach jest popełniany podstawowy
błąd – określenie, że podwykonawca udostępnia pracowników do prac podwykonawczych. W Belgii udostępniać pracowników mogą tylko zarejestrowane i uznane
biura pośrednictwa pracy.

Ważny formularz A1
Poświadcza, że oddelegowany pracownik
na czas prac na terenie Belgii może podlegać ustawodawstwu polskiemu w zakresie
ubezpieczeń społecznych. Coraz ważniejsze
jest przekazywanie do urzędu ZUS pełnych
i prawidłowych informacji o zakresie wykonywanych prac na terenie Belgii. Formularz
A1 jest jednak wiążący dla instytucji ubezpieczeń społecznych i sądów pozostałych
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krajów UE, a decyzję o jego wycofaniu lub
nieważności może podjąć wyłącznie ta instytucja ZUS państwa członkowskiego, która go wydała.

Meldunek Limosa
Jest obowiązkową rejestracją oddelegowanego pracownika i prac na terenie Belgii.
Rejestracji trzeba dokonać przed rozpoczęciem prac. Brak ważnej Limosy wiąże
się z grzywnami zarówno dla pracodawcy,
jak i zleceniodawcy, dlatego doradzam, aby
meldunki przygotować samemu lub zlecić
zaufanej osobie, a na pewno nie zleceniodawcy. Do systemu Limosa mają wgląd belgijskie inspekcje pracy, belgijski urząd ubezpieczeń społecznych oraz belgijski urząd
skarbowy. Choć tak ważne jest posiadanie
meldunku Limosa, sam formularz nie jest
dokumentem prawnym, na podstawie którego na przykład urząd skarbowy może udowodnić, że pracownik przekroczył 183 dni
pobytu na terenie Belgii.

Minimalne warunki zatrudnienia
Na terenie Belgii są one bardziej rozszerzone, niż ustaliła to Dyrektywa 2014/67/UE,
wdrożona w Belgii w grudniu 2016 r. Warunki pracy obowiązujące pracowników delegowanych do Belgii są zależne od zbiorowego
układu pracy, ale na pewno obejmują:
• maksymalny czas pracy i minimalny czas
odpoczynku,
• minimalny okres płatnego urlopu w ciągu roku oraz płatne święta i dni wolne od
pracy,

• wynagrodzenie branżowe brutto (według
widełek zbiorowego układu pracy),
włącznie z obowiązującym dodatkiem za
nadgodziny i premiami rocznymi oraz dodatkami za pracę na zmiany – minimalna
lub średnia krajowa „uzupełniona” delegacjami nie jest prawidłową pensją, którą
powinien otrzymać pracownik oddelegowany do pracy w Belgii!,
• warunki zatrudniania pracowników pośrednio przez agencję pośrednictwa pracy,
• bezpieczne i higieniczne warunki pracy
oraz odzież ochronną,
• środki ochronne obejmujące kobiety
w ciąży, młode matki, dzieci,
• równość traktowania kobiet i mężczyzn,
• porządne warunki zakwaterowania pracowników, jeśli zapewnione są przez pracodawcę,
• stawki dodatków lub zwrot wydatków na
pokrycie kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania (belgijskie zbiorowe układy
pracy przewidują dwie opcje: zapewnienie
i pokrycie kosztów lub zapłacenie pracownikowi ryczałtu, w ramach którego on sam
zapewni sobie zakwaterowanie, wyżywienie i podróż).
Musimy jeszcze czekać na wdrożenie przez
belgijski rząd dyrektywy z lipca 2018 r., ale
zmienić może się przede wszystkim rozszerzenie minimalnych warunków zatrudnienia do przestrzegania pełnych zbiorowych
układów pracy po 12 miesiącach delegowania. Na przykład pracodawca może będzie
musiał zapewnić pracownikom także pranie
ubrania lub opłacać czas dojazdu do pracy.
Pracownikom, którzy przekraczają 183 dni
pobytu i pracy na terenie Belgii, pracodawca powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do belgijskiego urzędu
skarbowego. Jeśli dodatkowo spółka ma
„zakład podatkowy” w Belgii, to także musi
prowadzić księgowość w Belgii i odprowadzać podatki od zysków uzyskanych na
terenie tego kraju. Określenie „zakładu podatkowego” i podatku dochodowego ustala Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Królestwem
Belgii. Warto się także z tym tematem zapoznać, oddelegowując pracowników do
Belgii i wykonując tutaj usługi.

Często zapominanym aspektem przy delegowaniu pracowników jest ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od wypadków przy
pracy. Pracownik powinien zawsze mieć niebieską kartę ubezpieczeniową przy sobie. Jest
ona akceptowana w belgijskich szpitalach.
Szpital reguluje część opłaty z polskim NFZ,
a pacjent otrzymuje fakturę ze swoją częścią
opłaty za leczenie (to, czego nie pokrywa
ubezpieczenie). Pracodawca powinien także
mieć polisę na ubezpieczenie od wypadków
przy pracy za granicą z opcją repatriacji.

W trzech branżach w Belgii obowiązuje jeszcze dodatkowe meldowanie obecności pracowników w miejscu pracy: checkinatwork.
Pracodawcy oddelegowujący pracowników
do branży budowlanej, mięsnej i do firm,
które dostarczają gotowy beton do wylewki,
powinni się upewnić u swojego zleceniodawcy, czy taki obowiązek u nich istnieje, i dopełnić tej formalności. Checkinatwork rejestruje
tylko obecność, a nie liczbę przepracowanych
godzin. Grzywna za brak rejestracji wynosi od
300 do 3000 euro za wykroczenie.

W niektórych branżach obowiązują jeszcze
inne wymagania, dlatego lepiej jest się wcześniej upewnić, niż czekać na kontrolę inspekcji pracy, żeby je wskazała. Powyższe punkty
obowiązują zarówno pracowników mających
umowę o pracę, jak i umowę zlecenie.
Natomiast do kontaktów z inspekcją pracy
trzeba wyznaczyć „łącznika” lub reprezentanta, który potrafi się bez problemu z inspekcją porozumieć. Takiego łącznika trzeba wyznaczyć już w Limosie.

Zapraszamy państwa na szkolenie, które odbędzie się 12 października
w Gandawie. Omówimy na nim powyższe tematy, a także jak odzyskać
zaległe płatności od belgijskich zleceniodawców, jak ma się 183 dni pobytu
do podatków i jak uregulować cofnięte formularze A1. Zapisy na stronie:
www.jowitasokolowska.pl/szkolenie.

Jowita Sokolowska
doradca prawa pracy i delegowania
Sokolowska Jowita BVBA
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Twój i nte rn e towy a n i o ł s t róż

INFLUENCER
KIEDY PASJA
STAJE SIĘ BOMBĄ
MARKETINGOWĄ
Instagram, Twitter, Facebook,
YouTube, SnapChat, blogi, vlogi
itp. zaczynają roić się od nowego wynalazku XXI w. Okazuje się
nagle, że w wirtualnym świecie
wszyscy mamy anioła stróża
w nowym wcieleniu. Nie musimy z jego rad i wskazówek
korzystać, ale on tam jest. Wystarczy tylko jedno kliknięcie.

Wyobraźcie sobie taką sytuację: wasz znajomy, koleżanka,
siostra, przyjaciel czy też mama
wrzucają na Facebooka zdjęcie
jakiejś potrawy. Wszyscy się zachwycają, polubienia i serduszka lecą z prawej i lewej strony.
I nagle ta osoba mówi: „Wyszło
rewelacyjnie, bo użyłem/użyłam
przyprawy firmy X”. Na 100 procent każdy kupi tę właśnie przyprawę, bo przecież powiedziała
to osoba zaufana i nam znana.
I tak właśnie zwykła osoba staje
się influencerem. Na mikronową
skalę, ale to zawsze początek. To
samo dotyczy zdjęć z wakacji.
„Tu jest rewelacyjnie, bosko, musicie to przyjechać...”. No i część
rzeczywiście tam pojedzie.
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Influencer to generalnie ktoś,
kto pokazuje nam, co i gdzie
jadać, w co się ubierać, gdzie
robić zakupy, czym jeździć – po
prostu jak żyć. Często ktoś taki
zatrudniany jest przez koncerny czy korporacje, aby wśród
swoich „fanów” promować konkretny produkt lub markę. Chcemy czy nie, ten nowy trend bije
rekordy popularności w sieci,
powoli stając się zawodem. Influencerzy zyskują niekiedy setki
tysięcy fanów czy też „obserwujących”, z czym mogą wiązać się
konkretne korzyści materialne.

INFLUENCER –
TO MOŻE MIEĆ SENS
Coraz mniej ludzi wierzy w reklamy i coraz częściej zaczynają one
drażnić. Zwłaszcza jeśli emitowane są z irytującą częstotliwością.

Wiadomo, reklama niczego
złego o produkcie
powiedzieć nie może,
bo jaki byłby jej sens. Dlatego coraz więcej firm
szuka influencerów, bo ich
zadaniem ma być ocenianie
i reklamowanie produktów
w sposób, w jaki reklama telewizyjna, radiowa czy prasowa
zrobić tego nie może. Chodzi o pokazanie, jak to działa
w rzeczywistości. Oczywiście
influencer jest wynajmowany
także po to, żeby produkt spopularyzować. Ale może to zrobić
na znacznie szerszą skalę – może
pokazać minusy, ale jednocześnie zakryć je plusami, co określane jest jako „kanapka”. Coś
w stylu: „Ten krem działa cuda.
Co prawda, długo się go wciera
w skórę i trzeba się napracować, ale momentalnie ujmuje
lat”. Czyli plus, minus, plus. Siłą
rzeczy, szybciej zaufamy opinii
kogoś, kto używa produktu czy
korzysta z danej usługi.
Pułapy cen reklam w mediach są
dla wielu nie do pokonania. Zostaje więc reklamowanie siebie
i swojej pracy w internecie. Tanio,
nierzadko za darmo, a na pewno
minimalnym kosztem. A wiadomo, ludzi, którzy mają coś do zaoferowania, przybywa i przybywać będzie. Niekoniecznie stać
ich na profesjonalną reklamę,
ale stać ich na influencera. A jeśli
trafią na dobrego, sukces może
być w zasięgu ręki. Tym samym

agencje PR-owskie i marketingowe zaczynają już czuć na plecach
oddech swobodnie działających
w sieci influencerów.
Tylko że tu też istnieje pewien
haczyk. Influencer nie może tak
po prostu bredzić o produkcie
czy usłudze, które reklamuje.
Musi wiedzieć, jak idealnie i skutecznie posługiwać się słowem,
jak używać specyficznych fraz,
zwrotów. Musi też wiedzieć, jak
przykuć uwagę i wpłynąć na to,
żeby tysiące ludzi kupiły dany
produkt. Czyli musi mieć zdolności PR-owskie i marketingowe.
Bez wnikania w szczegóły, których zwykły śmiertelnik i tak nie
zrozumie, zasięg każdego influencera jest sprawdzany i skrupulatnie badany. Nie wystarczy tylko liczba osób lubiących fanpage
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na Facebooku, obserwujących
profil na Twitterze, subskrybujących kanał na YouTubie. Liczy
się też liczba odwiedzin danej
strony oraz liczba unikalnych
użytkowników. A do tego służy Google Analytics, Sotrender
czy NapoleonCat. Zatem bycie
influencerem nie jest takie proste, choć oczywiście każdy z nas
ma takie szanse. Trzeba jednak
pamiętać, że w każdej chwili będziemy sprawdzani.

A INTERNET NA TO…
Przy okazji jakichkolwiek wpisów dotyczących influencerów
zawsze pojawiają się komentarze, z założenia „anonimowe”.
„Współczesne nieroby”, „Dawniej, za czasów I i II wojny światowej, to był prestidigitator, czyli
zwykły oszust wykorzystujący
głupotę plebsu”, „Nie jestem
barankiem do prowadzenia
w owczym pędzie”, „Ludzie żyją
w nieistniejącym, wyimaginowanym, komputerowym świecie”.
Czy można się tym opiniom dziwić? Może warto popatrzeć na
statystyki? Według badań Whitepress, przeprowadzonych na 260
polskich firmach, aż 75 proc.
z nich wskazało, że liczy się dla
nich przede wszystkim budowanie świadomości marki. I do
tego potrzebni są właśnie influencerzy, choć nie można jeszcze
mówić o jakichś gigantycznych
kwotach, bo 46 proc. firm wydaje na tę formę marketingu mniej
niż 1000 zł, przy czym podobnie
duża grupa planuje zwiększyć tę
kwotę w kolejnych latach. Znikomy procent ankietowanych firm
wydaje jednak na influencerów
nawet 50 tys. zł. miesięcznie.
Oczywiście, ktoś powie, że nie
potrzebuje influencera, żeby
żyć spokojnie, robić i jeść to, co
lubi, kupować to, co potrzebne,
itd. Że nie potrzebuje „mądrali”, która będzie bombardować
go informacjami na temat tego,
czego nam naprawdę potrzeba.
Nie można się z tym nie zgodzić.
Ale też z drugiej strony nie ma od
tego ucieczki. Każdy, kto ma profil w którymkolwiek z mediów
społecznościowych, z pewno-
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ścią zetknął się z tym, że ktoś ze
znajomych czy z rodziny wrzucił
zdjęcie lub filmik pokazujący
jakiś produkt albo usługę. Ot,
zwykłe podzielenie się postem
albo własnym zdjęciem już może
wpłynąć na nasze przyszłe decyzje. Bo może jednak kupimy ten
sam produkt, może zjemy w tej
samej restauracji?

to ogromne pieniądze, choć nie
każdy z fanów z takiej reklamy
korzysta. Ale dla firm liczy się tu
masa, bo tego typu profile są obserwowane przez nawet milion
użytkowników. Bycie sławnym
pomaga.

Mało tego, co jakiś czas pojawiają się pytania o rekomendacje. Jeśli usługa lub produkt są
dobrze sprzedane, to będą wykorzystane. I o to chodzi. Takim
nanoinfluencerem może być każdy z nas. Pokazanie lampy firmy
X, pokazanie przyprawy firmy Y,
pokazanie ośrodka wczasowego

Internet roi się od porad dotyczących tego, jak zarabiać na istnieniu w sieci. Teoretycznie każdy, kto ma profil na Facebooku,
Instagramie, Twitterze czy SnapChacie albo kanał na YouTubie, ma już doskonały start
do zarabiania na postach. To
oczywiście wymaga cierpliwo-

firmy Z – to wszystko sprawia,
że na kogoś wpływamy, bo ktoś
nam ufa, a więc kupi to samo
i pojedzie w to samo miejsce.
Firmy to zauważają i najczęściej
proponują barter, czyli wysyłają
określone produkty w zamian za
to, że pojawią się one na naszych
profilach i w naszych postach.
Nieco wyżej plasuje się mikroinfluencer. To osoba, która świadomie i celowo angażuje w dany
post jak największą grupę ludzi
dzięki hashtagom lub pozycjonowaniu, a także interakcji z potencjalnymi zainteresowanymi.
Nawet jeśli ich nie zna. I tu już
pojawiają się pieniądze.
Inna bajka to natomiast sytuacje,
kiedy np. celebryci i sławy reklamują produkty na swoich profilach w mediach społecznościowych. Wiadomo, że dostają za

ZARABIANIE W SIECI

ści, pomysłu i zaangażowania
najlepiej tysięcy obserwujących nasze poczynania. Ale nie
jest to niemożliwe. Trzeba też
pamiętać o systematyczności,
zaangażowaniu w dany temat
i odpowiednich narzędziach,
czyli łączeniu wpisów i mediów,
które wykorzystujemy. Nie tylko
profil, ale też strona www jest
mile widziana – dlatego że właśnie na niej możemy instalować
reklamy potencjalnych płatników. Z tym że muszą być one
wystarczająco dobrze widoczne
i zachęcające do kliknięcia, bo
od tego zależy, ile i czy w ogóle
coś nam zapłacą. Jest tu przydatne GoogleAdSense.
Zalecane są też programy partnerskie, ale one również zależą
od liczby odwiedzin strony czy
kliknięć w banner reklamowy.

Plusem jest to, że tego typu
sposób zarabiania w internecie
opiera się na znanej i solidnej
marce, oferuje w miarę dobry
poziom wynagrodzenia, opiera
się na jasnym i konkretnym regulaminie. O wysokości wpływów
z prowadzenia strony czy profilu mogą decydować też ankiety.
Ich wypełnienie to zysk od 50 gr
do 5 zł.
Sposobów na zarobek w sieci
jest wiele. I każdy z nich może
być częścią pracy influencera
– jeśli tylko podejdzie do tego
z głową. Kiedy już dojdzie się
do etapu współpracy barterowej z jakąś marką, warto pamiętać o tym, by skupiać się
właśnie na jednej. Nie tracić
wiarygodności i nie zamieniać
się w słup z ogłoszeniami. Utrata zaufania i zainteresowania
ze strony obserwujących wpisy może skończyć się utratą
zainteresowania marek, które
chcemy przy sobie utrzymać.
Nawet jeśli one same dyktują
nam, co i jak mamy pisać.
Niedawno ogłoszono wyniki
pierwszego Rankingu Polskich
Influencerów, zorganizowanego przez zrzeszonych w See Blogers i platformę Iflu Tool. Brano
pod uwagę działalność na Instagramie, YouTubie i w blogosferze. Najlepsza okazała się Julia Kuczyńska, czyli Maffashion.
Zaraz za nią wyróżniono Jessicę
Mercedes i blog Kwestia Smaku. Na Instagramie najlepsze
okazały się Angelika Mucha,
czyli LittleMooonster96, a także Ola Nowak i Joanna Kucha.
Z kolei na YouTubie niepodzielnie króluje Friz, za którym uplasowali się Stuu Burton i Sylwia
Lipka. Pod uwagę brano liczbę
obserwujących dany profil,
popularność i liczbę polubień,
udostępnień oraz komentarzy.
Ważne też było samo zaangażowanie twórcy danego profilu
w interakcje z obserwującymi i komentującymi. Liczył się
również staż na danym kanale. Może więc warto najpierw
spojrzeć na to, jak robią to ci
najlepsi?
Filip Cuprych

KALENDARZ
IMPREZ
5.10
NUIT BLANCHE 2019
różne miejsca w Brukseli
www.nuitblanchebrussels.be
4 – 6.10
SALON ŚLUBU
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.votremariage.net
5 – 6.10
MUZEUM KOMIKSU
ŚWIĘTUJE 30 URODZINY!
Rue des Sables 20,
1000 Bruxelles
www.cbbd.be
9.10 – 8.12
CIRQUE BOUGLIONE
Parc d’ Osseghem,
1020 Bruxelles
www.bouglione.be
17 – 26.10
FESTIVAL DES LIBERTES
wystawy, przedstawienia, koncerty
różne miejsca w Brukseli
www.festivaldeslibertes.be
26.10 – 3.11
FESTIWAL HALLOWEEN
Musée d’art fantastique,
1060 Bruxelles
www.fantastic-museum.be
16.11
V KONGRES KOBIET
Bruksela
www.kongreskobiet.be
21 – 24.11
CIRQUE DU SOLEIL – CORTEO
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be
do 5.12
NOCTURNE DES MUSÉES BRUXELLOIS
www.brusselsmuseums.be
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WYSTAWY
do 29.03.2020
CROSSROADS
Podróż w średniowiecze
Musée Art & Histoire,
1000 Bruxelles
www.artandhistory.museum
do 15.09.2020
BRUEGEL. THE ORIGINALS
Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique
www.fine-arts-museum.be
11.10 – 9.02.2020
DALI & MAGRITTE
Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique
www.fine-arts-museum.be
17.10 – 30.08.2020
ANTARKTYDA
Muséum des Sciences Naturelles,
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be
18.10 – 18.10.2020
BACK TO BRUEGEL
EXPERIENCE THE 16TH CENTURY
Porte de Hal – MRAH,
1000 Bruxelles
www.portedehal.be
22.10 – 15.03.2020
PAUL DELVAUX,
L’HOMME QUI AIMAIT LES TRAINS
Train World,
1030 Bruxelles
www.trainworld.be
ARKHANE
Autentyczny szkielet nowego
gatunku dinozaura!
Muséum des Sciences Naturelles,
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

Artistic Agency

Mu

sical Cabaret

Bruksela 06.10.2019, godzina 19:00
Passage 44
Bilety od 33€

Brusseles44 Center
Boulevard du Jardin Botanique 44 Brussels

www.benka.be, Tel 0 496 734 428, bilety@benka.be

Artistic Agency

Rodzice i nauczyciele szukają sposobów na to, jak rozumieć swoje dzieci
i uczniów oraz pomóc im w lepszym zrozumieniu siebie, innych oraz
otaczającego ich świata. Z takich poszukiwań rodzą się ciekawe pomysły
edukacyjne udostępniane następnie wszystkim zainteresowanym.
Nowością na belgijskim rynku stała się émoticocotte – nowa wersja
popularnej zabawy.

Dzieci, szczególnie najmłodsze, przeżywają emocje bardzo głęboko i często trudno
im sobie z nimi poradzić, a co dopiero je
nazwać czy zrozumieć. Czasami ten ogrom
uczuć i przeżyć sprawia, że stają się wręcz
„zablokowane”. Nie potraﬁą nic zrobić lub
reagują gwałtownie i w sposób nieopanowany. Danie dzieciom możliwości opowiedzenia, co przeżywają, lub podpowiedzenie, jak radzić sobie z uczuciami, jest
niezwykle pomocne. Zwłaszcza gdy dzieje
się w formie zabawy.

46

GAZETKA

Po pierwszym otwarciu układanki ukazują
się kolorowe pola z nazwą jednej z czterech
podstawowych emocji. Są to: gniew, strach,
radość i smutek. Każdej z nich przyporządkowany jest inny kolor i emo�konki. I tak
na przykład czerwień i zagniewana buźka
oznaczają gniew, a roześmiana twarz na
żółtym tle jest oznaką radości. Dziecko wybiera tę emocję, której właśnie doświadcza,
lub też taką, którą zwykle odczuwa albo
czuło najczęściej w ciągu danego dnia. Potem nazywa ją i opowiada, czego w związku
z nią doświadcza. Następnie głębiej otwiera
origami, a tam znajdują się propozycje ćwiczeń, które mają pomóc w odpowiednim
przeżywaniu danej emocji. To zestaw prostych czynności – jak głębokie oddychanie
czy przyjmowanie odpowiedniej pozycji
ciała. Są to propozycje oparte na ﬁgurach
z jogi. Dla każdej emocji przedstawione są

cztery możliwe rozwiązania. Wybiera się
to, które w danej chwili najbardziej dziecku
odpowiada lub które będzie najefektywniejsze. W tym momencie ważna jest rola
rodzica, nauczyciela lub terapeuty, by pokazać właściwe wykonanie ćwiczenia i towarzyszyć w nim dziecku. Ćwiczenia mają
dobrze wpływać na stan umysłu i organizm
dzieci. Układankę można kupić na stronie
www.emo�coco�e.com.

Choć oczywiście ludzkich emocji jest więcej,
émo�coco�e zawiera cztery podstawowe,
rozpoznawane we wszystkich kulturach na
całym świecie. Doświadcza ich każdy człowiek od najwcześniejszych lat życia. Poza
tym to właśnie one odpowiadają na podstawowe ludzkie potrzeby. Za gniewem kryje się potrzeba bycia wysłuchanym, strach
sygnalizuje wymóg zapewnienia ochrony,
smutek wymaga pocieszenia, a radość chce
być dzielona z innymi.
Nazwanie, opisanie i zrozumienie swoich
emocji to ważny etap w życiu wszystkich
dzieci. Edukacyjne origami może im w tym
pomóc, a przy okazji dorośli i dzieci mogą
lepiej się poznać, ucząc się właściwego odczytywania swoich uczuć i sposobów radzenia sobie z nimi.
Sylwia Maj

Fot. www.emo�coco�e.com, Freepik

Papierowa układanka zwana w Polsce piekło/niebo, a w Belgii cocotte jest co prawda
dawną dziecięcą zabawką, ale nadal lubianą
przez milusińskich. Służyła do nieskomplikowanej zabawy w otwieranie i zamykanie
ścianek poruszanych palcami. W klasycznej
wersji ścianki origami pomalowane były na
niebiesko i czerwono. Pierwsze symbolizowały raj, a drugie – piekło. Wygrywała ta
osoba, która traﬁła na raj. Zabawie towarzyszył wierszyk: „Piekło, niebo, czyściec,
raj, swoją duszę tutaj daj…”. Niezwykle łatwo było ją zrobić praktycznie w każdych
warunkach – wystarczy kartka papieru
i kilka kredek. Dla tych, którzy zapomnieli,
jak złożyć ową układankę, pomocny będzie
internet, gdzie obejrzeć można szczegółową instrukcję. Obecnie kupimy też gotowe
origami służące do zabawy w wyzwania. Na
ściankach są obrazki lub zdania, które sugerują, co gracz musi zrobić, gdy wyliczanka
zatrzyma się na danym boku ścianki. Pojawiły się również origami służące nie tylko
zabawie, ale i uczeniu się oraz planowaniu
domowych obowiązków, a także związane
z porami roku i świętami.

Belgijskiej nauczycielce Julie-Pomme Colle�e
udało się zaadaptować dawną papierową
układankę do stworzenia psychologicznego
rekwizytu, który w ludyczny sposób ma pomóc dzieciom w orientacji w świecie emocji. Origami nazwała émo�coco�e. Wyglądem przypomina dawne piekło/niebo, ale
jest wykonane z błyszczącego papieru i pokryte odpowiednio dobranymi rysunkami
i krótkimi wyrażeniami. Pozwala nazywać,
opisywać i rozumieć emocje. Autorka edukacyjnego origami, która jest nauczycielką
i mamą trzech małych chłopców, używała
wymyślonej przez siebie zabawy w klasie
i w domu. Zaobserwowała, że przy użyciu
tej „zabawki” dzieci łatwiej mówią o swoich emocjach i lepiej sobie z nimi radzą.
Potrafią zaufać osobie dorosłej, opowiadając jej o swoich radościach czy lękach,
dzieląc się przeżyciami.
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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

Dla wielu osób posiadanie dzieci jest oczywistością,
celem, do którego dążą z największym często
zaangażowaniem. Społeczeństwo nadal oczekuje
od kobiety, że przyjmie na siebie chwalebną
rolę żony i matki i zadba o dom. Dziewczynki są
do tego przygotowywane od najmłodszych lat.
Wszyscy jakby z automatu oczekują, że każda
kobieta z uśmiechem wdzieje na siebie szaty Matki
Polki. Nie każdej z nas to się jednak uśmiecha
i coraz częściej słychać głosy kobiet (którym
czasami wtórują głosy partnerów) świadomie
wybierających bezdzietność. „Obrońcy rodzin”
podnoszą wtedy larum i wykrzykują o wstydzie,
wierze, upadku człowieczeństwa i egoizmie.
Część dziewczyn ugina się pod taką presją, są
jednak i takie, które wiernie trwają w swoich
postanowieniach. Co nimi kieruje i czy w ogólnym
rozliczeniu żałują swojej decyzji?

Każdy z nas, a może lepiej: każda z nas słyszała o tykającym zegarze biologicznym,
wołaniu ciała, które według niektórych domaga się posłuszeństwa. Głos ten ma ponoć
każdej kobiecie przypominać, że już czas się
zająć macierzyństwem. Są jednak kobiety,
które wołania matki natury nie słyszą i nie
są z tego powodu niezadowolone. Tak, to
się dzieje: są kobiety, które zwyczajnie nie
czują potrzeby i chęci posiadania dzieci. Nie
oznacza to jednak, że są monstrami o kamiennym sercu. Sama znam przedszkolanki, które kochają powierzone sobie maluchy,
ale nie chcą mieć własnych dzieci.
Kobieta, która nie czuje powołania do bycia
mamą, jest zupełnie zdrowa; nie trzeba jej
wysyłać na terapie i egzorcyzmy. Jeśli nie
ma ochoty na macierzyństwo, trzeba to
uszanować. Nie w każdym budzą się określone instynkty, czasem nikt nie woła i jeśli
ona przyjmuje to ze spokojem, jej bliscy też
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powinni. Zdarza się, że dziewczyny, które są
doskonałymi ciotkami, opiekunkami i nauczycielkami, absolutnie nie sprawdziłyby
się w roli matki. Decydując się na bezdzietność, stają często samotnie na straży swojego prawa wyboru. Jeśli nie odnajdują się
w oczekiwaniach społeczeństwa i rodziny,
czują się samotne i niezrozumiane. Ostatnią
rzeczą, jakiej im potrzeba, jest narzekanie,
dobre rady i krzyk, że „muszą”, że im się
„odmieni”, a „gdy już zobaczą dzidzię, to
wszystko będzie dobrze”, że „wymyślają”,
i że „powinny”.
Kobieta, która podejmuje świadomie decyzję o nierodzeniu dzieci, jest w pełni władz
umysłowych. Ona nie robi tego na przekór
wszystkim, ale dlatego, że nie czuje się powołana do bycia matką. Jeśli dziewczyna na
siłę próbuje obudzić w sobie „matkę” i przegrywa, może nie tylko skrzywdzić siebie, ale
też i dziecko, któremu, często wbrew swojej
woli, dała życie. Choć nadal boimy się to
przyznać głośno, to w niektórych przypad-

kach lepiej jest dla wszystkich, jeśli niektóre
pary pozostaną bezdzietne. Co więcej, bardzo wiele kobiet, które wybierają bezdzietność, świetnie zdaje sobie z tego sprawę.
Instynkt macierzyński nie zawsze się w nas
budzi – dla jednych to tragedia, dla innych
nie. I trzeba to zaakceptować.

Istnieje też całkiem spora grupa kobiet, które nie chcą dzieci, ponieważ widzą w macierzyństwie ograniczenie swej wolności
i szansy na karierę. Kobiety są wyzwolone,
mają coraz więcej szans na rozwój, wybijają się jako dyrektorki, menedżerki i liderki.
Nie zawsze w planie zarezerwowały sobie
przerwę na dzieci. Niektóre z nich celowo odrzucają macierzyństwo, ponieważ
uniemożliwiłoby im ono wspinanie się po
ścieżce kariery. Wiele kobiet w najlepszym
momencie na zajście w ciążę zajmuje się
pracą i rozwijaniem swoich pasji. Nie mają
czasu i ochoty porzucać wszystkiego dla

Można takie myślenie uznać za egoistyczne,
ponieważ są panie, które doskonale łączą
obowiązki matki i szefowej, ale dla coraz
większej grupy dziewczyn to najlepsze rozwiązanie. Nie każda z nas ma zastępy nianiek, które mogą pomóc, nie wszystkie możemy liczyć na mamy i babcie, nie zawsze
też chcemy. Kobiety chcą mieć czas dla siebie, podróżować, rozwijać się, bawić – nie
ma w tym nic złego. Bez dzieci i bardzo często bez partnera mogą być wolne i niezależne. Nie muszą się z nikim wiązać na stałe
i od nikogo oczekiwać pomocy w czasie ciąży i połogu. Wiele kobiet wskazuje, że sama
idea pozostawania na czyimś utrzymaniu
w trakcie „macierzyńskiego” jest przerażająca. Podają przykłady, kiedy to mężczyzna
musi więcej pracować, by utrzymać rodzinę, a kobieta zostaje pozostawiona sama
sobie, ponieważ partnera zwyczajnie nie
ma w domu, a jeśli już wraca z pracy, to najczęściej nie stanowi dla niej wystarczającego oparcia. Wolą uniknąć momentu, kiedy
będą żałowały, że zdecydowały się na dzieci
kosztem własnej kariery i pracy.
Owszem, dzieje się i tak, że dziewczyny rezygnują z macierzyństwa dla własnej wygody i z troski o siebie – bo nie chcą tracić czasu, figury, bo bardziej zależy im na
karierze i pieniądzach. W takim przypadku
również należy uszanować ich decyzję. Nie
każdy jest matką Teresą, czas siłaczek również odchodzi do lamusa. Kto z nas choć raz
nie myślał tylko o sobie i swojej wygodzie,
niech pierwszy rzuci kamieniem!

Coraz większa świadomość ekologiczna
społeczeństwa skłoniła niektórych naukowców do postawienia tezy, że recykling
i ograniczenie spalin na tym etapie wyrządzonych naturze przez człowieka zniszczeń
już nie wystarczy – trzeba też ograniczyć
przyrost naturalny. Według uczonych można albo wybrać opcję „wymiany”, czyli mieć
dwoje dzieci, które zajmą nasze miejsce na
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ziemi po naszej śmierci, albo w ogóle zrezygnować z rodzicielstwa. Osoby, które zdają
sobie sprawę ze stanu naszej planety, coraz
częściej mówią też, że to skrajnie nieodpowiedzialne, by sprowadzać na zdegradowany i stojący u progu katastrofy ekologicznej
świat nowe życie.
Wiele zaangażowanych osób zgodziło się
z tą tezą i postanowiło pójść za radą nauki.
Powstał nawet ruch BirthStrike. Jego członkami w 80 proc. są kobiety, które swoją decyzją postanowiły zwrócić uwagę na stan
środowiska i wywrzeć presję na społeczeństwie. Osoby należące do ruchu obawiają
się, że zanim dzieci będą miały szansę dorosnąć, staną się oﬁarami chorób, katastrof
naturalnych czy wojen wywołanych właśnie
postępującym zanieczyszczeniem planety.
Ich wybór podyktowany jest zatem troską
o nowe życie oraz troską o Matkę Ziemię,
nie zaś, jak twierdzą niektórzy, naiwnością,
paranoją i „ekologicznym majaczeniem”.
Patrząc na świat przez ekologiczne okulary,
zobaczymy, że posiadanie dzieci pochłania
nie tylko ogromne ilości zasobów, ale też zostawia po sobie wielki ślad klimatyczny. Tony
pieluch, plastikowych zabawek, ubranek
będą zalegać na naszej planecie jeszcze przez
wiele lat albo traﬁą do atmosfery w postaci
dymu ze spalarni czy przydomowych pieców.
Osoby decydujące się na bezdzietność z ekologicznych pobudek kierują się, jak same
wskazują, miłością do Ziemi i swoich nienarodzonych dzieci – nie chcą skazywać ich na
życie w środowisku, które będzie zagrażać
ich zdrowiu. Blythe Pepino, jedna z założycielek ruchu, przyznaje, że marzy o dziecku,
ale dostrzega, że nie jest to dobry czas, by
je mieć. Rozumowanie członków BirthStrike
nie jest, jak twierdzi wielu, absurdalne – jest
trafne, radykalne i niestety poprawne. Ludzie muszą zacząć podejmować wyrzeczenia
i radykalne kroki, by ocalić planetę, i bezdzietność lub ograniczenie urodzeń może
być jednym z lepszych rozwiązań.

Odpowiedź jest bardzo prosta: nie przeszkadzaj. Bądź przy kobiecie, parze, która
podejmuje taką decyzję, słuchaj argumentów, nie namawiaj, nie oceniaj i za nic na
świecie nie wpadaj w ton kaznodziei. Jeśli
słyszysz od swojej partnerki, że obawia się
roli matki albo że nie chce dzieci, poroz-

mawiaj z nią i wysłuchaj jej. Spróbuj ją zrozumieć – może jej wahania i strach nie są
bezpodstawne. Jeśli zechce porozmawiać
o swoich przemyśleniach z psychologiem,
pozwól na to, ale nie ciągnij jej na siłę do
specjalistów, bo zacznie czuć się osaczona
i powoli będzie się od ciebie oddalać. Daj
jej i sobie czas; w żadnym wypadku nie
zmuszaj jej do niczego, bo swoją agresją
możesz doprowadzić do straszliwych rzeczy.
W niektórych przypadkach (sama znam takie dziewczyny) po latach odrzucania i niechęci kobieta dojrzewa do macierzyństwa
i staje się wspaniałą opoką dla rodziny. Nie
oznacza to jednak, że zawsze tak się dzieje
i że zawsze głos budzi się na czas. Czasem
jest tak, że „głos Matki Natury” odzywa się
nieco za późno, ale nie oznacza to, że trzeba od razu popadać w rozpacz: w domach
dziecka czekają na nowych rodziców tysiące
porzuconych dzieci. Aktywiści zaangażowani w ekologię, kobiety sukcesu, ludzie bez
chęci do posiadania potomstwa, wszyscy
oni mogą wspierać dzieci już narodzone.
Opłacać edukację dzieci w krajach Trzeciego Świata (to nie kosztuje wiele!), wspierać
szpitale dziecięce i hospicja, znaleźć rodzinę, która ma trudności z wiązaniem końca
z końcem, i zacząć jej pomagać. To, że ktoś
wybiera bezdzietność, nie zawsze oznacza,
że jest egoistą. Oznacza jedynie, że podjął
decyzję i nadal może robić wiele dobrego
dla nie swoich dzieci.
Anna Albingier

Fot. Freepik

dzieci. Badania pokazują, że nierówności
w obsadzaniu najwyższych stanowisk często
wynikają z faktu, że podczas gdy mężczyzna
zdobywa kolejne szczeble na drabinie kariery, kobieta zajęta jest dziećmi i domem, nie
ma zatem często możliwości wspięcia się
równie wysoko jak mężczyźni posiadający
dokładnie to samo wykształcenie.
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Ubezpieczenie szpitalne
CM-Hospitaalplan
Choć belgijska opieka zdrowotna jest doskonale zorganizowana,
pacjent ponosi w związku z pobytem w szpitalu określone koszty.
Pewne wydatki, takie jak udział własny, materiały medyczne, leki
oraz dopłata za pokój w szpitalu i wynagrodzenie lekarza pacjent
musi opłacić, w części lub w całości, we własnym zakresie.
Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę przez koniecznością zapłaty wysokich kosztów pobytu w szpitalu, można przystąpić do ubezpieczenia CM-Hospitaalplan oferowanego przez fundusz CM. Zapewnia ono pokrycie części kosztów hospitalizacji po przedłożeniu
rachunku za szpital, a także kosztów poniesionych w ciągu miesiąca
przed leczeniem szpitalnym i w ciągu nawet trzech miesięcy po jego
zakończeniu, jak również kosztów poniesionych wskutek niektórych
ciężkich chorób.

Ubezpieczenie obejmuje dopłatę do następujących kosztów:

• kosztów naliczonych za pobyt w szpitalu ogólnym, spowodowany chorobą, wypadkiem, porodem lub komplikacjami związanymi z ciążą;
• kosztów szpitalnych poniesionych przed przyjęciem i po wypisaniu ze szpitala, gdyż hospitalizacja wiąże się często z uprzednimi
badaniami i kontrolą, a także późniejszą opieką i rehabilitacją. Dlatego też refundacją objęte są koszty poniesione w ciągu miesiąca
przed leczeniem szpitalnym i w ciągu nawet trzech miesięcy po
jego zakończeniu;
• kosztów opieki ambulatoryjnej w przypadku niektórych poważnych
schorzeń (np. nowotworów, stwardnienia rozsianego, mukowiscydozy itp.);
• kosztów pewnych ściśle określonych, specjalnych świadczeń (jak
np. rooming-in (pobyt opiekuna przy dziecku), poród w domu,
koszty pobytu w szpitalu dawców organów, uzyskanie drugiej opinii medycznej itp.);
• dopłat do wynagrodzeń lekarzy, które będą zwracane do wysokości maks. 100% oﬁcjalnej stawki.

Ogólny okres oczekiwania (tzw. okres karencji)
na objęcie ubezpieczeniem wynosi trzy miesiące. Okres ten nie ma zastosowania:
• w razie przejścia na ubezpieczenie CM (bez jakiejkolwiek przerwy)
z ubezpieczenia o podobnym zakresie refundacji;
• przy urodzeniu dziecka (pod warunkiem, że rodzic posiada ubez-
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pieczenie CM-Hospitaalplan);
• gdy przyjęcie do szpitala spowodowane jest wypadkiem lub
określoną, ostrą chorobą zakaźną (np. różyczką, zapaleniem opon
mózgowych, odrą itp.).

W wypadku leczenia płodności okres oczekiwania na objęcie ubezpieczeniem wynosi dziewięć
miesięcy.
Do ubezpieczenia CM-Hospitaalplan może przystąpić każdy, bez
względu na stan zdrowia. W razie hospitalizacji z powodu wcześniej
istniejącego stanu, podczas pierwszych pięciu lat objęcia ubezpieczeniem (lub w przypadku istniejącej już ciąży – podczas pierwszych 9
miesięcy) nie przysługuje zwrot kosztów dopłat za salę szpitalną i wynagrodzenie lekarzy, jeśli ubezpieczony wybierze pokój jednoosobowy.
Ubezpieczenie szpitalne CM jest obecnie jednym z najtańszych na belgijskim rynku. Porównaj ceny. Umów się z polskim konsultantem CM.

Polski konsultant w Brukseli
Jeśli potrzebujesz więcej informacji
nt. ubezpieczenia zdrowotnego w
CM, skontaktuj się z konsultantem:
0473 52 05 55,
Polska.smb@cm.be
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Słodkie, kwaśne, duże, małe, czerwone czy żółte – jabłka są przeróżne, ale jedno jest pewne: jesień
należy do nich! W Polsce nie ma
chyba bardziej popularnego owocu.
Cenione są za smak oraz możliwość
przygotowania ich na słodko i na
słono. Oczywiście wiemy, że są zdrowe – nie na darmo angielskie przysłowie radzi spożywanie jednego
jabłka dziennie, aby uniknąć wizyty
u lekarza. Ale co dokładnie kryje się
wewnątrz tego rumianego owocu?

Jabłka to przede wszystkim bogactwo przeciwutleniaczy oraz praktycznie wszystkich
witamin, jak chociażby witaminy C, która
wzmacnia odporność, a przez to zmniejsza
ryzyko infekcji i pomaga w walce z substancjami chorobotwórczymi. To również
źródło potasu, fosforu, magnezu i żelaza.
Są też bardzo pomocne przy problemach
trawiennych. Usprawniają pracę układu
pokarmowego i zapobiegają dolegliwo-

Polaków może to dziwić, ale Belgowie
nie mają nic przeciwko jedzeniu mięsa… z musem z jabłek. Takie nieoczywiste dla nas połączenie jest tu dosyć
popularne – kurczaka, wieprzowinę czy
kiełbasę chętnie podaje się z compote
de pommes. To rodzaj musu jabłkowego
lub kawałków jabłka gotowanych w syropie. Dla nas jabłka to jednak przede
wszystkim pyszne szarlotki i jabłeczniki.
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ściom związanym z biegunkami, wzdęciami
i zaparciami. Mus z jabłek jest szczególnie
polecany nawet dla małych dzieci z problematycznym wypróżnianiem.
Warto po nie sięgać głównie ze względu na
dużą zawartość pektyny i błonnika. Są to
substancje ważne dla zdrowia jelit; pomagają także pozbyć się z organizmu toksyn
i metali ciężkich. Błonnik jest niezwykle ważny dla wszystkich osób na diecie, ponieważ
oczyszcza jelita i przyspiesza trawienie, ale
także daje uczucie sytości, przez co hamuje
ataki głodu. Jabłka mają także mało kalorii –
zaledwie około 70 kcal. Można je więc spożywać bez obaw i… chudnąć! Bardzo ważne są również zawarte w nich pektyny – to
właśnie one obniżają poziom cholesterolu
i regulują poziom cukru we krwi. Badacze
uważają, że pektyny działają jak szczotka
i „wymiatają” z jelit resztki niestrawionych
pokarmów, a także usuwają szkodliwe substancje, które wywołują groźne schorzenia. Z tego względu jabłka są też polecane
mieszkańcom dużych miast, bo ci na co
dzień mają kontakt z różnymi rodzajami
zanieczyszczeń. Polifenole to kolejna grupa
substancji o zdrowotnych właściwościach.
Chronią organizm nie tylko przed chorobami

układu krążenia, ale również przed różnymi
rodzajami nowotworów, a także cukrzycą
oraz chorobami Parkinsona i Alzheimera.
Pomimo wielu dobroczynnych właściwości
zbyt duże spożycie jabłek może powodować wzdęcia i bóle brzucha. Może być to
spowodowane procesami fermentacyjnymi
zachodzącymi w organizmie. W tym wypadku najlepiej ograniczyć spożycie jabłek do
maksymalnie trzech dziennie.

Do jedzenia należy wybierać jabłka bez
obić, wgnieceń i nieuszkodzone, przede
wszystkim zaś nie mogą być spleśniałe czy
nadgniłe. Uszkodzone jabłka szybciej poddają się procesom fermentacji i psują się,
a przez to stają się źródłem toksycznych

Ciasto bez jajek i bez użycia miksera – wyborne w smaku!
Składniki
● 1,5 kg kwaśnych jabłek
● szklanka mąki
● szklanka cukru
● szklanka kaszy manny
● 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
● odrobina cynamonu do smaku
● 150 g masła
Składniki sypkie mieszamy i dzielimy na trzy
części. Pierwszą część wysypujemy na dno
tortownicy o średnicy 23 cm, a na wierzch
układamy część pokrojonych na małe kawałki
jabłek. I tak warstwami układamy składniki
sypkie i jabłka, a na wierzch kroimy wiórki
z zimnego masła. Ciasto pieczemy przez godzinę w temp. 180°C. I to wszystko!

substancji – tzw. patuliny. W tym przypadku
nie wystarczy wykroić zepsutej części owocu, bo substancje rakotwórcze znajdują się
w komórkach całego nadpsutego jabłka. Taki
owoc najbezpieczniej wyrzucić do kosza.
Warto też wspomnieć, że najlepiej spożywać
jabłka ze skórką, bo właśnie w niej gromadzi
się najwięcej witamin i substancji odżywczych. W prosty sposób możemy się pozbyć
pozostałości środków chemicznych na skórce. Jeśli umyjemy jabłka w wodzie z dodatkiem sody, usuniemy resztki pestycydów.
Szkodliwych bakterii na skórce pozbędziemy
się, jeśli wypłuczemy owoce w wodzie z dodatkiem octu jabłkowego lub kwasku cytrynowego. A aby zneutralizować pH jabłka,
płuczemy je w czystej wodzie. Owoce będą
wtedy na pewno bezpieczne dla zdrowia.

Jabłka to nie tylko słodkie desery i wytrawne dania, ale także alkohole. Produkuje się
z nich wina, piwa, ale i mocniejsze trunki.
Najbardziej znany jest cydr – to lubiane we
Francji słabe wino wytrawne. Najwięcej cydru wytwarza się w Bretanii i Normandii,
ale produkuje się go również w Niemczech,
Hiszpanii, Anglii, a ostatnio coraz częściej
i w Polsce, gdzie popularny jest cydr słodki
i musujący. Ma on zawartość alkoholu pomiędzy 2 a 7 proc., a od innych napojów
z jabłek wyróżnia się tym, że nie jest dosładzany. Powstaje jedynie z jabłek i drożdży.

Efektowna francuska tarta to rodzaj odwróconego ciasta podawanego na ciepło z lodami.
Jej oryginalność polega na tym, że najpierw
skarmelizowane jabłka zapieka się pod ciastem, a potem odwraca się ciasto i jabłka
znajdują się na górze.
Składniki
Na ciasto kruche:
● 200 g mąki pszennej
● 100 g masła
● 30 g cukru
● szczypta soli
● 1 jajko
Oraz:
● 2 kg twardych, kwaskowatych jabłek
● 200 g drobnego cukru
● 125 g masła niesolonego
● 50 g masła solonego
● cynamon

Z destylacji cydru powstaje calvados –
francuska wódka wywodząca się z departamentu Calvados w Normandii, ale obecnie
chętnie produkowana także w Niemczech,
Szwajcarii, Austrii i USA. Calvados wyróżnia
się charakterystycznym zapachem szarlotki. Podaje się go w temperaturze pokojowej
w koniakówce, jednak oryginalne kieliszki
do tego alkoholu to takie w kształcie tulipana z przykrywką – trunek podany w zamkniętym kieliszku pozwala jeszcze bardziej wydobyć zapach calvadosu.
Przed posiłkiem dla wyostrzenia apetytu
najlepiej zaserwować aperitif pommeau
de Normandie – to alkohol na bazie soku
jabłkowego i calvadosu, podawany w kieliszkach do szampana. Najlepiej komponuje się z serem camembert, ostrygami
lub wołowiną.

W kulturze europejskiej jabłko to przede
wszystkim symbol zdrowia i płodności,
a jednocześnie znak żniw i zbiorów, a przez
to dostatku i urodzaju. Owoc ten ma też
jednak złą sławę – to ponoć jabłkiem, czyli
zakazanym owocem, Ewa skusiła Adama.
Zaś według mitologii greckiej stało się ono
przyczyną wojny trojańskiej. Złote jabłko
z napisem „dla najpiękniejszej”, rzucone
przez boginię Eris podczas wesela Tetydy
i Peleusa, wywołało spór pomiędzy Herą,
Afrodytą i Ateną, co doprowadziło do po-

rwania pięknej Heleny Trojańskiej i rozpoczęcia wojny. Stąd właśnie wzięło się określenie „jabłko niezgody”.
W mitologii rzymskiej jabłko nabierało
znaczenia jako symbol życia wiecznego
i zaświatów. Powiedzenie Rzymian: ab
ovo usque ad mala – czyli od jaja do jabłka – miało oznaczać od początku życia do
śmierci. Z drugiej strony czerwone jabłka
były kojarzone z boginią miłości i pożądania Wenus. Owoce te były także ważne
dla Celtów, którzy mieli swój świat pozagrobowy nazywany Avalonem, czyli Wyspą
Jabłek. Zmarli płynęli łodzią na wyspę, na
której znajdowało się magiczne drzewo dające wieczną młodość.
Także w baśniach i legendach owoc ten odgrywa kluczową rolę. Wydawałoby się, że
zjedzenie zatrutego jabłka przez Królewnę
Śnieżkę zakończy jej żywot, a był to tylko
przyczynek do poznania prawdziwej miłości.
Nie zapominajmy też, że to ponoć jabłko przyczyniło się do odkrycia grawitacji!
Isaac Newton twierdził, że odpoczywając
w ogrodzie pod drzewem jabłoni, doznał
olśnienia po tym, jak jabłko spadło mu na
głowę. Ile w tym prawdy, trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne: jedzmy jabłka
– na zdrowie!
Agnieszka Strzałka

Można kupić gotowy kruchy spód lub przygotować go
samemu. W tym celu zagniatamy wszystkie składniki
na jednolitą masę, owijamy ciasto w folię spożywczą
i wstawiamy na 30 min do lodówki. W tym czasie przygotowujemy resztę. Smarujemy całą formę (33 cm)
rozpuszczonym masłem solonym i posypujemy cukrem, tak aby na dnie zostało ok. 3 mm cukru. Wszystko
posypujemy szczyptą cynamonu. Jabłka kroimy na niewielkie kawałki. Na patelni roztapiamy łyżkę niesolonego masła i dodajemy drobny cukier oraz szczyptę cynamonu, mieszając oraz powoli dodając stopniowo resztę
masła i cukru, tak by powstała brązowa masa, w której
karmelizujemy jabłka. Następnie układamy je naokoło
w przygotowanej wcześniej formie i pieczemy 20 min
w temp. 180–200°C. Po wyjęciu czekamy ok. 30 min, aż
jabłka trochę ostygną. Następnie na wierzch kładziemy ciasto kruche i znów pieczemy – ok. 20 min (jeśli
ciasto zbyt szybko brązowieje, warto przykryć je folią
aluminiową). Po wyjęciu z piekarnika pora na najważniejsze – odwracamy formę i wykładamy ciasto tak, by
owoce znalazły się na górze. Serwujemy jeszcze ciepłe,
najlepiej z gałką lodów.
GAZETKA
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Hasło to towarzyszy nam już od lat. Jednak niektórym spędza ono sen z powiek. O ile nie chodzi o sam wymieniony
w nim miesiąc (chyba że jesteś rodzicem studenta), o tyle
„oszczędzanie” napawa lękiem. Bo jak i na czym oszczędzać,
kiedy ceny rosną? Wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne – wystarczy trzymać się kilku zasad i rzeczywiście zacząć
przyglądać się własnym nawykom w wydawaniu pieniędzy.

Analizy dowodzą, że przeciętna rodzina większą część swoich wydatków przeznacza na produkty spożywcze. W tej sferze oszczędność
nie musi (i nie oznacza) nudnych i pozbawionych smaku potraw.
W internecie znajdziesz setki stron zawierających „przepisy za ileś
złotych” i opowieści o doświadczeniach innych, którzy już podjęli
wyzwanie. Warto skorzystać z dobrych i sprawdzonych rad, bo wówczas widzisz, jakie mogą być potencjalne problemy i co faktycznie
można zyskać.
Zmiany zacznij od prześwietlenia swoich nawyków. Zadaj sobie kilka
pytań: Jak robię zakupy? Gdzie? Czy używam listy i czy planuję, co
będę w najbliższym czasie gotować? Zawsze warto zapisać to, czego będziesz potrzebować. Nie tylko będzie ci łatwiej podejmować
decyzje, ale też unikniesz kupowania sterty rzeczy, których nie potrzebujesz, a które za dwa dni wyrzucisz, bo się zepsują. W sklepie
wybieraj tańsze produkty, które nie zawsze są gorsze od znanych
marek. Wiadomo, że jeśli chodzi o mięsa i wędliny, zasada ta często
przestaje obowiązywać, ale w innych przypadkach działa. Pamiętaj,
że czasem płacimy nie za produkt, ale za logo, warto zatem unikać podążania za modą i reklamą. Staraj się rzucić okiem na to, co
stoi nad lub pod reklamowanym, wiodącym produktem. Strategie
marketingowe sprzedawców mówią jasno: to, co chcesz sprzedać
(bo jest droższe, modne), ustawiaj w centrum, na wysokości wzroku
kupujących – ten prosty chwyt zapewnia sprzedawcom ogromne
zyski. Ważne jest wybieranie produktów sezonowych, z których możesz wyczarować niepowtarzalne smaki. Jeśli potrzebujesz mrożonek, warto zrobić je samemu – kup np. świeży kalafior, bo taki jest
tańszy niż przetworzony, i sama wrzuć go do zamrażarki. Warto też
robić zapasy produktów z długim terminem przydatności – pomoże
ci to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i czas. Po każdej wizycie
w sklepie zbieraj paragony i kontroluj swoje wydatki, a po miesiącu
zobacz, na co wydajesz najwięcej, i zastanów się, czy nie można tego
zmienić. Jeśli wydajesz dużo na słodycze, kolorowe napoje i niezdrowe przekąski, postaraj się je wyeliminować – nie tylko z oszczędności, ale przede wszystkim dla zdrowia. Na koniec uważaj na to, co
wyrzucasz. Badania prowadzone na całym świecie dowodzą, że co
roku wśród stert śmieci pojawiają się tony jedzenia. Dzieje się tak
nie tylko dlatego, że kupujemy za dużo, ale też dlatego, że nie wiemy,
jak wykorzystywać to, co mamy w domu. Miękkie pomidory można
zamienić we wspaniały i zdrowy domowy przecier, owoce w dżem
lub sok. Jeśli widzisz, że kupione warzywa zaczynają więdnąć, zrób
zupę albo pokrojone włóż do zamrażarki.

O tym, że rachunki za energię pochłaniają lwią część domowego
budżetu, nie trzeba przypominać. Warto jednak pamiętać, że w walce o ich zmniejszenie nie stoimy na przegranej pozycji. Wiesz, że
w każdym domu znaleźć można wampira? Czasem nie zauważasz
jego obecności, ale on siedzi sobie cichuteńko, przyklejony do kontaktu, i wysysa twoje pieniądze. Rozejrzyj się, nie widzisz może jego
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czerwonych ślepi? Zostawione w gniazdku ładowarki; telewizory
i radia, które uśpiłeś, a które nadal żerują na twoim rachunku, świecąc czerwoną lampką. Bardzo często w całościowym rozrachunku te
właśnie małe światełka odpowiadają za wysokie rachunki. O tym, że
trzeba wyłączać światło, opuszczając pokój, przypominać nie trzeba,
ale o tym, że warto wymienić żarówki na energooszczędne, już tak.
Pamiętaj też, że masz bardzo blisko siebie darmowe i bardzo dobre źródło światła – słońce. Korzystaj z naturalnego oświetlenia jak
najwięcej. Podnieś rolety i odsłoń okna – przecież nie musisz używać lampy, kiedy na dworze jest jasno. Ustaw biurko do pracy przy
oknie i ciesz się promieniami, za które nie zapłacisz ani centa! Szybki
prysznic zamiast kąpieli z pianką pomoże w rozwiązaniu problemów
z rachunkiem za wodę. Zakręć kran, kiedy myjesz zęby; nie wylewaj
hektolitrów wody na swój samochód i trawnik.

Tak śpiewa Lech Janerka i ma sporo racji. Oczywiście nie zawsze da
się zamienić samochód na autobus, pociąg czy rower, nie wszędzie
można też dojść, ale warto pomyśleć nad sensownością używania
auta w pewnych sytuacjach. Paliwo kosztuje, a spacer nie, więc jeśli zamierzasz kupić bułki w sklepie dwie ulice dalej, chyba lepiej
wybrać wygodne buty niż wsiadać do samochodu. Pomyśl, czy nie
jest tak, że samochód stał się twoim jedynym środkiem transportu,
zawsze i wszędzie? Jeśli tak (a sądzę, że tak właśnie jest), postaraj
się to zmienić. Jeśli w twojej okolicy mieszkają osoby, które z tobą
pracują, to może warto umówić się na wspólną podróż do pracy?
Nie tylko zaoszczędzisz, ale i pomożesz w skróceniu korków. Musisz
odwozić dzieci do szkoły? Może inni rodzice w okolicy też? Ustalcie
dyżury – to może wiele ułatwić. Takie zmiany mogą również zaowocować nowymi przyjaźniami i kontaktami, które pomogą ci też stać
się częścią społeczności, w której żyjesz.

Znam wielu Belgów, którzy każde pieniądze ekstra (z dodatkowej
pracy; to, co zostało w portfelu po zakupach itp.) wpłacają do banku
lub wrzucają do skarbonki w domu. Na przykład Frank. Frank jest już
szczęśliwie na emeryturze, ale nadal dorabia w restauracji. Napiwki
i wypłaty z dodatkowej pracy odkłada (na ile to możliwe) na wakacje albo drobne zachcianki swoje lub żony. Oczywiście nie każdy ma
komfort posiadania dwu źródeł dochodów, ale warto pomyśleć nad
takim rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli rzeczywiście mamy czas i sprawi
nam to przyjemność. Popularną metodą jest też „zasada jednej monety”. Jest bardzo prosta – wybierasz monetę, którą codziennie musisz wrzucić do skarbonki. Zatem jeśli wybierasz 2 euro, to na koniec
dnia wrzucasz wszystkie dwójki, które masz w kieszeni lub portfelu.
Metoda ta pomaga nie tylko w oszczędzaniu, ale także w wyrobieniu
sobie nawyku odkładania pieniędzy.
Czasem wielkie zmiany mają początek w bardzo małych rzeczach
– tak jest m.in. z oszczędzaniem. Wystarczy trochę pomyśleć, poobserwować i dokonać kilku ocen, żeby zobaczyć, że można i wydawać mniej, i nadal cieszyć się życiem, i korzystać z przyjemności.
Couchsurfing jako pomysł na wakacje? Zbiorowy wypad na kilka
dni? Obecnie istnieją setki opcji przyjemnego spędzania czasu, które nie muszą kosztować majątku. Pamiętaj jednak, że oszczędność
nie może przysłonić ci radości życia i wpływać na twoje kontakty,
np. z rodziną. Oczywiście fajnie jest być z partnerem, który rozumie
wagę pieniądza, ale z centusiem żyje się ciężko.
Anna Albingier
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Odwiedziła mnie ostatnio koleżanka i przyniosła nietypowy prezent – las w słoiku.
Jeszcze bardziej niesamowite było to, że sama przygotowała całą kompozycję!

Nie każdy z nas ma możliwość przebywania
codziennie w zielonym lesie i oddychania
świeżym powietrzem. Ale, jak się okazuje,
łatwo sobie stworzyć choć namiastkę we
własnym domu. Zwłaszcza że rośliny zamknięte w szklanym słoju stały się ostatnio
bardzo modną ozdobą w mieszkaniu. Można nawet powiedzieć, że to nasze współczesne akwarium. To także interesująca alternatywa dla zwykłego storczyka.
Miniogródki w szkle podbiły serca miłośników natury, ale i pragmatyzmu – szczelnie
zamknięty słój praktycznie nie wymaga
podlewania! W szklanych naczyniach można odtworzyć prawdziwy ekosystem leśny,
kwiatowy albo sukulentów. Dodatkowo
taka zamknięta w naczyniu natura wygląda
naprawdę bajecznie.
Na samym początku musimy się zastanowić, czy chcemy stworzyć system zamknięty, praktycznie w 100 proc. samowystarczalny, czy jednak otwarty. Od tej decyzji
będzie zależał dobór naczynia, dekoracji
w szkle, a przede wszystkim roślin, które
tam posadzimy. To, jakie rośliny mają preferencje względem wilgotności otoczenia,
jest zdecydowanie najważniejsze podczas
tworzenia kompozycji w szkle. Istotne jest,
aby w obrębie jednego słoja nie mieszać
roślin sucholubnych z takimi, które potrzebują dużo wody.
System otwarty przeznaczony jest w szczególności dla sukulentów, dlatego też wszelkiego rodzaju kaktusy, grubosze lub aloesy
będą się tutaj czuły jak w domu. Bardzo dobrze w szklanych słojach radzą sobie: opuncja, eszeweria, haworsja czy eonium. Rośliny
sucholubne najlepiej umieścić na kamiennym podłożu, które należy ułożyć warstwowo od najgrubszych kamieni do najdrobniejszych kamyczków. Z sukulentami najlepiej
będzie komponowało się podłoże w jasnych
kolorach, a sklepy budowlane mają teraz
szeroką gamę kolorystyczną kamieni.
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Bardzo ważną kwestią jest podlewanie.
W słojach otwartych kontrolujemy wilgotność i w miarę potrzeb podlewamy rośliny
raz w tygodniu albo delikatnie spryskujemy
całość. Jeśli naczynie jest zamknięte, wtedy nie trzeba już roślin podlewać. Należy
jednak kontrolować słoik i jeśli na ściankach skrapla się woda, trzeba go czasami
wietrzyć przez kilka minut. Z drugiej strony,
jeśli zauważymy, że w słoju robi się sucho,
wtedy najlepiej podlać rośliny kilkoma kroplami wody za pomocą pipety.

Decydując się na system zamknięty, mamy
do wyboru słój z roślinami kwitnącymi
lub zielony las. Można się nawet pokusić
o zamknięcie w słoju prawdziwego drzewka bonsai. Z roślin kwitnących najbardziej
wdzięczna jest miniaturka storczyka, która
idealnie mieści się w standardowych słojach. Tutaj podłoże układamy z kory lub
keramzytu ogrodniczego, a na samą górę
możemy dodać warstwę dekoracyjnego kamyczka w dowolnym kolorze. Bardzo ładnie
prezentuje się także kwitnąca różnokolorowo kalanchoe.
Klasyczny zamknięty las w słoiku odzwierciedla piętra roślinności w lesie liściastym.
Na samym dole układamy warstwę kamyków służącą za drenaż, a następnie ziemię
i pierwsze rośliny tworzące runo leśne – są
to mchy i porosty. Następnie dodajemy
par�ę roślin, które do złudzenia mają przypominać las. Tutaj najbardziej poleca się
paprocie, w szczególności dawalię o ciekawych kłączach. W leśnej kompozycji ładnie
prezentuje się wiecznie zielony bluszcz hedera, który jeśli zostanie ucięty na czubku,
pięknie się rozkrzewi. I jeden z ważniejszych
elementów: dekoracje. Mogą to być np.
szyszki, liście, skorupki ślimaków, kawałki
kory – wszystko to tworzy klimat i upodabnia dekorację do prawdziwego lasu.

• szklany słój z korkową pokrywką lub bez –
w zależności od wykorzystanych roślin,
• kamyki, żwir lub keramzyt do stworzenia
warstwy drenażowej,
• ziemię, piasek lub korę jako warstwę
podłoża,
• węgiel aktywny, który podnosi walory
zapachowe i oczyszcza wnętrze naczynia
z toksyn,
• dekoracje – szyszki, korę, płaskie kamienie, muszelki, gałązki.
Słój z roślinami bez problemu możemy wykonać w domu, jeśli jednak nie jesteśmy
przekonani co do własnych możliwości lub
chcemy dowiedzieć się czegoś więcej na
ten temat, warto wybrać się na warsztaty
tworzenia lasu w szkle. W każdym większym mieście znajdziemy ofertę obejmującą tworzenie leśnych kompozycji, które po
wykonaniu można zabrać do domu.
Paradoksalnie do popularności roślin zamkniętych w szkle przyczynił się modny od
kilku lat styl industrialny. Surowość w wystroju i wszechobecny beton uświadomiły
nam, że człowiek jest jednak istotą, która
potrzebuje chociaż namiastki natury – niechby i takiej zamkniętej w szklanej bańce.
Agnieszka Strzałka
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Umniejszacze,

czyli słowo o wewnętrznym krytyku

 Jako od wielu już lat praktykujący psycholog dochodzę do dość
smutnego wniosku – że w dużej części przypadków to my sami jesteśmy dla siebie najzwyczajniej w świecie niedobrzy. I szczególnie
podkreślam tu słowo „MY”. Jesteśmy dla siebie nieznośni, nieczuli, niewyrozumiali, niecierpliwi, niewspółczujący, nietolerancyjni,
nieszanujący swoich potrzeb i uczuć. To tak w wielkim skrócie, bo
mogłabym tu przytoczyć znacznie więcej przymiotników rozpoczynających się od „nie”. Często największemu przyjacielowi nie powiedzielibyśmy tego, co kierujemy w myślach do siebie samych. Obelgi,
przekleństwa, złorzeczenie: „i co ja zrobiłam, dlaczego jestem taką
kretynką”, „nie umiem tego i nigdy się nie nauczę”, „jestem debilem” lub zwykłe „no tak, przecież od początku było wiadomo, że mi
się nie uda” itp. Karzemy siebie i rugamy, jak tylko się da.
 Tak się tylko zastanawiam… Bo skoro myślenie jest energią i ma
moc sprawczą, to co tak naprawdę sobie robimy? Dlaczego tak
bardzo siebie dręczymy i okaleczamy? Dlaczego życzymy sobie gorzej niż największemu wrogowi? Z jakiego powodu sobie umniejszamy, sabotujemy własne starania, marzenia i chęć rozwoju?
Bo zapewniam państwa, że to, co o sobie myślimy, ma zasadniczy
wpływ nie tylko na nasze postrzeganie otaczającego świata, ale
w wielkiej mierze na to, jak MY się w tym świecie czujemy. Przede
wszystkim sami ze sobą – bo w stałym kontakcie ze sobą będziemy
do końca życia – a potem z innymi. I czy nie jest przypadkiem tak,
że jeśli źle oceniamy i postrzegamy siebie, to również wszystkich
dookoła widzimy w podobny sposób?
 Jeśli bez chwili zastanowienia ulegamy wewnętrznemu krytykowi,
to nie ma sposobu, aby utrzymać choćby względne poczucie własnej wartości. Egzystowanie przypomina wtedy koszmar, w którym
postrzeganie siebie jest mocno zniekształcone. Jeśli nie znajdujemy
w sobie siły, aby doszukać się miłości własnej i szacunku do siebie,
do własnych potrzeb i uczuć, jeśli nie umiemy sobie powiedzieć tak
po prostu „jestem w porządku”, to jak chcemy być w życiu spełnieni
i szczęśliwi? W jaki sposób chcemy być dobrzy, skoro dla siebie samych jesteśmy tak niedobrzy? Te pytania – i odpowiedzi na nie – są
tylko z pozoru proste i logiczne. Niestety kiedy łapiemy się na tego
rodzaju myślach, to jest to sygnał ostrzegawczy. Bo jeśli sami siebie
nie kochamy ani nie szanujemy, jeśli sobie nie ufamy, to jak możemy
oczekiwać tego od innych? Przecież to nielogiczne.

 Złych wzorców w zakresie nadmiernej samokrytyki dostarczają nam
najczęściej rodzice, którzy kiedy byliśmy mali, byli zestresowani i niezadowoleni z siebie, nie cieszyli się z tego, co mają (być może ich rodzice
również tacy byli). Ilu z nas pamięta szczęśliwych, wesołych, uśmiechniętych rodziców? Beztroskich, zrelaksowanych i cieszących się zwykłym, codziennym życiem? Podejrzewam, że wcale nie tak wielu. No
właśnie. I ci sami rodzice, aby poprawić sobie nastrój, najczęściej „dołują” dzieci – złośliwymi komentarzami, docinkami, wytykaniem niedostatków itd. Można by rzec: „wychowanie przez umniejszanie”. A stąd
już krótka droga do tego, że dzisiaj my, dorośli, robimy dokładnie to
samo samym sobie (a być może także i swoim dzieciom). Nasi rodzice
pewnie nie chcieli źle (a w każdym razie nie wszyscy) i takie „kuksańce”
miały nas zachęcić do mobilizacji w szkole, do większej ambicji itp. Ale
czy zachęciły? No właśnie. Miały na nas dokładnie odwrotny wpływ.
Ten, kto się nie uczył, po tego typu uwagach miał jeszcze gorsze oceny. Jednak te uwagi zostały nam w pamięci i często powtarzamy sobie
te krytyczne słowa. Czym to skutkuje? Tym, że nie wierzymy w swoje
możliwości i często wycofujemy z sytuacji, które realnie nie stwarzają
dla nas zagrożenia. Nie szanujemy swoich uczuć, tylko podejmujemy
działania, wcale się nie zastanawiając, czy mamy na nie ochotę, czy są
dla nas dobre. Ba… niektórzy wchodzą w relacje z osobami, które im
także w dorosłym życiu zatruwają codzienność krytykanctwem.
 Umniejszanie samemu sobie to destrukcja jakich mało i zniszczenie
psychiczne. Skutkiem takiego myślenia są wszelkiej maści zaburzenia
emocjonalne, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, nałogi, nerwice, problemy w relacjach i w rodzinach. Niektórzy tak bardzo źle o sobie
myślą, że mówią wprost: „jestem nic niewarta”, „po co chodzę po tej
ziemi”. Wynikiem ulegania umniejszaczom są także zarówno pracoholizm, jak i perfekcjonizm. Ciągle niewystarczająco, ciągle nie tak, ciągle
za mało, muszę więcej, muszę lepiej, bo to, co robię, jest za słabe.
 Połowa sukcesu w podjęciu walki z wewnętrznym krytykiem to
uczciwa, rzetelna diagnoza, co tak naprawdę się z nami w środku
dzieje. To nic innego jak rozpoznanie u siebie tego mechanizmu
i nazwanie go. Jeśli nie mamy w sobie miłości własnej, musimy rozpocząć od podstaw naukę kochania i szanowania siebie samego.
Takim, jakim się jest – z wadami i niedostatkami. Bardzo istotne są
tutaj pozytywne doświadczenia. Ważne, aby dać sobie zrozumienie
i choć trochę akceptacji dla tego, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy. Warto też pamiętać, że jeśli ktoś nas umniejsza, to w gruncie
rzeczy mówi nie o nas, ale o sobie samym. Sam czuje się na tyle nieważny, gorszy i mały, że nie radząc sobie z tym, przenosi to na nas.
Tylko w ten sposób, kosztem innych, umie sobie podnieść samoocenę. Ważne jest przy tym, aby dać sobie prawo do błędów, aby powiedzieć sobie: „tak, nie jestem idealny/idealna”. A z drugiej strony
– czy naprawdę musimy być idealni? Po co? Dla kogo? Każdy z nas
ma jakieś słabe punkty i braki. I to wcale nie jest złe, bo w ten sposób zawsze możemy się czegoś nowego nauczyć, nad czymś w sobie
popracować, a także czegoś się dowiedzieć o świecie i innych.
 Jak się okazuje, dla wielu z nas prawdziwą sztuką jest akceptowanie, szanowanie, a przede wszystkim kochanie siebie samego
– takim, jakim się jest. Z całego serca życzę więc państwu mądrej
i wyrozumiałej miłości własnej.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Przedstawiony w poprzednim miesiącu program „500
plus” na pierwsze dziecko wszedł już w życie. Politycy na
tym nie poprzestają i obiecują dalsze zmiany. W tym roku
dodatkowe świadczenie objęło również emerytów i rencistów – tzw. trzynasta emerytura została im wypłacona
jako świadczenie jednorazowe na mocy ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla
emerytów i rencistów w 2019 r. Ministerstwo Finansów
deklaruje, że w latach następnych w budżecie państwa
znajdą się środki na kolejne wypłaty. Pierwsza trzynasta
emerytura została wypłacona w maju. Wysokość „trzynastki” to 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto bez
względu na wysokość pobieranej emerytury.

Istotne jest, że z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie to nie ma wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc
lub ulgę rehabilitacyjną.

Uzyskanie tego świadczenia nie wymagało składania żadnych
wniosków – trzynasta emerytura została wypłacona z urzędu,

w takiej formie, w jakiej jest wypłacana uprawnionemu emerytura
z organów rentowych (np. ZUS, KRUS).

Trzynastą emeryturę otrzymali wszyscy emeryci bez wyjątku, czyli osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym,
emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne,
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów
wojennych i wojskowych. Poza tym trzynastą emeryturę otrzymały osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli
tzw. matczyną emeryturę („Mama 4+”), pod warunkiem że na dzień
30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia.
Terminy wypłat dodatkowego świadczenia były w 2019 r. tożsame
z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc (1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca). Wypłaty
nastąpiły w maju, a dla osób, które otrzymują inne świadczenia,
z wypłatą kwartalną w czerwcu i lipcu.

W sumie jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymało ponad
9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów.
Przeznaczono na to 10,8 mld zł.
Nowym projektowanym rozwiązaniem jest wypłata uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co
najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się
potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury.
Pomimo nieuregulowania do chwili obecnej mocą ustawy analogicznych dodatkowych świadczeń w 2020 r. warto zwrócić uwagę na stopień wzrostu emerytur i rent w kolejnym roku. Rząd przyjął 27 sierpnia 2019 r. projekt budżetu na 2020 r. W projekcie jest zawarty
planowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku.
W dokumencie tym wskazano wskaźnik na poziomie 103,24 proc.,
co oznacza wzrost rent i emerytur o 3,24 proc. (bru�o). Ostateczne
dane na temat wysokości wskaźnika waloryzacji zostaną podane
przez Główny Urząd Statystyczny dopiero na przełomie stycznia
i lutego 2020 r., gdyż wskaźnik ten zależy od takich danych z gospodarki, jak realny wzrost płac w gospodarstwach domowych i wzrost
cen w poprzednim roku.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
Na podstawie:
• Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.
• www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-informacje
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Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy może pobierać polską emeryturę i jednocześnie belgijskie świadczenie chorobowe. Często zdarza się, że ktoś osiąga wiek emerytalny
w Polsce, natomiast w kraju, w którym stale przebywa,
znajduje się na zwolnieniu chorobowym, które czasem liczone jest w miesiącach, a nawet latach.

Warto zatem przypomnieć, że…

„Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, pobierająca
zasiłek chorobowy z tytułu pracy wykonywanej w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku” (uchwała Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2011 r., II UZP 3/11).
Maria H., Polka posiadająca obywatelstwo szwedzkie i na stałe
mieszkająca w Szwecji, do lat 90. mieszkała w Polsce, gdzie przepracowała przed wyjazdem na emigrację ponad 26 lat w różnych
zakładach pracy. Latem 2007 r. złożyła wniosek o przyznanie polskiej emerytury z ZUS. Zakład przyznał jej to świadczenie w sierpniu
2007 r., jednak na początku 2009 r. otrzymał informację, że wnioskodawczyni w chwili złożenia wniosku o emeryturę pozostawała
w zatrudnieniu i że stosunek pracy trwa nadal. Ponadto w okresie
od stycznia 2007 r. do listopada 2008 r. przebywała na zwolnieniu
lekarskim i pobierała zasiłek chorobowy ze szwedzkiej instytucji
ubezpieczeniowej. W efekcie ZUS odebrał Marii H. prawo do emerytury – cofnął decyzję z sierpnia 2007 r. i zażądał zwrotu nienależnie (zdaniem ZUS) wypłaconej emerytury.

Orzeczenia sądów

Maria H. odwołała się od tej decyzji do sądu, który uwzględnił jej
odwołanie. Sąd uznał, że emerytura została przyznana prawidłowo
(ze względu m.in. na osiągnięcie wieku emerytalnego i wykazanie
odpowiedniej długości okresów składkowych – Maria H. w 2007 r.
miała ukończone 60 lat i ponad 26 lat zatrudnienia w Polsce). Jednak sąd uznał zarazem, że przyznane w sierpniu 2007 r. świadczenie podlegało zawieszeniu ze względu na ciągłe pobieranie innego
świadczenia z ubezpieczeń społecznych – zasiłku chorobowego.

Apelację złożył ZUS. Rozpoznający ją sąd II instancji skierował do
Sądu Najwyższego pytanie prawne: „Czy zasiłek chorobowy należny osobie mającej stałe miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacany z tytułu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania tej osoby, ma wpływ na datę
powstania prawa do emerytury należnej z polskiego Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, a zatem czy uregulowania wynikające
z art. 100 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają zastosowanie także do takiej osoby?”

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy udzielił na pytanie prawne pozytywnej odpowiedzi –
niekorzystnej dla zainteresowanej. Uzasadniając orzeczenie, SN wskazał, że świadczenia, które miała otrzymywać wnioskodawczyni, mają
ten sam ubezpieczeniowy charakter. Bez znaczenia jest tutaj fakt, że
świadczenia te są otrzymywane z różnych źródeł i w innych krajach,
tym bardziej że zarówno polska emerytura, jak i zasiłek szwedzki są
wypłacane w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zatem może
tu mieć zastosowanie art. 100 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS, zgodnie z którym, jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, to
prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty
szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku,
świadczenia lub wynagrodzenia. Oznacza to, że prawo do emerytury
zostanie wnioskodawczyni przywrócone, gdy przestanie ona otrzymywać szwedzki zasiłek chorobowy.

Wnioski z orzeczenia

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w jednym kraju
może mieć wpływ na uprawnienia w drugim kraju. W przypadku
świadczeń przekazywanych przez instytucje ubezpieczeniowe z krajów UE obowiązuje zasada, że ubezpieczony może otrzymać tylko
jedno z nich w jednym z państw. Wypłata dwóch świadczeń z takich samych źródeł (instytucje ubezpieczeniowe), ale w innych
państwach, byłaby sprzeczna z zasadą równości.
Konsekwencją pobierania emerytury w Polsce, którą nabyło się
w okresie przebywania na tzw. chorobowym w innym kraju Unii Europejskiej, będzie obowiązkowy zwrot świadczenia pobranego w Polsce. Przypomnijmy także, że według prawa w dniu wydania decyzji
o przyznaniu polskiej emerytury osoba o nią się ubiegająca nie może
pozostawać w stosunku pracy w żadnym z krajów UE. Natomiast po
otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu emerytury można nawiązać nowy stosunek pracy w każdym z krajów członkowskich. Jeżeli
ktoś przejdzie na zasiłek chorobowy w okresie po nawiązaniu nowego stosunku pracy, to otrzymywane świadczenie nie będzie miało
wpływu na prawo do pobierania polskiej emerytury.
Agnieszka Sita
doradca prawny
Źródło:
Kadry Infor, Konsultacja z Wydziałem Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w Warszawie.
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oja przyjaciółka Agnieszka,
w młodzieńczym napadzie
polotu, zapragnęła spożyć
ugotowaną brukselkę. W naszym miejscu
pracy nie znalazła stosownego naczynia, toteż użyła do tego celu czajnika elektrycznego. Zapach, który ulatniał się z wrzącej pary,
przyprawiał o zawrót głowy, a warzywo jak
było twarde, tak pozostało. Agnieszka swego
celu nie dopięła, jednak od tej pory widok
brukselki przywołuje we mnie wspomnienie… kawy, którą nieświadoma zaparzyłam
nazajutrz, używając wspomnianego wywaru,
pozostawionego w biurowym czajniku.
Przyszedł jednak czas na odczarowanie złego
uroku brukselki. Zwłaszcza że gdy człowiek
żyje w mieście, z którego pochodzi nazwa tegoż warzywa, nie powinien mieć uprzedzeń.

PO KRÓLEWSKU
Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, a ponadto instytucji Unii Europejskiej i NATO. Są tu dwie królewskie akademie
umiejętności, Królewska Akademii Sztuki, Biblioteka Królewska, uniwersytety, konserwatorium i instytuty naukowo-badawcze, teatry,
muzea. W tak królewskim otoczeniu warto zaprzyjaźnić się z receptą na Saxe-Coburg soup
– historyczną zupę z brukselek, która połączyła gusta brytyjsko-belgijskie. W roku 1840
królowa Wiktoria poślubiła swego pierwszego
kuzyna, księcia Alberta, wzmacniając stosunki
Londynu z Brukselą (ówczesną siedzibą rodziny Saxe-Coburg). Wspomniana zupa łechtała
wiktoriańskie podniebienie, a i dzisiaj może
nas zaskoczyć swoim smakiem.
Połowę szynki kroimy w kostkę, resztę w wąskie słupki. W garnku stapiamy masło i smażymy cebulkę na delikatnym ogniu. Gdy jest
już miękka, dodajemy pokrojoną brukselkę
i szynkę w kostkę. Mieszając, smażymy, aż
całe masło pokryje warzywa. Doprawiamy
pieprzem i gałką muszkatołową, po czym obsypujemy całość mąką. Krótko przesmażamy
i powoli wlewamy wywar z kurczaka. Doprowadzamy wszystko do wrzenia i gotujemy na
wolnym ogniu przez kilka minut. Blendujemy
zupę na gęste purée. Dodajemy śmietanę,
a przed podaniem ozdabiamy zupę słupkami
szynki i świeżymi grzankami.
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my i kroimy na połówki. Oczyszczone pory,
po usunięciu ciemnozielonych liści, kroimy
w plasterki, a mięso – w małą kostkę. Do
rozgrzanego w woku oleju wrzucamy brukselkę i pory, podduszamy, dodajemy mięso,
a następnie solimy i przesmażamy. I teraz
oczekiwany zwrot kulinarnej akcji – dolewamy piwo. Całość doprawiamy solą i nasionami kopru i dusimy na małym ogniu, aż
mięso będzie miękkie. Gotowe danie posypujemy posiekanym szczypiorkiem.
Z tak przygotowaną potrawą może nie od
razu trafimy pod dach Palace Royal, ale
chociaż zmysłem smaku poczujemy, czym
raczą się królowie.

CIĄGLE PADA
Oficjalnie zwie się kapustą brukselską.
Swoją nazwę zawdzięcza miejscu, w którym po raz pierwszy została wyhodowana
i opisana. Dobrze znosi mrozy, które zresztą zmniejszają jej naturalną gorycz. W Belgii ma dobre warunki do rozwoju. Panuje
tu przecież klimat morski, ciepły, charakteryzujący się dużym zachmurzeniem, opadami i mgłami (pomiary wykazują, że nawet do 200 dni w roku!). Każdy, kto choć
raz odwiedził Brukselę, wie, że tylko masochista wyrusza bez parasola na podbój
tego miasta. Co zatem schrupać, by wytrwać w tak „butelkowym” klimacie? Jak
przygotować brukselkę, by pokonać meteorologiczną chandrę? Można zawsze sięgnąć po belgijskie piwo. Bo najlepsze belgijskie piwa traktuje się tutaj z honorami
godnymi najszlachetniejszych win. Do roku
1900 w niemal każdej wiosce można było
znaleźć browar (w tym 3 tysiące w samej
tylko Walonii!). Dziś ich liczba zmniejszyła
się do 115, lecz – jak podają przewodniki
dla „spragnionych” turystów – mamy wybór prawie 500 gatunków piwa. Nie, wcale
nie zachęcam Was do zatapiania smutków
w alkoholu. Przeciwnie – zatopcie w piwie
brukselkę! Wraz z cielęciną.
Do sklepowego koszyka wrzućmy nasze
swojskie warzywo, cielęcinę, ulubione
piwo, pory, nasiona kopru, pęczek szczypiorku i olej do smażenia. Brukselkę myje-

Jeśli nie przepadacie za piwem i preferujecie trunki wykwintniejsze – nic straconego. Przygotujcie brukselkę w winie.
Większe główki warzywa dzielimy na pół,
a małe zostawiamy w całości. Lekko podsmażamy w rondlu na rozgrzanym oleju,
po czym zalewamy winem połączonym
z taką samą ilością wody. Dosalamy do
smaku, dodajemy szczyptę pieprzu i cukru
i dusimy pod przykryciem, aż brukselka
będzie miękka. Doprawiamy tymiankiem.
Jak znalazł do białego mięsa drobiowego
lub cielęcinki!

CZY DA SIĘ NA SŁODKO?
Ponoć się da.
Turyście Bruksela kojarzy się przede wszystkim z koronkami, komiksami i czekoladą.
Belgijska czekolada jest powszechnie uważana za najlepszą na świecie. Przeciętny
Belg pochłania rocznie 8 kg tej słodkości!
Brytyjczyk, niejaki Andy Simpson, z miłości do czekolady i brukselki zaczął z wielką
pasją łączyć te produkty w dania. Ostatecznie uznał, że najlepiej wychodzą mu
brukselki zalewane belgijską czekoladą.
O dziwo, jego kulinarny wynalazek spotkał się z dużą aprobatą wśród młodzieży.
Stworzył wyszukaną alternatywę dla słodyczy wigilijnych.
Można zatem polubić brukselkę? Można.
Tylko trzeba mieć do niej niebanalne podejście. Podobnie jak do miasta, w którym
została odkryta.
Sylwia Znyk

Jeśli lubisz śpiewać i znasz polski (lub chcesz się go nauczyć) konkurs The Voice of Polonia jest dla Ciebie!
Koncert finałowy w sali Bozar w Brukseli, udział gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej,
nagrody specjalne to tylko niektóre z atutów konkursu.
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onkurs „Polak Roku w Belgii” jest największym wydarzeniem promocyjnym dla
Polonii belgijskiej. Jego ideą przewodnią jest wyróżnienie Polaków aktywnie budujących pozytywny wizerunek naszego kraju w Belgii. Oﬁcjalnym organizatorem
XI edycji Konkursu jest Ambasada RP w Królestwie Belgii oraz Rada Polonii Belgijskiej, we współpracy z takimi organizacjami jak: Polish Expat Network Belgium,
Emigra�on Project i Centrum Kultury i Języka Polskiego–Daskalia.
Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w 11 edycji konkursu Polak Roku w Belgii. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu, zarówno drogą elektroniczną jak i pocztową upływa 12 października 2019r.

ZGŁOSZENIA: www.polakroku.be/zgloszenie-kandydata/
Zgłoszeni i zaakceptowani przez organizatorów kandydaci wezmą udział w głosowaniu internautów, które rozpocznie się
18 października 2019r. i zostanie zamknięte 31 października 2019r. Ogłoszenie wszystkich laureatów konkursu odbędzie
się w dniu 12 listopada 2019r. podczas uroczystej Gali kończącej jedenastą edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”.

Gala POLAK ROKU 2019 – 12 listopada br., godz. 18.00, Théâtre Wolubilis

www.polakroku.be

Les 1er European MoneyGram Awards est un prix à l’échelle européenne qui récompense les
entrepreneurs étrangers pour leurs performances et leur contribu�on aux sociétés dans lesquelles
ils vivent, notamment en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les MoneyGram Awards 2019 résultent de la convic�on que les entrepreneurs issus de
l’immigra�on sou�ennent les économies locales et renforcent l’approche européenne en ma�ère
d’intégra�on des ressor�ssants de pays �ers dans les États membres de l’UE.
La selec�on

Les lauréats des prix de chaque pays seront invités à par�ciper à la
cérémonie de remise des prix et gala oﬃciel au Claridge à Bruxelles
le jeudi 7 novembre 2019.
Les candidats dans chaque pays seront sélectionnés selon les
critères suivants:
• Innova�on
• Croissance
• Engagement communautaire / social
Le prix sera a�ribué à l’entrepreneur qui se dis�nguera dans les
trois catégories. Après une session de vote en ligne de quatre semaines, un jury interna�onal sélec�onnera une liste des entrepreneurs, trois pour chaque catégorie dans chaque pays. Les lauréats
des prix de chaque pays seront invités à par�ciper à l’événement
ﬁnal et à la soirée de gala à Bruxelles. L’un d’entre eux deviendra
l’entrepreneur étranger de l’année!
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Inscrip�ons

Date butoir pour candidater : 10 octobre 2019
Les entrepreneurs peuvent s’inscrire ici:
BELGIQUE (FR) : www.moneygram-awards.eu/be-fr/home-be-fr/
BELGIE (NL) : www.moneygram-awards.eu/be-nl/home-be-nl/
Le MoneyGram Award a été créé en Italie en 2009. Il était à l’époque
le seul prix national à reconnaître la réussite des entrepreneurs
étrangers. Il était décerné à des entrepreneurs étrangers ou issus
de l’immigra�on ayant réussi à créer leur propre entreprise en Italie.
L’expérience de l’Italie est aujourd’hui à la base de notre nouveau
projet excep�onnel. Les European MoneyGram Awards 2019.

Contact

Stavros Papagianneas
T. +32 2 880 37 65
M. +32 477 29 61 30
E-mail: sp@stpcommunica�ons.com
www.stpcommunica�ons.com

DOM

JAK ZBUDOWAĆ DOM

zgodnie z prawem
Budowa budynku to duży wydatek finansowy,
ale i wymagający proces, podlegający wielu
regulacjom prawnym i administracyjnym na
każdym etapie inwestycji. Sam proces projektowy i administracyjny wymaga czasu, więc
jeżeli chcielibyśmy zacząć prace budowlane
w sprzyjającym okresie roku, powinniśmy
o tym pomyśleć już teraz. Niewielu wie, które
dokładnie czynności dopuszczają obowiązujące przepisy, a które są zabronione. Najbardziej kosztowna i ciągle niezwykle powszechna jest samowola budowlana. Każdego roku
władze Brukseli wydają ok. 800 oświadczeń
o przestępstwach budowlanych z nią związanych! Ale może od początku.

chitektem jest niezbędna już na wczesnym
etapie większości prac budowlanych.

Pozwolenie na budowę – kiedy jest
niezbędne i jak je uzyskać?

Prace wymagające w Belgii pozwolenia na
budowę:
;; budowa i umieszczenie stałych instalacji
na terenie,
;; przekształcenie istniejącej konstrukcji,
;; rozbiórka istniejącej konstrukcji,
;; rekonstrukcja,
;; zmiana przeznaczenia całości lub części
nieruchomości (nawet bez konieczności
działań budowlanych),
;; zmiana sposobu użytkowania obiektu
(zmiana ta musi także figurować na liście
przyjętej przez władze),
;; zmiana liczby mieszkań w istniejącym
budynku,
;; znaczące zmiany ukształtowania terenu,
;; wycinka lasu,
;; wycinka pojedynczych wysokich drzew,
;; usuwanie lub zmiana roślinności na terenie znajdującym się decyzją władz
prowincjonalnych w granicach obszaru
chronionego,
;; składowanie na terenie: jednego lub
więcej pojazdów; złomu; materiałów
i odpadów samochodowych; pojazdów
lub przyczep samochodowych przeznaczonych na cele reklamowe; obiektów
mobilnych, które można wykorzystać
do zamieszkania (przyczepy, samochody
kempingowe, namioty).

Chcąc budować zgodnie z przepisami
i ustrzec się posądzenia o samowolę budowlaną, powinniśmy się odpowiednio wcześniej
ubiegać o pozyskanie z urzędu decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest ono niezbędne nie
tylko w przypadku prac związanych z budową całkowicie nowego budynku, ale także remontem istniejącego oraz zmianami w jego
wnętrzu lub bezpośrednim otoczeniu. Aby
uzyskać zgodę z urzędu, należy złożyć odpowiedni wniosek, co wiąże się z koniecznością
załączenia do zgłoszenia projektu architektonicznego sporządzonego i podpisanego
przez architekta. To dlatego współpraca z ar-
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Zgody na budowę wymagają wszystkie
prace konstrukcyjne i rozbiórkowe, renowacje, przekształcenia oraz zmiany przeznaczenia budynku. W praktyce oznacza
to, że konieczność uzyskania pozytywnej
decyzji władz regionu przed rozpoczęciem
jakichkolwiek robót stanowi ogólnie przyjętą regułę. Tylko w wyjątkowych przypadkach możemy zostać zwolnieni z tego
obowiązku. W Belgii warunki przyznawania zgody na budowę oraz zakres prac,
których ona dotyczy, określone są przez
CoBAT (art. 98).

Niektóre działania budowlane zwolnione
są z obowiązku pozyskania pozwolenia na
budowę. Te „drobne prace” powszechnie
określa się w przepisach jako „czyny i dzieła
drugorzędnego znaczenia”. Można je znaleźć w rozporządzeniu władz prowincjonalnych, np. Regionu Stołecznego Brukseli.

Wniosek o pozwolenie na budowę
Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składamy w odpowiednim urzędzie.
Terminy, w jakich powinny być wydawane
zezwolenia na budowę, ustala CoBAT. Termin zawiadomienia o ostatecznej decyzji
o udzieleniu lub odmowie wydania pozwolenia na budowę ustala się od daty potwierdzenia złożenia w urzędzie kompletnego
wniosku wraz z załącznikami. Jeżeli strona
nie otrzyma potwierdzenia złożenia wniosku lub powiadomienia o brakach formalnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia go
w urzędzie, terminy naliczane są od 31. dnia
złożenia wniosku. Terminy różnią się w zależności od przedmiotu aplikacji i w zależności od różnych działań lub wydarzeń, na
które składa się wniosek o pozwolenie.
Terminy rozpatrywania wniosków ustalane
są przez CoBAT i liczone w dniach kalendarzowych. Naliczanie rozpoczyna się od
następnego dnia po otrzymaniu wniosku
(chyba że CoBAT przewiduje inny termin).
Dzień podjęcia decyzji musi zawierać się
w określonych terminach, ale jeżeli przypada na sobotę, niedzielę lub dzień obchodów
święta państwowego, termin przesuwa się
na następny dzień roboczy. Czas badania
sprawy wniosku i powiadomienia o ostatecznej decyzji waha się od 45 do 120 dni.
Termin ten nie zawiera czasu potrzebnego
do realizacji pierwszego etapu, czyli sprawdzenia kompletności złożonej dokumentacji
(30 dni). Jeśli wydanie decyzji wymaga konsultacji, czas rozpatrywania wniosku może
zostać zmieniony. Wydłużenie okresu oczekiwania nastąpi także w przypadku, gdy będzie konieczne stworzenie raportu oddziaływań i badania wpływu.

DOM
Terminy dla wnioskodawców prywatnych
zależą od charakteru złożonej aplikacji i są
następujące:
45 dni, jeśli projekt spełnia wszystkie
warunki zawarte w planach i przepisach
regionalnych i nie wymaga wydania opinii przez urzędnika wyższego szczebla
oraz oceny publicznej lub jeśli spełnia
kryteria projektu określanego „projektem drugorzędnego znaczenia”,
75 dni, jeśli projekt wymaga oceny opinii publicznej, ale nie wymaga opinii
oficjalnego delegata władz wyższego
szczebla,
90 dni, jeśli wniosek dotyczy nieruchomości położonej poza PPAS i wymaga
opinii oficjalnego delegata władz wyższego szczebla, ale bez konieczności
szczegółowej oceny opinii publicznej,
120 dni, jeśli wniosek wymaga szczegółowej oceny opinii publicznej oraz opinii
oficjalnego delegata władz wyższego
szczebla.
Istnieją także dodatkowe czynniki mające
wpływ na długość okresu oczekiwania na
podjęcie decyzji przez władze. Przykładowo
mogą to być:
konsultacje z instytucjami (CRMS, SNBC,
STIB itp.),
termin prowadzenia badania opinii
publicznej przypadający na okres ferii
szkolnych (przełożenie),
złożenie wniosku o raport oddziaływania,
złożenie wniosku o badanie wpływów.
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę
i po uprawomocnieniu się decyzji można
przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Wszystkie inne prace, czyli te rozpoczęte przed uzyskaniem pozwolenia
lub prowadzone bez zamiaru jego pozyskania mimo wymogu uzyskania takiej
decyzji, traktowane będą jako samowola
budowlana.

Czym jest samowola budowlana?
To wszystkie prace i działania budowlane przeprowadzone bez wymaganego
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
o rozpoczęciu prac budowlanych. Chodzi
również o wszelkie zmiany w istniejących
obiektach. Wiele postępowań sądowych
jest związanych właśnie z przypadkami
prac nad modernizowaną i przebudowy-
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waną architekturą. Właściciele nieruchomości często nie są nawet świadomi, że
ich postępowanie jest niezgodnie z prawem. Wydawać się może, że jeżeli budynek już stoi, mamy prawo bez ograniczeń decydować o jego użytkowaniu oraz
ewentualnych przekształceniach. Nic bardziej mylnego. Zmiana podziału lokali, powiększenie budynku o kolejne lokale mieszalne, zwiększenie istniejącej przestrzeni
mieszkaniowej, a nawet dobudowa tarasu
– wszystko to związane jest z koniecznością pozyskania odpowiednich pozwoleń
i opinii. To, jakie decyzje i pozwolenia są
konieczne do realizacji konkretnych inwestycji, regulują obowiązujące w danym
regionie przepisy budowlane. Podobnie
jak w każdym innym aspekcie prawa niewiedza, nieznajomość aktualnych przepisów lub nieintencjonalne ich łamanie nie
są wytłumaczeniem ani czynnikiem łagodzącym w przypadku wszczęcia postępowania. Podejmując się prac, inwestor
powinien postępować rozsądnie i zgodnie
z prawem.
Samowole budowlane jako przestępstwa są
kierowane do prokuratury. Ta może zdecydować, że bezzwłocznie należy:
przywrócić budynek lub lokal do poprzedniego stanu,
zrealizować prace, które doprowadzą do
akceptacji aktualnego stanu obiektu,
wypłacić równowartość zysku kapitałowego nabytego przez nieruchomość
w wyniku pracy wykonanej bez pozwolenia na budowę,
obciążyć właściciela obiektu karą finansową za wykonanie prac bez pozwolenia.
Od 1 sierpnia 2014 r. zaczęło obowiązywać zarządzenia zmieniające przepisy
CoBAT, zgodnie z którym prokuratura
może samodzielnie ścigać sprawcę wykroczenia budowlanego albo wycofać
się na rzecz władz regionalnych. Aby tak
się stało, konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy właścicielem nieruchomości a władzami regionu. Około
45 proc. naruszeń przepisów budowlanych w regionie Brukseli jest rozwiązywane właśnie w taki sposób. Wiąże się
to jednak z koniecznością całkowitego
przyznania się inwestora do pogwałcenia
przepisów oraz jego zgodą na wszystkie
wymagania urzędu.

Legalizacja prac, które przeprowadzono bez pozwolenia na budowę
Wszystkie prace budowlane związane z ingerencją w formę budynku lub zmianą jego
przeznaczenia wymagają odpowiedniego
zezwolenia od regionalnych władz. Wszczęcie prac pomimo braku pozyskania zgody
z urzędu traktowane jest jak przestępstwo,
ale istnieją przypadki, w których prawo
w Belgii dopuszcza możliwość wydania pozwolenia już po zakończeniu prac. Dotyczy
to jednak tylko budynków, które spełniają
wszystkie poniższe warunki konieczne:
wszystkie działania i prace wykonane
w obiekcie muszą być zgodne z przepisami budowlanymi obowiązującymi w czasie wydawania decyzji,
należy wykazać, że obszar działki został
zagospodarowany zgodnie z warunkami
zagospodarowania terenu dla danego
obszaru (np. wysokość budynku, kształt
dachu, zachowana linia zabudowy itp.).
Wydanie pozwolenia odbywa się na podobnych zasadach jak przed budową. Decyzja jest
podejmowana na wniosek właściciela, który
opiera się na komplecie dokumentacji architektonicznej oraz szeregu opinii branżowych
na temat powstałego budynku. Jeżeli jesteśmy
świadomi samowoli budowlanej w naszym
budynku, lepiej zawczasu ubiegać się o legalizację, niż potem ponosić odpowiedzialność
karną i finansową za złamanie przepisów.
Jeżeli planują państwo budowę, remont lub
rozbudowę istniejącego budynku, należy
zawczasu skonsultować tę sprawę z architektem. Zyskają państwo pewność, że jeżeli
inwestycja wymaga uzyskania pozwoleń, zostaną dopełnione wszelkie formalności i nikt
nie posądzi państwa o samowolę budowlaną. Doświadczony architekt znający panujące przepisy dopilnuje, by wszystkie wymogi
zostały spełnione. Projektanci biura D44 od
wielu lat współpracują z inwestorami w Belgii
i w rzetelny sposób poprowadzili już dziesiątki inwestycji budowlanych oraz sfinalizowali
wiele procesów administracyjnych związanych z pozyskaniem pozwolenia na budowę.
Dzięki temu mogą się okazać bardzo pomocni
w przypadku planowanej przez państwa inwestycji. Prosimy o kontakt na adres mailowy:
info@d44.be. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej: www.d44.be.
Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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Rozliczenia podatkowe dla nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce zamieszkania lub centrum interesów gospodarczych mają
poza Belgią. Status nierezydenta nie ma związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istotny jest wpis
podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, czyli zameldowanie.
Osoby, które przebywają w Belgii ze względów zarobkowych, mają
obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie
której mieszkają. W zależności od okresu, na jaki dana osoba jest zatrudniona w Belgii lub na jaki została oddelegowana do Belgii z innego kraju, gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe. W przypadku osób zatrudnionych lub oddelegowanych do Belgii na okres
do 3 miesięcy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu.
Osoby, które ze względów zarobkowych przebywają w Belgii dłużej
niż 3 miesiące, otrzymają kartę pobytu na 5 lat. Otrzymanie karty
pobytu wiąże się z wpisem do krajowego rejestru obcokrajowców/
mieszkańców i nadaniem belgijskiego numeru identyfikacyjnego
(rijksregisternummer/numéro national), który jest odpowiednikiem
polskiego numeru PESEL. Osoby, które posiadają belgijski numer
identyfikacyjny, automatycznie traktowane są jako belgijscy rezydenci podatkowi, a co za tym idzie, są automatycznie przypisane do
urzędu skarbowego dla rezydentów.

Nierezydenci podatkowi
W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego
rejestru mieszkańców istotną rolę odgrywają też inne kryteria, takie
jak miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) oraz ośrodek
interesów gospodarczych.
Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną między Belgią i Polską, miejsce zamieszkania podatnika jest tam,
gdzie mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik
przebywa w Belgii ze względów zarobkowych dłużej niż 3 miesiące
i został wpisany do krajowego rejestru mieszkańców, ale jego rodzina przebywa w innym kraju (Unii Europejskiej, np. w Polsce), może
ubiegać się o status nierezydenta w Belgii. Pracownicy sezonowi oraz
osoby pracujące i przebywające w Belgii krócej niż 183 dni również
mogą być traktowani jako nierezydenci podatkowi.
Należy pamiętać, że podatnik musi mieć oficjalne zameldowanie pod
tym samym adresem, co jego rodzina (w kraju, w którym ona przebywa). Belgijski urząd skarbowy może wymagać udokumentowania
posiadania meldunku podatnika wraz z rodziną.
Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem (środkami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż Belgia,
jego rezydencja podatkowa może znajdować się w tym (innym) kraju.
Osoby oddelegowane do pracy w Belgii, zarówno pracownicy najemni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą być traktowane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli przebywają na
jej terenie dłużej niż 183 dni. W takiej sytuacji istotne jest, w którym
kraju podatnik ma miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) lub ośrodek interesów gospodarczych.
Nierezydentami podatkowymi są często również pracownicy placówek dyplomatycznych (konsulatów, ambasad) oraz niektórych organizacji międzynarodowych.

Zeznania podatkowe nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w Belgii składają zeznania podatkowe jesienią. W roku 2019 formularze zeznań będą wysyłane do podat-
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ników pod koniec września. Zeznania w formie papierowej należy
składać do 7 listopada, a w formie elektronicznej do 5 grudnia 2019.
Nierezydenci podatkowi mają obowiązek składania zeznań podatkowych również w kraju swojej rezydencji podatkowej, czyli tam, gdzie
mieszka rodzina podatnika, np. w Polsce.
Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako nierezydenci,
same powinny złożyć wniosek do urzędu skarbowego dla nierezydentów o wysłanie formularza do zeznania podatkowego. Szczegóły można znaleźć na stronie https://financien.belgium.be/nl/particulieren/
internationaal/belasting_niet-inwoners.
Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów.
Każdy z urzędów obsługuje zeznania podatkowe w innym języku.
Dwa z nich, niderlandzkojęzyczny i francuskojęzyczny, znajdują się
Brukseli. Urząd niemieckojęzyczny ma swoją siedzibę w Sankt Vith.
Od 2016 r. każdy podatnik (nierezydent) sam wybiera, w którym
z trzech urzędów chce złożyć zeznanie (ze względu na język).

Zasady opodatkowania nierezydentów
W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodatkować tylko te dochody, które zostały osiągnięte w Belgii, tzn. dochody z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody
pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Belgii oraz inne
dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.
Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych w innych krajach UE, np. płacy uzyskanej na terenie
Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej lub rolniczej w innym kraju UE (lub poza jej granicami).
W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych krajów wewnątrz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nie podlegają
opodatkowaniu w Belgii, ale muszą być wykazane w celu ustalenia,
czy podatnik ma prawo do ulg i korzyści podatkowych.
Jeśli w danym roku podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak
i w innym kraju/krajach, sprawdza się, czy dochód osiągnięty w Belgii
wyniósł min. 75% całego rocznego dochodu. Jeśli tak, podatnicy mają
prawo do ulg podatkowych na dzieci na utrzymaniu, które przebywają w innym kraju, do tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich współmałżonkowie przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do odliczeń podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym kraju
Unii Europejskiej/Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej kredytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole czy świetlicę dzieci do
12. r.ż. oraz do innych odliczeń wynikających z belgijskiej ordynacji podatkowej. Jeśli jednak podatnik w danym roku podatkowym osiągnął
w Belgii mniej niż 75% dochodu, nie ma prawa do większości ww. ulg.
Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń podatkowych można uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika lub w urzędzie skarbowym
dla nierezydentów podatkowych.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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Ulga abolicyjna

Informacje dla osób rozliczających się w Polsce z belgijskich dochodów
Osoby mające obowiązek rozliczania w Polsce dochodów uzyskanych w Belgii mogą korzystać z ulgi abolicyjnej. Jest
to narzędzie, które umożliwia obniżenie kwoty podatku dochodowego, jaką podatnik musiałby zapłacić w Polsce
w przypadku, gdyby polski fiskus stwierdził, iż w Belgii od belgijskich dochodów zapłacono niższy podatek niż ten
obliczony według polskich przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach ulga abolicyjna może wyzerować
zobowiązanie podatkowe powstałe w Polsce.
Kto ma obowiązek składania deklaracji podatkowych
PIT-36?
Osoby osiągające dochody ze stosunku pracy lub z tytułu działalności gospodarczej na terenie Belgii, a mające centrum interesów
życiowych w Polsce – rezydenci (współmałżonek i dzieci przebywają w Polsce), czyli polscy rezydenci podatkowi, mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Oznacza to, że ci podatnicy muszą wykazywać w polskich zeznaniach podatkowych
wszystkie dochody, niezależnie od kraju, w którym zostały one
osiągnięte. W Belgii zaś takie osoby mają ograniczony obowiązek
podatkowy, ponieważ są nierezydentami podatkowymi w Belgii
(więcej informacji nt. nierezydentów można znaleźć w publikacji
„Rozliczenia podatkowe nierezydentów”).

Metody obliczenia podatku dochodowego w Polsce
Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między
Polską a Belgią, dochody osiągnięte w Belgii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale mają wpływ na wysokość progu podatkowego,
w jakim znajdzie się podatnik. Jest to metoda odliczenia proporcjonalnego. Taki sposób rozliczenia podatku jest mało korzystny dla podatnika. Bywa, że pomimo iż podatnik zapłacił już podatek w Belgii,
w Polsce będzie musiał „dopłacić” podatek ze względu na wyższy próg
podatkowy, w którym się znalazł. Również osoby, które otrzymują
zwrot podatku w Belgii, mają obowiązek doliczenia kwoty zwrotu do
podatku w Polsce. Podobne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarto m.in. z Holandią, Danią, Rosją i Finlandią.

Z innymi krajami europejskimi podpisano umowy, według których
podatek w Polsce jest rozliczany tzw. metodą wyłączenia z progresją. Ta metoda jest o wiele korzystniejsza dla podatników. Według niej mogą się rozliczać m.in. osoby, które uzyskują dochody
w Niemczech, a w Polsce mają nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydencja podatkowa).

Ulga abolicyjna
Ustawę abolicyjną, zwaną potocznie ulgą abolicyjną, wprowadzono w celu zrównania obciążeń podatkowych ponoszonych przez
osoby rozliczające swoje zagraniczne dochody w Polsce metodą
odliczenia proporcjonalnego i metodą wyłączenia z progresją.
Dzięki uldze abolicyjnej podatnicy rozliczający się w Polsce metodą
odliczenia proporcjonalnego mogą znacznie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.
Aldona Kuczyńska-Naskręt

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
Źródło:
– ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991,
– umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii z dn. 20 sierpnia 2001 r.,
– opracowanie własne.
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HUMOR
Jest ojciec?
– Jest – odpowiada szeptem dziecko.
– To poproś go.
– Nie mogę – szepcze dziecko.
– Dlaczego?
– Bo jest zajęty – szepcze dalej.
– A mama jest?
– Jest.
– To poproś mamę.
– Nie mogę. Też jest zajęta.
– A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze
ktoś w domu?
– Tak, policja – potwierdza nadal szeptem
maluch.
– No to poproś Pana policjanta.
– Nie mogę, jest zajęty.
– Czy jeszcze ktoś jest w domu?
– Straż pożarna, ale Pan strażak też jest
zajęty.
– Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy
robią u was w domu?
– Szukają.
– Kogo?
– Mnie...

•••
W domu wariatów brakowało miejsca, więc
właściciel wymyślił konkurs by ewentualnie
zdrowego „wariata” wypuścić.
Kucharka podała wszystkim puste talerze.
Właściciel patrzy, a tu wszyscy jedzą oprócz
jednego wariata.
Postanowił więc wypuścić go do domu.
Podchodzi i mówi do niego:
– Proszę pana widzę, że pan nie je, więc
jest pan całkiem zdrowy.
Postanowiłem pana wypuścić, ale jeszcze
rutynowe pytanie: dlaczego pan nie je?
Na to wariat odpowiada:
– Czekam, aż wystygnie bo nie chcę
gardełka poparzyć.

•••
Menedżer przyszedł na imprezę służbową
z żoną i dosłownie wpadł na uroczą
blondynkę, swoją kochankę. Jedynie
przez chwilę zaskoczony, szybko przejął
inicjatywę i próbuje przedstawić blondynkę
swojej żonie:
– Kochanie, chcę przedstawić moją
koleżankę, pracujemy w tym samym dziale...
– Och, mój mąż dużo mówi o tobie i często!
– Tak? – odpowiedziała zaskoczona blondynka.
– No cóż, masz takie interesujące i rzadkie
imię... Czekaj, moment... A, już mam,
„Delegacja’”!
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•••
•••
Polak i Rusek zakładają się o to, kto
lepiej kradnie.
Rusek zaczyna, idzie do spożywczego i zwija
trzy bułki w kieszeń. Wychodząc, dumnie
prezentuje Polakowi swoją zdobycz i mówi:
– Trzy bułki na raz! Nawet kasjer się nie
skapnął!
Polak pewny siebie odpowiada:
– Pff... To była zwykła kradzież. Ja potrafię
sobie załatwić te bułki za darmo i to na
oczach sprzedawcy!
Po chwili woła do sprzedawcy:
– Koleś, znam niesamowitą sztuczkę
magiczną – zwraca uwagę sprzedawcy
na siebie.
Jednocześnie podchodzi do sprzedawcy,
prosząc o bułkę. Zjada bułkę na miejscu,
prosząc jeszcze o dwie. Po tym całym
zdarzeniu sprzedawca pyta:
– Dobra i gdzie ta sztuczka, o której
wspominałeś?
Polak odpowiada:
– Zobacz, co ten rosyjski ziomek, o ten tam,
ma w kieszeniach!

•••
Pytanie do chłopaków: Panowie, gdybyście
mieli do wyboru miłą, kochającą żonę lub
naprawdę fajny i szybki samochód, to co
byście wybrali? Benzyna czy diesel?

•••
Rano spóźniona matka w pośpiechu
szykuje córkę do przedszkola. Jedną
ręką się maluje, drugą nakłada dziecku
kombinezon i tak dalej. Biegną na autobus.
Matka w pewnym momencie patrzy na
dziecko i pyta:
– Córuś, a nie zimno ci w rączki bez
rękawiczek?
– Nie, ale w nóżki bez bucików tak.

•••
– Mamo, tato, grałem w pokera i...
wyprowadzam się z tego domu!
– Oo, gratulacje!
– Wy też.

Pesymista widzi czarny ciemny tunel.
Optymista widzi światło głęboko w tunelu.
Realista widzi pociąg.
Maszynista widzi trzech idiotów stojących
na torach.

•••
Starszy mężczyzna jedzie 150 km/h swoim
nowym wymarzonym Kawasaki H2 i nagle
patrząc w lusterka, dostrzega jadącą za
nim policję. Przyśpiesza do 200, 250, 300...
Nagle myśli:
– Dobra, jestem już na to za stary – po
czym zjeżdża na pobocze i czeka, aż policja
go dogoni.
Policjant podchodzi do niego, spogląda
na zegarek i mówi:
– Proszę pana, za 15 minut kończę zmianę,
dzisiaj jest piątek, a ja mam wolny weekend,
który spędzam z rodziną. Jeśli poda mi
pan dobry powód, dlaczego jechał pan tak
szybko, taki którego jeszcze nie słyszałem,
to pana puszczę.
Mężczyzna patrzy poważnie na policjanta
i mówi:
– Wiele lat temu moja żona uciekła
z policjantem, myślałem, że wiezie ją pan
z powrotem.
Słysząc to, policjant odszedł, życząc
kierowcy miłego dnia.

•••
Koleś postanowił się żenić, idzie rozmawiać
ze swoja matką:
– Mamo, zakochałem się i będę się żenił,
ona też mnie kocha i będzie nam wspaniale.
– Eh, no dobrze, ale muszę ją poznać.
– To ja ją przyprowadzę, ale przyprowadzę
też dwie inne koleżanki, a ty zgadniesz,
która jest moją wybranką.
– Niech i tak będzie.
Następnego dnia typ przyprowadza trzy
laski. Dziewczyny siadają na kanapie,
naprzeciw nich staje mama kolesia,
przypatruje się chwilkę
– To ta ruda pośrodku.
– Dokładnie. Skąd wiedziałaś?
– Strasznie mnie irytuje i już mi się nie
podoba...
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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

Praca: szukam
Szukam pracy, potrafię wykonywać
goldband, fix i te inne konstrukcje,
szpachlowanie, malowanie, fasady:
docieplanie, tynki, mozaika i inne prace

@gsmservicebxl

Mercedes Vito 2,2 diesel 2007 r. . przebieg 237 100 km, stan bardzo dobry
kolor czarny, podwójna kabina 2+3, tempomat, elektrycznie otwierana szyby, zamek
centralny. Cena 4200€ (z vatem).
T. 0485 021 610
Rower z Dekatlonu w perfekcyjnym stanie z przezutkami dla dorosłej osoby, cena
100€. T. +32 485 056 473
Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Sekwanie w Paryżu. T. 0484 995 220
Tanio voucher do Kolonii i Paryża na
2-noce ze śniadaniem dla 2 osób.
T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowe oryginalnie zapakowane papierosy elektroniczne.
T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowy robot kuchenny
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz
bezprzewodowy. T. 0484 995 220
Nowy zestaw naczyn kuchennych quality
i patelni firmy Berline Haus i komplet noży
profesjonalnych, tanio. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio laptop, stan idealny.

T. 0487 391 126
Sprzedam tanio nowy materac dmuchany firmy Bestway z pompą elektryczną
203/152/22 + torba do transportu.
T. 0487 439 126
Sokowirówkę i maszynkę do mięsa.
T. 0484 995 220
Szafkę na buty dwupoziomową, stan bardzo dobry, cena 10€. T. 0479 598 145
Ubrania na chłopca rozm. 134-140
(spodnie, koszule, bluzeczki, bluzy) stan
bardzo dobry, buty rozm. 35, trzewiki czarne ocieplane rozm. 33 syn miał dwa razy na
nodze. T. 0479 598 145
Ubrania na dziewczynkę rozm. 122-128
(sukienki, bluzki, bluzy, spodnie) wszystko
stan idealny, mam też buciki nowe z skóry
rozm. 30. T. 0479 598 145

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
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RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK
(

MERODE)

budowlane. Wystawiam faktury.
T. 0474 697 879
Jestem młodą i dyspozycyjną osobą,
która szuka pracy w Brukseli. Może to być
sprzątanie bądź opieka nad dzieckiem.
Język angielski na poziomie średnim.
Proszę o kontakt. T. 0485 354 094
Poszukuję pracy, sprzątanie, opieka nad
dzieckiem, dzielnica Uccle, kontakt przez
e-maila: 12345.77@wp.pl
Jestem młodą i dyspozycyjną osobą,
która zaopiekuje się dzieckiem w Brukseli.
Kontakt: iza8iza@wp.pl lub 0483 03 90 93
Szukam pracy dorywczej. Mam 23 lata,
jestem punktualna, odpowiedzialna oraz
zawsze staram się sumiennie wykonać
swoją pracę. T. +32 489 975 149
Dziewczyna sprzątająca, z
doświadczeniem , szuka pracy na piątki
popołudnia i soboty. T. 0487 798 202
Mężczyzna po 40-ce pilnie szuka
pracy, wszelkie prace budowlane, duże
doświadczenie, Maciek. T. 0483 083 260
Dekarz szuka pracy, własne narzędzia,
mobilny, samodzielny, duże doświadczenie.
T. 0486 737 671
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Grupa rodzinna Al-Annon ,,Misja”
zaprasza na spotkania wszystkich,
którym bliski jest problem alkoholowy.
W każdy czwartek o godz. 20
rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles
Chcesz pomóc sobie i innym?
Przyjdź, posłuchaj, zobacz.

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Szkoła językowa poszukuje lektorów
języka francuskiego, niderlandzkiego i angielskiego. Kontakt: jtmasiel@me.com
Jesteśmy nowoczesnym centrum opieki
mieszkaniowej z mieszkaniami usługowymi. Rozwijamy się i szukamy dodatkowych: pielęgniarek, opiekunów, personel
logistyczny. Więcej na www.qaly.be, Złóż
wniosek przez: info@qaly.be
Agencja KBTI Poland (cert. 9154) poJeśli 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

szukuje dla swojego klienta w Holandii
pracowników montażu. Projekt czasowy
do 1.12.2019. Miejsce pracy Born. Opis
stanowiska: montaż deski rozdzielczej,
zamków samochodowych, paneli drzwi i innych części samochodowych. Wymagania:
znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego, prawo jazdy, motywacja do
pracy. Oferta: wynagrodzenie 12,47 euro/h
brutto + dodatek 15% za pracę zmianową, praca na dwie zmiany w godzinach:
06:00 – 14:30 lub 14:30 -23:00, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie. Więcej
informacji + 48 570 935 868. Wszystkie
zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie
CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie
wpisując: montaż Automotive Born
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) poszukuje pracowników produkcji
/ operatorów maszyn. Firma zajmuje się
produkcją felg do maszyn rolniczych. Miejsce pracy Vaals. Opis stanowiska: obsługa
maszyn. Wymagania: komunikatywna
znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy
kat B. Oferta:- praca w systemie jednozmianowym 07:00 – 16:00, wynagrodzenie
11,54 euro/h brutto, zakwaterowanie,
koszt transport, ubezpieczenie, umowa
holenderska. Więcej informacji: +48 570
935 868. Osoby zainteresowane prosimy o
wysłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl w
temacie wpisując produkcja felg.
Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) do firmy produkującej dania gotowe
poszukuje osób do pracy na magazynie lub
na produkcji, okolice Westerlo / Belgia.
Obowiązki: w zależności od stanowiska:
pakowanie gotowych posiłków np. kanapki, tortille, sałatki, przygotowywanie
gotowych posiłków lub sosów (np. krojenie
warzyw) etykietowanie, obsługa maszyn,

układanie pudełek na paletach, lub prace
magazynowe. Wymagania: znajomość
języka niderlandzkiego lub angielskiego,
własne zakwaterowanie w okolicach Oevel,
własny transport do pracy. Oferta: belgijska
umowa, możliwość długoterminowego
zatrudnienia oraz stałego kontraktu bezpośrednio od pracodawcy, wynagrodzenie
13,37 euro brutto/h, praca w systemie
zmianowym, możliwość nadgodzin, zwrot
za transport. Więcej informacji +48 570
935 868 Wszystkie zainteresowane osoby
prosimy o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując pakowacz
Oevel.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.
Jeśli szukasz pracy na dobrych i pewnych
warunkach, możesz wyjechać z nami jako
pomocnik budowlany i przekonasz się, że
praca za granicą może wyglądać całkiem
inaczej!
Jako firma zapewniamy: wynagrodzenie
(180-200 godzin w miesiącu daje min.
7.000 zł NETTO), całkowity zwrot kosztów
przejazdu do Niemiec, zapewniamy odzież
roboczą, możliwość zaliczek, zawsze bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie na
terenie Niemiec wraz z ZUS’em. Praca przy
montażu/budowie garaży, montaż płyt G/K,
prace pomocnicze, porządkowe. T. +48 577
811 011, www.inserv.com.pl
Jeśli szukasz pracy na dobrych i pewnych
warunkach, możesz wyjechać z nami jako
monter wykładzin przekonasz się, że praca

IKR&M AGI
titres services

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

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.
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za granicą może wyglądać całkiem inaczej.
Jako firma zapewniamy: atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do twoich umiejętności, 12 € netto/h (180-200 godzin w
miesiącu daje min. 9.000 zł NETTO), całkowity zwrot kosztów przejazdu do Niemiec,
zapewniamy odzież roboczą, możliwość
zaliczek, zawsze bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie na terenie Niemiec wraz
z ZUS’em. Wymagania: znajomości języka
niemieckiego w stopniu umożliwiającym
komunikację w miejscu pracy.
Doświadczenie w montażu wykładzin (bez
zgrzewania). T. +48 577 511 922

Mieszkanie: wynajmę
Przyjmę do wspólnego zamieszkania
spokojne osoby bez nałogów. Mieszkanie
znajduje się w pobliżu metra Porte de Hal,
place de la Chapelle, Sablon. Bardzo dobra
komunikacja STIB: bus 27, 48, 95, tram
92, 94, metro. Mieszkanie jest zadbane i
czyste. Pokoje: samodzielny: 320€, przejściowy 280€ miesięcznie. Bez możliwości
meldunku. Więcej info. T. 0472 910 256
Ixelles, wynajmę pokój, cena do uzgodnienia. T. 0485 455 329 lub 0466 012 632
Wynajmę mieszkanie na przeciw Batuaru
na Anderlecht, apartament, 3 piętro, 2 pokoje, salon, kuchnia umeblowana, łazienka,
hol, wc, ogrzewanie: convecteur à gaz, dla
małżeństwa, bez zwierząt, legalna praca,
minimalna znajomość języka francuskiego,
2 miesiące gwarancji, wolne od 1/10, cena
690€. T. 0499 318 086 lub 0477 201 824,
po godz. 19.00
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Mieszkanie: szukam
Kobieta szuka mieszkanie, małego, taniego z meldunkiem. T. 0466 389 933
Szukam małego mieszkania\studia,
niedrogo max.550€ z opłatami, w BXL dla
1 os.spokojnej kobiety bez nałogów, pobyt
legalny, z meldunkiem, chętnie w pobliżu
centrum. T. 0487 634 950

Nieruchomości
Sprzedam działkę budowlaną 2400m2,
okolice Białegostoku, gm. Turośń Kościelna.
Cena 99 tys.zł. T. 00 48 518 370 196
Sprzedam bardzo dużą działkę budowlano-rolną o powierzchni 11.700 m2 . Działka
leży 17 minut od osiedla Choiny w Lublinie,
26 km od Uzdrowiska Nałęczów, 6 km od
Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, 14 km od
Jeziora Firlej, 14 km od Centrum Lubartowa. Miejscowość, w której leży działka
ze wszystkich stron w odległości 0,6-2,00
km okolona jest lasami w tym od południa
kompleksem lasów kozłowieckich - kozłowiecki park krajobrazowy. W odległosci
0,6 km istnieje b.duży kompleks akwenów
wodnych - stawów rybnych .Wjazd na
działkę bezpośrednio z drogi wojewódzkiej
nr. 809 relacji Lublin-MIchów -Jeziorzany.
Podstawowe media przy działce. Teren
przepiękny, latem i wiosną kipiąca zdrowa
zieleń. Drogi we wszystkich kierunkach w
b.dobrym stanie. Do nowej autostrady drogi ekspresowej relacji Lublin - Warszawa
tylko 1.2 km. Odległość do centrum Warszawy tylko 150 km, wieś Samoklęski, Gmina Kamionka, powiat lubartowski. Działka

nr. 413/1. Powierzchnia działki 11.700 m2
/1,17 ha, cena za m2 niska bo wynosi tylko
12 zł/m2, szerokośc działki śrdednio 31
mb. Jeden bok działki dotyka skarpy rzeki
Minina. W odległości 200m od działki znajduje się nowoczesna elektroniczna centrala
telefoniczna z bardzo silnym sygnałem
internetowym.
Kontakt: telefon nr. komórkowy w Polsce:
514 724 571, tel. stacjonarny: 81 852 91
33, adres meilowy: rbs41@tlen.pl
Sprzedam mieszkanie w bloku, Czarna
Białostocka 4 piętro, 47m2, woj.podlaskie,
20 km od Białegostoku. Cena 125 tys.zł.
T. +32487 647 321 lub
siwekiwona712@gmail.com
Sprzedam działki po 2900m², 14 km od
Białegostoku, 30zł/m² T. +48 663 592 532
Sprzedam działki budowlane, Trojany
jadąc od Radzymina do Białystoku, ok.
13000m², podzielone prawnie na ok. 13
działek. Teren uzrojony, światło, woda,
gaz, droga, asfaltowa, od głównej drogi
ok.800m, do Warszawy 15 min.
T. +48 729 587 553

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!
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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

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

On lub ona pije?
Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim
doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4.
2140 Borgerhout
Tel. 0483 67 48 26
Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

92 GAZETKA

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM. JANA PAWŁA II PRZY
AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles,
tel: 0473 74 38 54,
sekretariat@szkolapmk.pl,
www.szkolapmk.pl

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI
Zajęcia odbywają się:
Ecole Notre-Dame de la Paix,
Av. Félix Marchal 50
1030 Bruxelles,
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07,
e-mail: teresa@arszagi.eu, www.szkola.be

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM.GEN.S.MACZKA PRZY
AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12,
Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be

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

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

EDUGANDAWA,
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA
Zajęcia odbywają się:
Freinetschool De Spiegel,
Zwijnaardsesteenweg 250
9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub
edugandawa@gmail.com,
www.edugandawa.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY BRUKSELA
(porady psychologa, logopedy,
pedagoga i asystenta socjalnego)
tel. (umówienia codziennie po 17.00):
0475 397 514,
porady: pon. w godz.18.00-20.00

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY ANTWERPIA

Sint Jan Berchmanscollege,
Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)
tel. 0471 711 269
czwartek, godz. 18.00 - 20.00
(wizyty tylko na umówione spotkanie)

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

POLSKA MISJA KATOLICKA
NA SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety,
Rue Portaels 24 -1030 Schaerbeek,
tel. 02 242 56 50

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA
PW. NARODZENIA BOGURODZICY
W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16,
www.orthpol.be
email: xpawelcecha@gmail.com

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

POGOTOWIE POGRZEBOWE
24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz

SZPITAL CHU Hopital
Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles,
tel. 02 535 31 11,
tel. 02 535 43 60,
tel. 02 535 40 55.

PRZEWÓZ

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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