KORONAWIRUS NA ŚWIECIE
2 kwietnia br. przekroczyliśmy milion zakażonych koronawirusem na świecie –
1 118 921, ofiar śmiertelnych jest 58 937,
a osób wyleczonych 226 769. Cyfry te zmieniają się każdego dnia.
USA – 278 458 zakażonych,
7 159 zmarłych, 9 897 wyzdrowiało
Włochy – 119 827 zakażonych,
14 681 zmarłych, 19 758 wyzdrowiało
Hiszpania – 119 710 zakażonych,
11 198 zmarłych, 30 513 wyzdrowiało
Niemcy – 91 159 zakażonych,
1 275 zmarłych, 24 575 wyzdrowiało
Francja – 83 029 zakażonych,
6 520 zmarłych, 14 135 wyzdrowiało
Wlk. Brytania – 38 659 zakażonych,
3 611 zmarłych, 209 wyzdrowiało
Belgia – 16 770 zakażonych,
1 143 zmarłych, 2 872 wyzdrowiało
Holandia – 15 821 zakażonych,
1 492 zmarłych, 260 wyzdrowiało
Polska – 3 383 zakażonych,
71 osoby zmarły, 56 wyzdrowiało
Dane: CSSE at Johns Hopkins University (JHU)
(statystyki z 3.04.2020 r.)

•••
95 proc. ofiar śmiertelnych koronawirusa
w Europie to osoby po 60 r.ż.
95 proc. zmarłych miało powyżej 60 lat,
z tego ponad połowa to osoby ponad
80-letnie. Ok. 80 proc. ofiar śmiertelnych
miało choroby współistniejące – najczęściej choroby układu krążenia, nadciśnienie i cukrzycę.
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Choć u większości zakażonych przebieg choroby jest na tyle łagodny, że nie potrzebują
hospitalizacji, to poważne symptomy mogą
pojawić się u wszystkich, także u młodych
osób. WHO szacuje, że 10-15 proc. zakażonych w wieku poniżej 50 lat ma objawy
cięższe niż „łagodne”. Według danych WHO,
do środy w Europie wykryto koronawirusa
u 464 tys. osób, a 30 089 osoby zmarły.
•••

osoby, zakładając maseczkę, chronią
innych.
• Noszenie masek w przestrzeni publicznej mogłoby przerwać łańcuch przekazywania wirusa i zapobiegłoby zakażeniom od osób pozornie zdrowych.
• Jeśli chodzi o osoby zdrowe – maseczki jako takie nie zapobiegają zarażeniu,
mogą jedynie ograniczyć dotykanie ust
i nosa brudnymi dłońmi.

KIEDY NOSIĆ MASECZKI

•••

• Maseczkę powinien nosić kaszlący lub kichający, bo jeśli jest chory, dzięki niej rozsieje mniej wirusa.
• Wirus może być roznoszony także przez
osoby, które nie mają objawów. Takie

Na portalu Gazetki www.gazetka.be i facebooku zamieściliśmy instrukcję, jak
wykonać samemu wielowarstwową maskę chroniącą. Podany jest link do wideo
i wyjaśnienia.

LOCKDOWN W BELGII

Wprowadzenie środków i działań specjalnych w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
18 marca Belgia wprowadziła stan izolacji.
Ma ona obowiązywać do 19 kwietnia br.
z możliwością przedłużenia do 3 maja br.
Decyzja została podjęta przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Belgowie są proszeni o maksymalne pozostanie w domu, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu się koronaawirusa. Poniżej podajemy podjęte środki:

Sklepy spożywcze pozostaną otwarte
• supermarkety będą kontrolowane: na
każde 10m2 może przypadać tylko jeden
klient, czas obecności w sklepie ograniczony do 30 min.,
• sklepy nocne muszą zamykać o 22:00,
stoiska z żywnością będą dozwolone tylko
wtedy, gdy będą uważane za niezbędne,
• dostawy zakupów, zamówień „na wynos” są dozwolone,
• wszystkie inne sklepy, restauracje i bary
są zamknięte.

Ludność proszona jest o pozostanie
w domu
Będą dozwolone:
• dojazdy do pracy (gdy nie jest możliwa telepraca),
• konieczne wyjścia: do lekarza, do sklepu
spożywczego (również dla zwierząt), do
apteki (wcześniej należy skontaktować
się z apteką telefonicznie), na pocztę, do
kiosku, do banku, na stację benzynową
lub by pomóc innym,
• dozwolna jest opieka dzielona (garde alternée) nad dziećmi rozwiedzionych rodziców, dojazdy dziecka do jednego lub
drugiego rodzica,
• podróże samochodem w celach rekreacyjnych, do domków nad morzem lub
w Ardenach są niedozwolone,
• przejazdy jednym samochodem mogą odbywać wyłacznie osoby zamieszkałe pod
jednym dachem. Dozwolny jest przejazd
max. 2 osób niezamieszkałych pod jednym
adresem, ale wtedy pasażer siedzi z tyłu.

Edukacja, opieka nad dziećmi
Żłobki pozostają otwarte. Szkoły, uczelnie
pozostają zamknięte (uniwerstytety do
30/06/2020). Podczas ferii wielkanocnych
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nadal będzie organizowana w szkołach
opieka dla dzieci, których rodzice pracują
w służbie zdrowia lub muszą pracować,
a nie mają innego rozwiązania.

Praca w domu
Firmy powinny zorganizować maksymalną ilość telepracy w domu dla wszystkich
stanowisk. Jeśli nie jest to możliwe, to należy stosować tzw. dystans społeczny (odległość 1,5 m między osobami). Jeśli nie
będzie możliwe wprowadzenie tej zasady,
firmy będą musiały zamknąć działalność.
Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziano wysokie grzywny.
Przedsiębiorstwa działające w ważnych sektorach będą nadal działać, ale będą również
zobowiązane do przestrzegania społecznego dystansu między pracownikami.

Spotkania są zabronione
Wszystkie zgromadzenia i spotkania (profesjonalne, prywatne) są zakazane. Rynki
na wolnym powietrzu zostają zamknięte.
Wszelkie imprezy „lockdown parties” są całkowicie zakazane i będą surowo karane.

Aktywność fizyczna jest dozwolona
na zewnątrz
Spacery, jogging, jazda na rowerze są dozwolone, ale tylko „z członkami rodziny
mieszkającymi pod tym samym dachem lub
z przyjacielem”. Odległość 1,5 m musi być
zachowana pomiędzy innymi osobami. Na
spacerze nie można sie zatrzymywać, zbierać w grupy i siadać na ławkach. Zaostrzono
kary za nieprzestrzeganie podanych reguł.

Transport publiczny
Transport publiczny będzie nadal funkcjonował, ale z przestrzeganiem zasady
„dystansu społecznego”. W weekendy frekwencja będzie zmniejszona.

Podróże i granice Belgii
Niepotrzebne podróże poza granice Belgii są zabronione do 19 kwietnia. Granice
państwa zostały zamknięte. Mogą je przekraczać jedynie osoby pracujące (najlepiej

jest posiadać dokument od pracodawcy),
udzielające pomocy i opieki innym osobom
lub zwierzętom. Kara za nieprzestrzeganie
tych zasad wynosi 4 tys. euro.
Policja jest odpowiedzialna za przestrzeganie wprowadzonych reguł. Kary mogą być
egzekwowane od razu.

Gdzie szukać informacji:
www.info-coronavirus.be
https://centredecrise.be
www.health.belgium.be

Rząd belgijski zdecydował wg jakich
zasad będą testowani obywatele
Belgia planuje zwiększyć możliwość wykonywania testów do 10 tys. dziennie
Oto wg jakich priorytetów na dzień dzisiejszy będą przeprowadzane testy:
1. Pierwszeństwo ma każdy pacjent, który
musi być hospitalizowany i jest podejrzany o zarażenie przez Covid-19.
2. Każdy pracownik służby zdrowia, u którego istnieje ryzyko zarażenia się lub
posiada objawy (gorączka, problemy oddechowe) i który opiekuje się osobami
narażonymi na rozwój ciężkiego przebiegu choroby (intensywna terapia).
3. Każdy pracownik służby zdrowia, u którego istnieje ryzyko zarażenia się.
4. Każdy pacjent hospitalizowany/przebywający w domu opieki, starców z objawami infekcji dróg oddechowych.
5. Każdy nowo przybyły do placówki społecznej (np. domu opieki, więzienia,
domu opieki itp.) z objawami oddechowymi w momencie rejestracji.
6. Inne osoby będą mogły również przeprowadzić testy w zależności od ewolucji
zwiększenia możliwości ich wykonywania w najbliższej przyszłości. Na przykład
osoby, którzy spełniają definicję przypadku możliwego zarażenia i znajdują się
w kategorii osób zagrożonych.

NIE ZOSTAWIMY
NIKOGO BEZ OPIEKI
W czwartek 19 marca rozpoczął swoje działanie Sztab Pomocy Belgia. Obywatelska
inicjatywa Polaków mieszkających w Belgii, którą koordynuje Biuro Regionalne Województwa
Zachodniopomorskiego w Brukseli. Sztab powstał w związku z kryzysem epidemicznym COVID-19.
Jego celem jest rzetelne informowanie naszych rodaków o aktualnej sytuacji w Belgii oraz
wsparcie potrzebujących. Pod numerem działającej codziennie infolinii czekają wolontariusze
gotowi udzielić wszelkich informacji, a także psychologowie, osoby duchowne, specjalista
z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Udzielanie są również informacje gdzie można uzyskać
pomoc w przypadku pogarszającego się samopoczucia.
Sztab Pomocy Belgia współpracuje z belgijskim Centrum Kryzysowym, Belgijskim Czerwonym
Krzyżem, Polsko - Belgijskim Stowarzyszeniem Lekarzy oraz Brukselskim Sztabem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Paraﬁą Prawosławną w Brukseli.

SZTAB POMOCY BELGIA
przy Biurze Regionalnym
Województwa Zachodniopomorskiego

INFOLINIA: +32 2 315 41 86
pon. – pt. 8:00 – 20:00
sob. – niedz. 10:00 – 18:00
PO GODZINACH SKRZYNKA POCZTOWA:
chcepomoc@sztabpomocy.be
Wszelkie informacje wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawne pytania znajdują się na stronie
sztabu: www.sztabpomocy.be oraz na proﬁlu Facebook – Sztab Pomocy Belgia.
Partnerami akcji są:
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Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy
Dzień Ziemi, jest najszumniej obchodzonym na świecie świętem ekologicznym. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku. Już rok później
odbyły się szeroko komentowane uroczystości i choć w Polsce obchody Dnia
Ziemi zostały zapoczątkowane dopiero w 1990 roku, to od tego czasu inicjatywa cieszy się ogromną popularnością.

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz
budowanie wspólnej odpowiedzialności za
naszą przyszłość. Podejmowane akcje mają
na celu uświadomienie politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej
planety. To międzynarodowe święto zrównoważonej konsumpcji, zrównoważonego
transportu, ochrony czystego powietrza,
recyklingu, upcyklingu oraz rękodzieła.
W zamierzeniu Dzień Ziemi miał być ideologiczną manifestacją, by nagłośnić globalne
problemy i domagać się odpowiednich działań od członków sceny politycznej. Bo nie
wystarczy oszczędzać wodę i wyrzucać papierki do śmietnika, aby uniknąć katastrofy
klimatycznej czy zanieczyszczenia mórz i oceanów. Trzeba domagać się walki z wyciekami
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ropy, trującymi fabrykami i elektrowniami,
toksycznymi odpadami i zanikiem dzikiego
życia. Należy apelować o czystość wód i powietrza, stale monitorując ich jakość. Trzeba
żądać natychmiastowego ograniczenia emisji
CO2 i przejścia gospodarek świata na odnawialne źródła energii. Degradacja środowiska naturalnego to palący problem.

Działacze wnoszą apelacje do polityków
o podjęcie pilnych działań, a politycy wydają odezwy do społeczności międzynarodowej, by działać wspólnie i na bieżąco.
Warto więc zainspirować decydentów, by
wyszli poza swoją strefę komfortu i zamiast
na sucho analizować dane i tabele, podjęli konkretne działania. Marsze, manifesty,
apele, protesty – form wyrażania własnych
potrzeb jest wiele. Grunt, żeby roszczenia
nie spaliły na panewce.

Aby przekaz nabrał mocy i trafił do szerokiego grona odbiorców, w Dniu Ziemi na
całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych podejmuje różnorakie działania
twórcze. Aranżują wystawy tematyczne,
sympozja, pokazy i dyskusje panelowe oraz
zachęcają do udziału w warsztatach, w których specjaliści wielu dziedzin naukowych
przekazują praktyczną wiedzę w formie
konkursów, eksperymentów i zabaw. Lokalnym fetom towarzyszą często kiermasze
rękodzieła, strefy napraw, rekonstrukcji,
a także międzysąsiedzkie pikniki sprzyjające
kreatywnej wymianie pomysłów.
Dzień Ziemi wymaga od ciebie obecności.
Jeśli nie w roli politycznego aktywisty, to
choćby jako aktywnego członka lokalnej
społeczności. Kilka lat temu media obiegła
reklama firmy Ikea, która promowała ideę
prowadzenia działalności w oparciu o koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym,
tzw. „Circular Ikea”. Co to znaczy? Że firma
myśli „na okrągło” o wszystkim, co robi.
Począwszy od materiałów, z jakich korzysta,
przez sposób zasilania sklepów, aż po rozwiązania, dzięki którym jej produkty mogą
służyć dłużej i wrócić do obiegu – naprawiane, ponownie wykorzystane i poddawane

recyklingowi. Przy okazji Ikea przypomina o rzeczach, które leżą w piwnicach, na
strychach i w szafach. Odłożone, bo „może
kiedyś się przydadzą”, i często zapomniane.
Ot, tzw. „przydasie”.
Mówią, że W PRL sztuką było zrobić coś
z niczego. Dzisiaj sztuką jest zrobić coś
z czegoś. Produkujemy, użytkujemy, wyrzucamy… Sposobem na wdrożenie idei
nowej ekonomii jest gospodarka o obiegu
zamkniętym. W jej centrum jest człowiek,
a nie zysk. Twórczym zagospodarowaniem
odpadów jest m.in. upcykling – forma przetwarzania wtórnego, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce. Proces
ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych
w produkcji pierwotnej.

element przyszkolnego kompostownika,
zainicjować wśród osiedlowej społeczności
bookcrossing czy tzw. givebox. Warto brać
przykład ze Szwedów, którzy otworzyli centrum handlowe ReTuna Återbruksgalleria,
sprzedające tylko produkty po naprawie
i z recyklingu. To ich ekoalternatywa dla
konsumpcjonizmu. Ekologiczne centrum
handlowe funkcjonuje na zasadzie donacji.
Każdy może przynieść do niego ubrania,
sprzęt lub niepotrzebne przedmioty. Innym rozwiązaniem jest stworzenie lokalnej
jadłodzielni (tzw. foodsharing).
Podjęte działania nie powinny być jednak jednorazowe, bo ekologizowanie to
nieprzerwany proces. W działaniach lokalnych mieszkańcy przy okazji nabywają
umiejętności poszukiwania wspierających
sojuszników, przewidują, pokonują trudności. Nie tylko biorą, ale i dają. Jak w obwodzie zamkniętym.

Dzień Ziemi skłania do refleksji – w jakim
punkcie na Ziemi jesteś, jaką pełnisz na niej
funkcję i na czym opiera się wasza koegzystencja. Bycie mieszczuchem nie zwalnia cię
z odpowiedzialności. Jeśli z ekologią jesteś na
bakier, to najlepszy moment, by to zmienić.
Przykładem upcyklingu jest szycie toreb
z plandek samochodowych i banerów reklamowych lub produkcja sandałów ze
zużytych opon samochodowych. Udanym
upcyklingiem jest także serwatka – niezwykle pożądany „superfood”, będący tak
naprawdę produktem odpadowym, którego duże ilości powstają podczas produkcji
twarogów i serów żółtych. Podobnie ma
się rzecz z bajaderą (inaczej bajaderka, kartofelek, ziemniaczek, a także kula rumowa)
– kulistym ciastkiem wytwarzanym na bazie odpadów cukierniczych (np. okrawków
ciastek deserowych), z dodatkiem kakao,
rumu, czekolady, orzeszków ziemnych lub
wiórków kokosowych.
Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko idea gospodarowania odpadami, ale także pojęcie związane z innowacją. To tchnienie nowego życia w przedmioty zamiast
wykluczania ich z obiegu. To filozofia „zero
waste”. Śmietnik to wyrok ostateczny. Przy
okazji Dnia Ziemi warto znaleźć alternatywę – wykorzystać resztki ze stołówki jako
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Warto odgapić od warszawiaków pomysł na
tworzenie bomb nasiennych i podrzucanie
ich na upatrzone nieużytki. Bomby naturalne to małe kuleczki wypełnione po brzegi
gliną, nasionami ziół i kwiatów, torfem lub
ziemią. Z łatwością zmieszczą się w kieszeni – gotowe, by rozrzucić je wszędzie tam,
gdzie kilka tygodni później chciałbyś zobaczyć kawałek kwietnej łąki. Jeśli nie lubisz
działać z tzw. przyczajki, dołącz do zorganizowanych grup, które zajmują się sadzeniem drzew i krzewów oraz profesjonalnym
zazielenianiem powierzchni.

Nie poprzestając na słowach, zainspiruj
znajome placówki edukacyjne, by podczas
specjalnie zorganizowanych zajęć uczniowie
wyszli poza szkołę i razem z opiekunami
oraz mieszkańcami osiedla oczyszczali wybrany teren z odpadków i śmieci. To także
doskonały pomysł na alternatywne wykorzystanie przerwy na lunch przez pracowników korporacji. Parki, lasy, łąki, skwerki –
każdy teren zielony, zwłaszcza w miastach,
jest na wagę złota.
Zrób wiosenne porządki w domu. Serio.
Przy okazji zbierz makulaturę – stare gazety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki,
gazetki reklamowe – i oddaj ją do punktu
skupu. Niepotrzebne szkło wrzuć do specjalnego kontenera. Czy wiesz, że przy
recyklingu szkła zużywa się aż o 21 proc.
energii mniej niż przy produkcji nowego?
Zbierz puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i przekaż je do punktu odbioru.
Wyobraź sobie, że złoża boksytu, z którego
otrzymuje się aluminium potrzebne do ich
produkcji, nie są odnawialne! Aluminiowe
puszki nadają się więc w całości do ponownego przetworzenia. Zorganizuj w bloku
punkt zbierania zużytych baterii, które są
szczególnie szkodliwe dla natury i zdrowia,
ponieważ mają w składzie metale ciężkie
(ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel). Ich przedostanie się do środowiska wywołałoby poważne zakłócenia w procesie samooczyszczania wód i gleb. Prawidłowo wyrzucone
baterie zyskują szansę na przetworzenie
i ponowne wykorzystanie surowców. Uzbierane śmieci elektryczne zawieź do specjalnego miejsca ich składowania.
I choć ekologom taki trywialny wkład własny może wydawać się walką z wiatrakami,
to jednak wielu społeczników w taki sposób
nabiera determinacji i odwagi do działań na
szerszą skalę.
Dzień Ziemi (Earth Day), corocznie obchodzony 22 kwietnia, to największe ekologiczne święto świata. Łączy ludzi niezależnie od
narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy
miejsca zamieszkania. Ogniwem jest planeta, po której stąpamy. Stań się świadomym
mieszkańcem planety. Bo karma wraca.

Sylwia Znyk

Większość moich znajomych, którzy spędzili lub spędzają święta poza ojczyzną,
stwierdza, że te tradycyjne polskie są nie tylko zupełnie inne, ale też „lepsze
i przyjemniejsze” od „tych obcych”. Co sprawia, że Wielkanoc w Polsce jest taka
wyjątkowa i co zostało w niej z dawnych czasów?

Tewje Mleczarz ze „Skrzypka na dachu” miał
rację: najważniejsza w życiu jest tradycja –
to ona trzyma świat w ryzach i nie pozwala
mu się rozsypać w pył. Z mojego „polskiego punktu widzenia” mogę z całą stanowczością powiedzieć, że to właśnie tradycje
związane ze świętami są dla mnie tym, co
czyni okres Wielkiego Postu i Wielkanocy tak wyjątkowym. Niedziela Palmowa,

obrzędy wokół Triduum Paschalnego i wreszcie suto zastawiony stół i śniadanie wielkanocne – wszystko to dobrze nam znane
odkrywamy co roku na nowo. Od dziecka
uczymy się tradycji związanych z tym wyjątkowym czasem. Każdy z nas wie, co
trzeba włożyć do koszyka i dlaczego niektórych rzeczy absolutnie nie wolno robić
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– większości z nas zależy też na tym, by
mimo zmian, jakie zachodzą w dzisiejszym
świecie, zachować jak najwięcej z tego, co
pamiętamy z dzieciństwa. Jak na przykład
sobotnie poszukiwania chrzanu z łopatą
i często po kostki w błocie, „bo świeży zawsze lepszy”. Ach, wspaniały czas!
Dlatego że Wielkanoc to taki „inny” i wyjątkowy czas, bardziej na niego czekamy. Dzięki temu, czego nauczyliśmy się i doświadczyliśmy w dzieciństwie, możemy nie tylko
wspominać niegdysiejsze święta z babcią,
ale też często mniej lub bardziej świadomie
je odtwarzać. Nie w każdym domu jada się
zupełnie bez okazji żurek, a nawet jeśli tak,
to nigdy nie smakuje on tak dobrze, jak
w Niedzielę Wielkanocną. Zapachy, smaki,
kolory i dźwięki wielkanocne nastrajają nas
sentymentalnie i niejako aktywują głęboko skrywane pokłady nostalgii i tęsknoty
za tym, co „domowe” i znane. Dlatego tak
ciężko czasem przestawić się na przykład
na belgijski model świąt z lodowym barankiem, któremu trzeba podciąć gardło i upuścić nieco sosu z czerwonych jagód skrywających się w jego środku.
Bez koszyczka, zapachu pieprzu i wędzonej
kiełbasy wszystko wydaje się jakieś szare,
smutne i nie takie, jak trzeba. Jeśli na przykład przez ogólnoeuropejską kwarantannę
nie możecie, jak ja, wrócić do domu, żeby
nie narazić swoich najbliższych, tęsknota roz-

szerza się i obejmuje też ciotkę Tereskę, która zawsze pyta, dlaczego jeszcze nie jesteś
w ciąży, i wujka Zbyszka troskliwie stwierdzającego, że taki kawaler to już dawno powinien na swoim się zacząć budować, a nie
po mieszkaniach tułać. Za granicą, nawet
jeśli otaczają nas kochający belgijscy członkowie naszych rodzin i nowi przyjaciele, nie
zawsze poczuć można takiego ducha świąt,
jakiego pamiętamy z domu. To właśnie małe
rzeczy, jak poszukiwania zagubionej babcinej
serwetki i malowanie pisanek, czynią ten
rodzinny czas wyjątkowym i bardzo często
niemożliwym do skopiowania poza Polską.

Skoro już wiemy, że to głównie tradycja
buduje nasze postrzeganie świąt, przyjrzyjmy się przez chwilę temu, jak przeżywali je
nasi dziadkowie i pradziadkowie. Wielkanoc
rozpoczynała się dawniej dużo wcześniej
niż obecnie. Nasi przodkowie wychodzili
na rezurekcję już przed północą, a dopiero
później przeniesiono ją na godzinę 6.00 –
najprawdopodobniej dla wygody wiernych.
Eucharys�a Zmartwychwstania nadal odbywa się nocą w kościele prawosławnym.
Po skończonej mszy wszyscy w pośpiechu
wracali do domu: panna, która pierwsza
wpadła do izby, jako pierwsza mogła liczyć
na zamążpójście; gospodarz, który przed
innymi dotarł do swojego gospodarstwa,
zapewnił sobie urodzaj.

Po posiłku gospodarz skrzętnie zbierał skorupki jaj i zakopywał je na polu, modląc się
przy tym o pogodę i dostatek. W wielu miejscowościach w Polsce popularne było chodzenie z konopielką, czyli takie wielkanocne
„kolędowanie”. Młodzi kawalerowie chodzili
od domu do domu, śpiewając gospodarzom
i składając im powinszowania na zbliżające się pełne pracy wiosnę i lato. W zamian
otrzymywali kiełbasę, ciasto drożdżowe, jaja
czy też rozmaite rozgrzewające trunki. Takie odwiedziny dawały również możliwość
spotkania potencjalnej kandydatki na żonę,
zwłaszcza że nie zawsze końskie zaloty z Poniedziałku Wielkanocnego dawały pannom
odpowiedni obraz kawalerów na wsi.
Jeśli już o „polewance” mowa, to jej symbolika wiąże się oczywiście z zapewnieniem
ziemi płodności, tak bardzo potrzebnej nadchodzącym zasiewom. Zwyczaj święcenia pól
palmą i wodą zabraną w sobotę z kościoła
zachował się nadal w kilku rejonach Polski.
Każdej pannie szczególnie zależało na byciu
oblaną przez kawalera, ponieważ nie tylko
znaczyło to, że wpadła mu w oko, ale także,
że otrzyma w tym roku szczęście, zdrowie

Tradycja zdobienia jajek na Wielkanoc sięga 3000 lat p.n.e. i wywodzi się z pogańskich obyczajów związanych z czczeniem
nadchodzącej wiosny. Pierwsze umalowane jajka pochodzą z Mezopotamii, zaś
w Polsce najstarsze znaleziono podczas
wykopalisk na wyspie Ostrówek w Opolu.
Różne były techniki i motywy zdobienia
jaj w zależności od krainy geograficznej.
W Egipcie umieszczano na nich skarabeusze, w Australii głównie strusie, a w Japonii kwiaty wiśni. Jaja ozdabiano także
w krajach arabskich, gdzie motywem przewodnim były fragmenty Koranu.
Znane są również legendy chrześcijańskie
tłumaczącego zdobienie jaj. Pierwsza mówi
o św. Magdalenie, której objawił się anioł
i oznajmił wieść o zmartwychwstaniu. Gdy
wróciła do domu, zauważyła, że wszystkie
jajka zmieniły kolor na czerwony. Rozdała
je apostołom, a wtedy jajka zamieniły się
w czerwone ptaki i uniosły do nieba.
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i ogólne błogosławieństwo. Dawniej nie
chodziło o dzikie i bezsensowne wylewanie
litrów wody na przypadkowe osoby, jak to
się dzieje dziś, ale raczej o symbolikę i rodzaj
zwrócenia uwagi panny. Często też w Poniedziałek Wielkanocny smagano się brzozowymi witkami, co również miało zapewnić zdrowie i pomyślność na budzący się do życia rok.

wuje się do zmieniającej się rzeczywistości:
do koszyczka trafia bezglutenowa babka
w towarzystwie wegańskiej kiełbasy. Czy te
„nowości” są złe i „zabijają ducha świąt”?
Absolutnie nie! Dzięki odświeżaniu dawnych tradycji i tworzeniu nowych, bardziej
domowych i prywatnych, czynimy święta
jeszcze bardziej dla nas wyjątkowymi.

W czasie Wielkanocy wszystko skupia się
wokół pokonania śmierci, odrodzenia, nowego życia, witalności, obudzenia z zimowego
marazmu i nabierania nowych sił. Obrzędy,
tradycje i potrawy, które w tym czasie goszczą w naszych domach, mają przypominać
nam nie tylko o zmartwychwstaniu Jezusa,
ale też o odrodzeniu człowieka i natury.
Wielkanoc to radość nadchodząca po okresie postu, to nadzieja budzącej się przyrody
i ciepło dłuższych, wiosennych dni.

Każda rodzina i każda era dodaje i zmienia
tradycje, dopasowując je do swoich potrzeb. Nie można za każdym razem patrzeć
na to krzywo – my sami pewnie zmieniamy wiele, ku zaskoczeniu naszych dziadków i babć. Samo to, że zamiast śmietany
dodajesz do świątecznego ciasta jogurt,
może być dla wielu profanacją, zamiast
jednak od razu wyrzucać wypiek do kosza,
trzeba go spróbować i może okaże się, że
jest równie pyszny jak ten z przedwiecznej książki kucharskiej prababci. Najważniejsze w świętach jest bycie razem i bycie
szczęśliwym, cieszmy się więc i napełniajmy uśmiechem świat!

Świat oczywiście idzie naprzód i, jak mawiają niektórzy, goni za „zachodnimi” modami
(coraz częściej organizujemy dla dzieci polowania na czekoladowe jajka) i dopaso-

Anna Albingier

Druga legenda opowiada o biedaku, który niósł jajka na targ, a po drodze pomógł
nieść krzyż Jezusowi. Gdy wrócił do swoich
tobołków, zauważył, że wszystkie jajka są
koloru czerwonego.

Polska tradycja zdobienia jaj jest bardzo bogata i różnorodna. Wielkanocne pisanki są
bowiem symbolem odradzającej się po zimie przyrody, ale także chrześcijańskiej wiary
w zmartwychwstanie. Właściwie każdy region
szczyci się własnymi technikami i wzorami
ozdabiania jajek. Pisanki to najbardziej popularne określenie dla wielkanocnych kolorowych jaj, ale w zależności od motywów i sposobu wykonania nadawano im różne nazwy.
Kolorowymi jajkami obdarowywano się
w święta. Miały one zapewnić siłę, zdrowie i powodzenie w sprawach miłosnych.
Dziewczęta w okresie zamążpójścia dawały

je chłopcom z wierszowanymi dedykacjami
jako dowód sympa�i i miłości. Najczęściej
umieszczano na pisankach ornamenty roślinne i zwierzęce. Gałązki, liście, owoce i kwiaty były symbolem wiosennego
przebudzenia, zaś ryby, kogut, koń i jeleń
– oznaką płodności i męskości. Z kolei jaskółka, gołąb i bocian miały symbolizować
miłość i szczęście.
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Na co komu ta skała?

Gibraltar — najbardziej sporny kawałek ziemi w Europie
Zmiany polityczne w Europie po Brexicie
stają się coraz bardziej wyraźne, choć i tak
do końca nie wiadomo co, kiedy, gdzie etc.
Jednym z politycznych, gospodarczych i administracyjnych zapalników w Europie staje
się pewna skała na południu Półwyspu Iberyjskiego, o której raczej nie myśli się przy
okazji planów urlopowych. Wielka Brytania
zarządza tu terytorium zamorskim o powierzchni zaledwie 6,7 km kw., mającym
niemal 32 tys. mieszkańców. Zjednoczone
Królestwo robi wszystko, by jego flaga stąd
nie zniknęła. Hiszpania z kolei robi wszystko, żeby jej flaga zawisła tam znowu po ponad 300 latach. Po co komu Gibraltar?

POD BRYTYJSKIM I HISZPAŃSKIM
PANOWANIEM
Jak cała historia Hiszpanii, tak i dzieje Gibraltaru wiążą się z arabskim panowaniem
na całkiem sporej przestrzeni wieków.
W roku 1462 Juan Alonso de Guzman odbił
półwysep spod panowania emira Grenady.
Dwanaście lat później sprzedał zdobyty
teren grupie 4350 „nowych chrześcijan”
z Kordoby i Sewilli (termin „nowi chrześcijanie” przypisuje się ówczesnym żydom,
którzy przeszli na chrześcijaństwo), ale zażądał od nich dwuletniej opieki nad stacjonującym tam garnizonem. Po tym terminie
nowi właściciele zostali wygonieni. W roku
1501 Gibraltar wrócił do hiszpańskiej korony, a królowa Izabela I Kastylijska nadała
mu herb, którego używa się tam do dziś.
Jednak 200 lat później rozpętała się wojna
o sukcesję hiszpańską, w której brały udział
Wielka Brytania, Austria, Holandia, Francja, Bawaria, Kolonia i oczywiście Hiszpania. W 1704 r. zjednoczona flota brytyjskoGAZETKA
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-holenderska zaatakowała i zdobyła miasto
Gibraltar, a 9 lat później, na mocy traktatu
utrechckiego, półwysep przeszedł pod władanie Brytyjczyków. Hiszpania kilkakrotnie
próbowała odzyskać swoje ziemie, choćby
w 1727 i pomiędzy rokiem 1779 a 1783.
Co prawda, Gibraltar co cztery lata wybiera swój własny parlament, ale w imieniu
brytyjskiego monarchy nadzór nad jego
pracą sprawuje gubernator Gibraltaru.
Do tej pory żadna z partii reprezentowanych w parlamencie półwyspu nie opowiedziała się za przekazaniem terytorium
Hiszpanii, a brytyjski rząd z założenia nie
angażuje się w jakiekolwiek tego typu
rozmowy, choć w 2016 r. spotkało się to
z ogromnym zaskoczeniem mieszkańców
Gibraltaru, którzy w referendum unijnym
w 96 proc. zagłosowali za pozostaniem
w strukturach Unii Europejskiej.

BREXIT I KAWAŁEK SKAŁY
Podczas negocjacji z Unią Europejską Gibraltar nie miał prawa głosu. O wszystkim decydował rząd w Londynie – łącznie
z kwestiami obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego Gibraltaru. Zaraz po ogłoszeniu wyników referendum minister spraw
zagranicznych Hiszpanii José Manuel
García-Margalló Marfil zaproponował,
aby Wielka Brytania zarządzała półwyspem razem z Hiszpanią. Ta oferta została
zdecydowanie odrzucona przez brytyjski
rząd. Po kilku kolejnych przepychankach
rząd Hiszpanii oświadczył, że nie będzie
używać Gibraltaru jako zakładnika w negocjacjach z Wielką Brytanią. Jako „kolonia” brytyjska, Gibraltar nigdy nie należał
do strefy Schengen. Po wyjściu królestwa

z Unii półwysep przestał być również częścią wspólnego rynku. Gibraltar nie ma
żadnych surowców naturalnych, które
wpływałyby na jego ekonomię. Niemniej
to, z czego słynie, przynosi zysk wielkości
niemal 1,5 mld funtów rocznie (!) na każdego mieszkańca Gibraltaru.
Kto by chciał zabić kurę znoszącą złote jajka? Albo oddać ją komuś innemu? Zwłaszcza kiedy w 1869 r. otwarto Kanał Sueski,
który połączył Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym i dał Gibraltarowi i rządowi brytyjskiemu niesamowite źródło
dochodu, wykorzystywane do dziś. Dodatkowo, na terenie Gibraltaru pracuje blisko
10 tys. mieszkańców z pobliskiego miasta
La Línea de la Concepción. Bezrobocie
w regionie La Línea sięga 35 proc., w Gibraltarze – 1 proc.! Choć Wielka Brytania,
a z nią Gibraltar, opuściła na papierze Unię
Europejską i przed nią kolejne długie miesiące negocjacji, oba rządy zapowiadają,
że jeden drugiemu nie będzie w niczym
przeszkadzać. Choć wiadomo też, że między Hiszpanią i Wielką Brytanią zdecydowanej przyjaźni w temacie Gibraltaru
nie ma. Dzisiaj Gibraltar żyje z turystyki,
hazardu, obsługi statków towarowych
i wszelkich usług finansowych, włączając
w to bankowość i ubezpieczenia.
Jedno królestwo chce zachować kontrolę
za wszelką cenę i przejmować ogromne
pieniądze do własnej kasy. Drugie królestwo chce tej samej kasy do swojego
garnka i z pewnością nie odpuści, bo niby
dlaczego miałoby to zrobić? Wygląda na
to, że serial Gibraltar-UK-Hiszpania-UE
jeszcze długo się nie skończy.
Filip Cuprych

Prima aprilis to jedyny dzień w roku, kiedy można bezkarnie
robić żarty zarówno bliskim, jak i nieznajomym. Ale uwaga!
Także każdy z nas może paść ofiarą żartu, więc należy zachować czujność, bo zewsząd „grozi” nam niebezpieczeństwo. Dlatego też nie powinniśmy się obrażać za psikusa,
lecz odpłacić pięknym za nadobne.
Dosłowne tłumaczenie tego łacińskiego wyrażenia to „pierwszy kwietnia”. W Polsce jest to jednocześnie nazwa zwyczaju
polegającego na żartobliwym oszukiwaniu innych osób.

SKĄD WZIĄŁ SIĘ TEN ZWYCZAJ?
Jego pochodzenie nie jest do końca pewne i jasne. Najprawdopodobniej wywodzi się od starorzymskich uroczystości Cerealii. Święta
te, obchodzone na początku kwietnia, polegały na zanoszeniu próśb
do bogini urodzaju – Cerery – o dobrą pogodę i udane przyszłe zbiory.
Cerera, choć bogini, została oszukana. Pod jej nieobecność i bez jej
zgody jej córkę Prozerpinę oddano
za żonę bogu podziemi Plutonowi,
wywabiając młodą dziewczynę na
spacer na pola, skąd została uprowadzona. Dodatkowo zrozpaczonej matce nikt nie chciał powiedzieć, co stało się z jej córką. Do
Rzymu mit przywędrował z Grecji,
gdzie mamy historię zrozpaczonej
matki – bogini Demeter i porwanej
córki Persefony-Kory. I tu również
istnieje element podstępu – w czasie poszukiwań Kory matkę zwodziło echo głosu córki.
Według innych przekazów zwyczaj
primaaprilisowy jest związany ze
starożytnym Rzymem, w którym
właśnie 1 kwietnia obchodzono
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święto ku czci Wenus, co wiązało
się z mnóstwem wesołych zabaw
i wygłupów – mężczyźni mieli się
przebierać za kobiety i tańczyć
na ulicach miast. Badacze obyczajów wysuwają również tezę,
jakoby zwyczaj zwodzenia się był
dalekim echem scen odsyłania
Jezusa od Annasza do Kajfasza
ze średniowiecznych dramatów
pasyjnych lub też żartów związanych z obrzędami wielkanocnymi.
Pierwszego kwietnia miał przyjść
na świat Judasz, stąd dzień ten
kojarzony jest z fałszem i oszustwem. Być może jest to odblask
celtyckiego święta wiosny. Inni
doszukują się związku z kwietniową pogodą, która potrafi „oszukać” – przeplatając ze sobą zimowe dni z prawie letnimi.

Rozwój MODY NA ROBIENIE ŻARTÓW
Prawdopodobnie żartowano już w XIII w.,
ale zwyczaj primaaprilisowy miał się utrwalić i rozwinąć z powodu olbrzymiej zmiany
związanej z liczeniem czasu, jaka dokonała
się w XVI w. Otóż zmieniono datę początku roku. Miał tego dokonać w 1564 r. król
Francji Karol IX. W jaki sposób ten fakt
wiąże się z prima aprilis? Wcześniej Nowy
Rok, zgodnie z wywodzącym się jeszcze
ze starożytności kalendarzem juliańskim,

był obchodzony 1 kwietnia i tego też dnia
tradycyjnie ofiarowywano sobie prezenty
noworoczne. Natomiast po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego Nowy Rok
przypadał 1 stycznia. Można sobie wyobrazić zamieszanie, jakie powstało. W tamtych czasach takiej zmiany nie można było
przecież ogłosić wszystkim mieszkańcom
Europy jednocześnie. Informacja docierała
stopniowo i nie bez problemów w różne
zakątki ówczesnego świata, a zwykli ludzie
z powodu wieloletniego przyzwyczajenia
dawali sobie prezenty nadal 1 kwietnia.
Z czasem pierwszy stycznia utrwalił się
w świadomości ludzi jako początek roku,
jednak nie zrezygnowano ze świętowania
i pierwszego kwietnia – przesyłano sobie
tego dnia upominki o małej wartości, za to
o bardziej żartobliwym charakterze. Stał się
więc ten dzień okazją do żartów i śmiechu
oraz robienia sobie psikusów i kawałów.
A ponieważ nie wszyscy usłyszeli o zmianie
daty Nowego Roku lub w nią nie wierzyli,
nadal świętowali rozpoczęcie roku 1 kwietnia. Stało się to okazją do robienia takim
„zapóźnionym” osobom kawałów i nazywania ich „kwietniowymi głupkami”.

WSZĘDZIE W EUROPIE
Nadal dzień oszukiwania się dla żartów
jest popularny w całej Europie, choć
w różnych krajach znany jest pod różnymi nazwami. W Anglii i wielu państwach
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We Francji i Belgii nazwa primaaprilisowego zwyczaju brzmi
poisson d’avril, czyli
k w i et n i owa r y b a .
Tym razem oszustwo
polegało na wysłaniu
kogoś po świeżą rybę,
a przekonanie delikwenta, by się tego
podjął, polegało na wmówieniu mu, że
zniesiono zakaz połowu ryb, który oczywiście cały czas obowiązywał ze względu na
tarło. Głupim więc okazywał się ten, kto
w to uwierzył. W powszechnej pamięci
uległo to zatarciu, ale nazwa pozostała,
podobnie jak zwyczaj przyczepiania do
ubrań (zwłaszcza na plecach) ryby. Dawniej była to często prawdziwa ryba, która
szybko traciła świeżość, więc za niezorientowaną ofiarą unosił się dość specyficzny
zapach. Całkiem trudno było uświadomić
sobie obecność ryby na ubraniu ze względu na obszerność i wielowarstwowość ówczesnej odzieży.
Obecnie jest to zwykle ryba wycięta z papieru i z dodatkiem żartobliwego zdania.
Im dłużej ktoś nosi naklejkę na plecach,
tym śmieszniej. Gdy ofiara żartu zorientuje się, w czym rzecz, wypowiada się
głośno frazę poisson d’avril. Prostym
i łatwowiernym ludziom wmawiano dawniej i wmawia się teraz nieistniejące rzeczy – po prostu łapie się ich jak ryby na
przynętę. Podobny zwyczaj istnieje i we
Włoszech. Na szczęście nie uległ zapomnieniu zwyczaj wypiekania wtedy ciasta
w kształcie ryby – przepisy na nie można
nadal znaleźć w książkach kucharskich.
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Jednak ta tradycja jest coraz
rzadsza i znacznie mniej popularna od chociażby wypiekania gâteau des Rois – ciasta
z okazji święta Trzech Króli. To
ostatnie kupimy w każdej cukierni, a ciasto primaaprilisowe trzeba upiec samemu.

NAJBARDZIEJ ZNANE ŻARTY
W epoce mediów prywatne żarty zaczęły ustępować publicznym. Już nie tylko
członkowie rodzin, koledzy ze szkoły czy
koleżanki z pracy próbują się nawzajem wyprowadzić w pole. Wprowadzają
w błąd dziennikarze radiowi, telewizyjni
czy internetowi. Łatwowierność lub rozkojarzenie współczesnych ludzi są nie mniejsze niż naszych przodków. Kiedy w 1957 r.
BBC w swoim renomowanym programie
informacyjnym podała informację o wyhodowaniu drzewa spaghetti, tysiące ludzi dzwoniło po informację, w jaki sposób
można otrzymać sadzonkę, by zasadzić je
we własnym sadzie. Dzisiaj wydaje się, że
nikt by w taką wiadomość nie uwierzył,
ale pamiętajmy – to były początki telewizji, a dziennikarze cieszyli się powszechnym zaufaniem.
1 kwietnia 2000 r. internauci mogli przeczytać, że wyszukiwarka Google oferuje
nową usługę – czytanie w myślach użytkowników. Należało intensywnie patrzeć
na znajdujące się na ekranie niebiesko-czerwone koło i w myślach powtarzać
słowa klucze. Po kilku minutach zostawało
się przekierowanym na stronę April Fools’
Day, czyli Dnia Głupca, i wszystko okazywało się primaaprilisowym żartem. W następnym roku ogłoszono, że dostępna jest
już technologia, za pomocą której można
pisać maile, wykonując gesty. Był to niestety tylko kolejny żart. Ale oba były całkiem prawdopodobne w erze szybko rozwijającej się technologii. Z kolei w 2005 r.
angielski „The Sun” wywołał wielkie poruszenie, publikując artykuł, w którym
informowano, że Unia Europejska ma zamiar zakazać primaaprilisowych żartów ze
względu na ryzyko utraty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Podano nawet numer
odpowiedniego rozporządzenia i cytowano jego fragment. Na szczęście wiadomość
okazała się żartem. Jednak w dobie narastającej lawiny fake newsów i często absurdalnych dokumentów unijnych artykuł
wyglądał całkiem prawdziwie.

A W POLSCE…
Kiedy zwyczaj dotarł do Polski? Tak naprawdę nie wiadomo. Prawdopodobnie
w XVI w. Wacław Potocki w XVII w. pisał
bowiem: „Prima aprilis albo najpierwszy
dzień kwietnia. Do rozmaitych żartów
moda staroletnia”. Polacy wysyłali do siebie listy ze zmyślonymi historiami, stąd
wzięło się stare przysłowie: „Prima aprilis,
nie czytaj, bo się omylisz”. Wysyłano też
widokówki tylko z nazwą tego zwyczaju
albo dawano dziwne prezenty. Powodzeniem cieszyło się podmienianie różnych
artykułów, na przykład soli z cukrem, by
wywołać u ofiary kawału odruch zdumienia. Tego dnia robi się wzajemnie różne
psikusy, bo przecież chodzi o to, aby kogoś nabrać. Dlatego też zwraca się komuś
uwagę, że ma plamę na swetrze lub dziurę
w palcie. „Prima aprilis – nie wierz, bo się
omylisz” – to triumfalny okrzyk, gdy uda
nam się kogoś wyprowadzić w pole.
Primaaprilisowym żartem, w który uwierzyli prawie wszyscy Polacy, było zawiadomienie na jednym z portali sportowych, że
Adam Małysz, kilka lat po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego, wraca do skakania. Na ten temat wypowiadali się trenerzy
i prezes Polskiego Związku Narciarskiego
oraz sam zainteresowany, opisując ze szczegółami swoje przygotowania do nowego
sezonu, w tym informację, że musi zrzucić
10 kilogramów i popracować nad odbiciem.
Skąd czerpać pomysły na zabawne, ale nie
wulgarne czy groźne w skutkach kawały
i psikusy? Można zostać przy starej tradycji klasycznych żartów – czyli w Belgii przylepić komuś na plecach papierową rybkę
lub upiec ciasto w kształcie ryby, a w Polsce zwrócić uwagę na plamę na policzku
lub swetrze i wygłosić stosowny wierszyk.
Albo szukać inspiracji w internecie lub we
własnej wyobraźni.
Sylwia Maj

Rys. Freepik

anglojęzycznych jest to Dzień Głupca, ale
żarty dozwolone są tylko do godziny 12.00
w południe. W Szkocji ten dzień to polowanie na głupca. Trzeba bardzo się pilnować, gdyż na karteczkach przylepianych
do pleców „kwietniowych gap” są zawarte różne polecenia, na przykład – kopnij
mnie. Hiszpanie obchodzą dzień żartów
28 grudnia, kiedy przypada Dzień Świętych Niewiniątek. Osobie, którą wybrało
się jako ofiarę żartów, przyczepia się na
plecach papierowego ludzika. Na Litwie
1 kwietnia zwany jest Dniem Kłamcy i królują wtedy fałszywe wyznania, na przykład o byciu w ciąży lub zaciągnięciu się
do wojska. W tym dniu w telewizji i prasie
pojawia się mnóstwo niesprawdzonych
informacji, więc trzeba być uważnym i nie
dać się na nie nabrać.

Pandemia zdominowała naszą codzienność. Od kilku tygodni żyjemy w cieniu
zagrożenia, na które w naszym dość stabilnym świecie nie zwracaliśmy uwagi.
Dzisiaj jesteśmy w punkcie, kiedy rozmiary choroby przekroczyły racjonalne
liczby i tylko drastyczne środki mogą pomóc ją pokonać.

Boimy się. Nigdy nie byliśmy świadkami epidemii na taką skalę, pandemii,
jak oficjalnie ogłosiła 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia. Nie funkcjonowaliśmy w państwie, w którym
zamyka się szkoły, przedszkola, żłobki,
wszelkie inne placówki edukacyjne,
a także teatry, kina, muzea, biblioteki. W państwie, w którym odwołuje

się wszelkie wydarzenia masowe, jednocześnie apelując, by te kameralne
również nie doszły do skutku. Nigdy
oficjalnie nie zalecano nam zostawania
w domu przez kilka tygodni, by ustrzec
siebie, swoich bliskich i wszystkich innych przed zakażeniem. Nie funkcjonowaliśmy w państwie z zamkniętymi
granicami. Nie ograniczano nam dostępu do tak wielu usług. Nie paraliżowano transportu lotniczego. Nie odradzano nam chodzenia na nabożeństwa,
nie zamykano kościołów, nie zalecano
mszy online i komunii duchowej. Nigdy
infrastruktura zdrowotna, administracyjna, finansowa i handlowa nie była
aż tak niestabilna.
Boimy się. Powodów do obaw jest
wiele, nic dziwnego, że w społeczeństwach europejskich wybucha panika. Pierwszą reakcją jest strach, że za
chwilę wszyscy umrzemy. Kolejną – że

zabraknie nam jedzenia, gdy zamkną
sklepy, gdy nałożą na nas kwarantannę. Jeszcze inną – że system zdrowotny
będzie zbyt obciążony, a lekarzy zbyt
mało, że szpitale będą przepełnione
i zostaniemy bez jakiejkolwiek specjalistycznej opieki nie tylko w przypadku
zakażenia wirusem, ale i podczas każdej innej choroby. Pojawia się lęk, że
wszystkie oszczędności przepadną. Że
wskutek przestoju gospodarczego stracimy środki do życia. Boimy się o naszych rodziców, o dzieci, o dziadków,
o sąsiadów. Nic dziwnego. Boimy się,
bo powodów jest wiele.
Ten lęk jednak, zmieniając się w panikę, nie robi nic dobrego. Zdroworozsądkowe podejście, czyli stosowanie
się przez kilka tygodni do oficjalnych
zaleceń władz, do wytycznych sanitarnych, do wszelkich obostrzeń nie ma
na celu dezorganizacji wszystkich dziedzin życia. Ma przywrócić równowagę,
choć wielu z nas te środki wydają się
zbyt drastyczne. Na przykładzie Włoch
widać było, jak zbyt późne decyzje
i zbyt opieszałe realizowanie przez
społeczeństwo zaleceń doprowadziło
w bardzo krótkim czasie do tragicznej
liczby zakażeń i zgonów. Lekcja, której
udzieliły Europie Włochy, zmotywowała większość państw europejskich do
wprowadzania coraz to nowych regulacji mających zahamować koronawirusa. Te decyzje to nie powód do paniki.
To powód do dostosowania się do nich
po to, by uchronić całe społeczeństwo
przed zakażeniami. Jeśli się do tego dostosujemy, może unikniemy niekontrolowanej epidemii. Czas pokaże.
Ewelina Wolna-Olczak
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Rys. Freepik

Boimy się. Początkowo słyszeliśmy
o egzotycznym wirusie z Chin i był on
dla nas abstrakcją. Potem przyszedł
do Włoch i wielu z nas zaczęło mieć
z tematem zakażeń bliższy kontakt, ale
nadal mieliśmy nadzieję, że przez nasze
granice wirus nie przejdzie. Tymczasem
rozpanoszył się w całej Europie, a aby
mu przeciwdziałać, władze większości
krajów musiały podjąć restrykcyjne
decyzje polityczne, które miały na celu
ograniczenie osób zakażonych oraz
ofiar śmiertelnych.

www.elabouti.com
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Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową między osobami, które są ze sobą w bliskim kontakcie (w odległości około 1,5-2 m). Gdy zarażona osoba
kaszle, kicha lub mówi, kropelki jej śliny lub wydzieliny
z nosa mogą znaleźć się na twarzy (w okolicy ust, nosa lub
oczu) osób będących w pobliżu, a stamtąd dostać się do
dróg oddechowych.
Zakazić można się również poprzez dotykanie zanieczyszczonych wirusem powierzchni, a następnie twarzy. Koronawirusy cechują się niską stabilnością w środowisku,

która różni się w zależności od typu powierzchni, temperatury i wilgotności. W środowisku suchym sugeruje się,
że SARS-CoV-2 może przeżyć na powierzchniach użytkowych i przedmiotach nie dłużej niż kilka godzin, maksymalnie kilka dni.
Wirus może rozprzestrzeniać się zanim pojawią się objawy
choroby. Część zakażonych nie wykazuje żadnych symptomów, stanowi jednak zagrożenie dla osób zdrowych,
dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad higieny i unikanie skupisk ludzi.

Typowe objawy infekcji:

Jak zapobiec zarażeniu?

• gorączka (ponad 38°C),
• męczący, zwykle suchy, kaszel,
• ból gardła,
• duszność i trudności w oddychaniu,
• zmęczenie,
• utrata węchu i smaku.

Zachowaj podstawowe zasady higieny:
• Najlepszym sposobem na ochronę przed koronawirusem jest częste i dokładne mycie rąk
ciepłą wodą z mydłem.

W przebiegu COVID-19 mogą występować
również inne objawy grypopodobne, m.in.:
ból głowy, mięśni i/lub stawów, biegunka,
ale zdecydowanie u mniejszej liczby chorych – nie są to objawy charakterystyczne,
które wskazują na ryzyko zakażenia.
W cięższych przypadkach infekcja może
powodować zapalenie płuc, ciężką ostrą
niewydolność oddechową, niewydolność
wielonarządową, posocznicę i wstrząs
septyczny, a nawet śmierć.
W badania obrazowych klatki piersiowej widoczne są objawy atypowego
(obustronnego) zapalenia płuc, z zacienieniami w płucach typu tzw. mlecznej szyby.
Okres wylęgania choroby, czyli czas
od wniknięcia wirusów do organizmu,
a pierwszymi objawami, trwa od 1 do 14
dni (zwykle ok. 5 dni) – dlatego zaleca się
14-dniową kwarantannę od momentu
prawdopodobnego kontaktu z osobą
zakażoną. Pierwsze objawy zakażenia
koronawirusami są podobne do objawów grypy. Dopiero po kolejnych mniej
więcej 4 dniach występują pełne symptomy choroby.

• Stosowanie żeli lub płynów antybakteryjnych może być alternatywą w sytuacji, gdy nie
mamy możliwości umycia dłoni.

• Myjmy ręce, pamiętając o grzbiecie dłoni, kciukach i przestrzeniach międzypalcowych

i wycierajmy ręce suchym ręcznikiem papierowym, unikając dotykania kranu. Ręce powinno się myć często, zwłaszcza po kontakcie z takimi powierzchniami jak klamki, poręcze,
gałki drzwi oraz inne dotykane przez wiele osób.

• Higiena rąk jest kluczowa, ponieważ za ich pośrednictwem wirus może przenieść się
do ust lub nosa, które są jedynymi drogami przedostania się koronawirusa do organizmu
i dróg oddechowych. Dlatego należy unikać dotykania nieumytymi dłońmi okolic ust, nosa
oraz oczu.

• Kolejnym środkiem zaradczym jest utrzymywanie się w odległości 1,5–2 metrów od osób,
które kaszlą lub kichają by zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa na twarz, ponieważ
jego transfer następuje drogą kropelkową.

• Noszenie maseczek jest zalecane osobom wykazującym objawy koronawirusa oraz chorym, by ograniczyć zarażanie innych osób. Wirus może być roznoszony także przez osoby,
które nie mają objawów. Takie osoby, zakładając maseczkę, chronią innych. Jeśli chodzi
o osoby zdrowe – maseczki jako takie nie zapobiegają zarażeniu, mogą jedynie ograniczyć
dotykanie ust i nosa brudnymi dłońmi.

• Pozostać w domu na okres podjętych przez władze ograniczeń.

Co zrobić, kiedy pojawią się objawy choroby:
• Należy przede wszystkim pozostać w domu.
• Należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu / rodzinnym telefonicznie i opisać
mu swoje objawy. To on podejmie decyzję, co dalej należy robić.

• Postarać się odizolować tak, aby nie zarażać innych.
• Jeżeli dysponujesz maseczką, załóż ją.
• Jeśli objawy nasilą się (np. trudności z oddychaniem, bardzo wysoka gorączka), należy

zadzwonić do lekarza lub wezwać pogotowie (112 lub w 1710 dla mieszkańców Brukseli).

www.info-coronavirus.be
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Jednym z najsilniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa jest głos czytających mi rodziców. Mimo
że byłam czwartą córką, nigdy nie pozwolili mi odczuć, że są zmęczeni dziećmi, pracą, obowiązkami.
Pamiętam półciemność w moim pokoju, zapaloną jedynie lampkę, ich głosy i moje dziecięce zdenerwowanie, kiedy nagle zanikały. „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Chociaż przeczytałam w swoim
dorosłym życiu wiele książek, wciąż doskonale pamiętam ulubioną bajkę mojego Taty.
Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, gdy w moim domu przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos swoich dzieci: „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej”.
Zapraszam więc i państwa do magicznego świata wspólnej lektury. Na łamach „Gazetki” dzielę się
naszymi rodzinnymi odkryciami. Dobrej lektury dorosłym i dzieciom!
Anna Pliszki-Fila,
mama Marka (11), Gerarda (8), Wiktora (6) i Oskara (2)

Sławomir Grabowski, Marek Nejman
„Przygody kota Filemona”

Doskonała propozycja dla dzieci w wieku 4+. Do mieszkającego
z Babcią i Dziadkiem kota Bonifacego dołącza… kot Filemon! Ten
ciekawski i wyjątkowo skory do zabawy nowy lokator sprawi, że
w sennym i statecznym życiu Bonifacego nastąpi prawdziwa rewolucja. Świat jest przecież taki tajemniczy i tyle dzieje się dookoła
– nie można wylegiwać się jedynie na zapiecku. Książka idealna
do głośnego czytania. Do tego pogodna, pozytywna i wywołująca
uśmiech zarówno na twarzy dzieci, jak i dorosłych. Krótkie, niezależne opowiadania pozwalają świetnie zaplanować lekturę. Wracamy
do przygód Filemona i Bonifacego często i chętnie. Chłopcy sami
poprosili, bym koniecznie je państwu poleciła!
Polecamy szczególnie wydanie z doskonałymi ilustracjami Julitty
Karwowskiej-Wnuczak.

Leszek Kołakowski
„Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”

Leszka Kołakowskiego znają przede wszystkim studenci filozofii,
a wśród jego bogatej bibliografii niewiele jest książek lekkich gatunkowo. Dlatego z wielkim zaciekawieniem sięgnęliśmy po przygody pechowego nosorożca. Jest to historia napisana przez Kołakowskiego dla
córki w 1966 roku. Nie została jednak przez cenzurę dopuszczona do
druku. W 2006 roku książkę wydało wydawnictwo Muchomor. To historia nosorożca, który bardzo chciał nauczyć się latać – wspaniała polszczyzna i świetne ilustracje Doroty Łoskot-Cichockiej sprawiają, że do
tej krótkiej bajki powracać można wielokrotnie z niemalejącą radością.
Lektura szczególnie polecana dzieciom klas 1–3 szkoły podstawowej.
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Książki Renaty Piątkowskiej

Ponieważ Święta Wielkanocne już za pasem, chciałabym jeszcze zaproponować Państwu lekturę książki Renaty Piątkowskiej
„Gdyby jajko mogło mówić”. Renata Piątkowska jest autorką
wielu wspaniałych książek dla dzieci. Jej prace otrzymały liczne nagrody, a cztery jej książki zostały wpisane na Złotą Listę Fundacji
ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Do pozycji „Gdyby jajko mogło mówić” powracamy często o różnych porach roku – jest to
zbiór krótkich opowiadań wyjaśniających dzieciom zwyczaje i tradycje świąteczne. Myślę, że szczególnie dzieciom mieszkającym
na obczyźnie lektura ta powinna się spodobać – życie z dala od
rodziny i ojczyzny bardzo utrudnia pielęgnowanie naszych polskich obyczajów. Najmłodsi chętnie dowiedzą się o początkach
śmigusa-dyngusa i o radościach, jakie płyną (nomen omen!) z oblewania wodą rodzeństwa. W okresie Wielkiej Nocy z pewnością
powrócimy do opowiadań o pisankach i prima aprilis. Chłopcy
lubią też opowieści o Marzannie. A jeśli nie uda się państwu nabyć książki na wiosnę, to może wspólnie poczytacie jesienią o andrzejkach albo mikołajkach?
Renata Piątkowska towarzyszy nam w rodzinnym czytaniu już od
lat. Właściwie to od jej książek rozpoczęliśmy przygodę z wieczornym wspólnym czytaniem. Dlatego chciałabym zachęcić do
lektury opowiadań dla najmłodszych dzieci – szczególnie trylogii:
„Opowiadania dla przedszkolaków”, „Opowiadania z piaskownicy” i „Piegowate opowiadania” . Życie rezolutnego
przedszkolaka Tomka widziane jego oczami nie raz potrafiło nas
rozbawić. Co prawda dorośli nie zawsze są w stanie zrozumieć
dziecięce problemy i punkt widzenia, ale Tomkowi z pewnością
uda się was przekonać, że wycieczka do kina nie ogranicza się
jedynie do obejrzenia filmu w niepotrzebnych ciemnościach i że
ulubioną koszulę można nosić zawsze, wszędzie i bez przerwy.
Przekonajcie się sami!

Rys. Freepik

Przeglądając tytuły czytanych wspólnie z dziećmi książek, zdałam
sobie sprawę z tego, jak wiele jest wśród nich takich, których bohaterami są zwierzęta.

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

Przemoc domowa między partnerami, zarówno psychiczna, fizyczna, jak i ekonomiczna, jest
problemem dotykającym kobiety
w każdym kraju. Problem ten nie
jest obcy również Polkom w Belgii. Jeśli czujesz, że może dotyczyć także Ciebie, możesz teraz
przerwać ciszę i uwolnić się od
przemocy, otrzymując wsparcie
w swoim języku!
Stowarzyszenie „Elles sans Frontierès”, we
współpracy ze Stowarzyszeniem „Trampolina” i przy wsparciu Brukselskiego Klubu
Polek, otwiera Centrum „Elles pour Elles. Kobiety dla Kobiet. Przełam ciszę!” – dla wszystkich Polek mieszkających w Belgii. Pla�orma
ta ma za zadanie pomóc każdej potrzebującej
kobiecie uwolnić się od przemocy domowej.
Centrum „Elles pour Elles” udziela w języku polskim bezpłatnej pomocy psy-

chologicznej, prawnej i wsparcia
w grupie kobiet przechodzących przez

Poniżej załączamy test przygotowany przez Fundację „Feminoteka”, który pomoże
Ci sprawdzić, czy jesteś narażona na przemoc ze strony partnera/partnerki.
musisz tłumaczyć się partnerowi ze
zdarza się, że partner Cię kopie, po1.Czy
8.Czy
swoich zakupów i wydatków?
pycha, uderza, szarpie?

2.

3.

4.
5.

podobne sytuacje.

Zapraszamy serdecznie na sesję „live” z psycholożką Iwoną Rogowską-Widacką pt:
„Trudne relacje”. Sesja odbędzie się na fanpage Kongresu Kobiet Bruksela 25 kwietnia
o godz. 16.00 w ramach projektu antyprzemocowego Elles pour Elles/Kobiety dla
Kobiet „Przełam ciszę”. Dołączcie.
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Tak
Nie
Czy partner urządza sceny zazdrości?
Tak
Nie
Czy boisz się agresywnych reakcji i zachowań partnera?
Tak
Nie
Czy seks to zdaniem partnera Twój
obowiązek?
Tak
Nie
Czy zdarza się, że partner rzuca w Ciebie przedmiotami?
Tak
Nie
Czy partner zabiera Twoje pieniądze
bez Twojej wiedzy?
Tak
Nie
Czy nie możesz bez obaw odmówić
seksu swojemu partnerowi?
Tak
Nie

6.
7.

Tak
Nie
Czy zdarza się, że partner niszczy twoje
rzeczy?
Tak
Nie
Czy partner krzyczy na Ciebie?
Tak
Nie
Czy aktywności seksualnej z partnerem towarzyszy ból, którego nie
chcesz doświadczać?
Tak
Nie
Czy żyjąc z partnerem nie masz własnych pieniędzy i swobodnego do nich
dostępu?
Tak
Nie

9.

10.
11.
12.

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś
twierdząco, prawdopodobnie Ty również
jesteś narażona na nierówne traktowanie.
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Przymusowa kwarantanna zmusza nas do
reﬂeksji, jak ciekawiej i pożyteczniej spędzać
czas wolny z dziećmi. Telewizja, tablet
czy smartfon mogą pełnić wiele funkcji
edukacyjnych, ale wielogodzinne ślęczenie
przed ekranem budzi już niepokój. Warto
więc poszukać zabaw, które można z łatwością
zaimprowizować między kuchnią a salonem.

Pasjonaci puzzli nie narzekają na nudę.
Mając do dyspozycji wiele wolnych dni,
mogą beztrosko zabrać się do ulubionych
rozsypanek. Podczas układania puzzli myśli są nieustanie aktywne, tak jak obie
półkule mózgu. Szare komórki pracują na
najwyższych obrotach, co znacznie zwiększa ich pojemność oraz wydajność. Praca
z puzzlami wpływa na skupienie, pobudza
wyobraźnię, uczy techniki wizualizacji, planowania i projektowania, a przede wszystkim wprowadza ciało i umysł w stan nibymedytacji – wyrównuje się oddech, rytm
bicia serca oraz ciśnienie krwi.

Co jednak zrobić, gdy puzzli w domu brak,
a nie ma opcji zakupu? Stwórz własne! Do
przygotowania układanki wystarczy duże
zdjęcie lub rysunek wycięty z czasopisma,
klej, nożyczki oraz tektura. Przejrzyj z pociechą domową makulaturę (względnie album
ze zdjęciami rodzinnymi) i pozwól jej samodzielnie wybrać obrazek, który nakleicie na
tekturę. Gdy klej już wyschnie, wytnij nożyczkami elementy puzzli. Zabawę z puzzlami załapie już roczne dziecko. Stopień trudności dostosuj do wieku i predyspozycji
malca. Warto zacząć od kilku części, a z czasem powoli zwiększać ich liczbę. Lepiej nie
przesadzać, bo zamiast rozrywki wpędzimy
dziecko w stres. Małe dzieci lubią wizerunki
swojej rodziny, zwierząt lub samochodów,

Zabawy ruchowe to genialna forma
rozrywki, jednak na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych niełatwo znaleźć miejsce na akrobatykę
dziecięcą czy zaimprowizować boisko
do piłki nożnej. Z pomocą przychodzą
gry, które rozwijają u dzieci wszystkie
cechy motoryki: siłę, szybkość, zręczność, wytrzymałość, a przy tym nie
wymagają wychodzenia na zewnątrz.
Zabawy orientacyjno-porządkowe uczą
dzieci umówionych znaków i sygnałów,
a tym samym ćwiczą umiejętność skupiania uwagi w trakcie zabawy.
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a starsze zadowoli krajobraz bądź konstrukcja budynków. Dopełnieniem rozsypanki
niech będzie fantazyjnie udekorowana koperta lub pudełko (po herbacie lub ciastkach) do przechowywania. Układanki warto przygotować „na zapas” – kiedy nastanie
nuda, wyciągnij asa z rękawa!

Zaproponuj najmłodszym (i nie tylko)
grę na czas. Każdemu z uczestników
zabawy przygotuj kilka sztuk odzieży
(np. zestaw złożony ze skarpet, spodni,
bluzki, swetra, czapki, szalika i rękawiczek). Na sygnał startu każdy podbiega
do swojego kompletu i jak najszybciej
wkłada ubrania na te, które ma już na
sobie. Liczy się nie tylko tempo, ale
też precyzja – zapięte wszystkie guziki
czy dosunięte zamki błyskawiczne. Gra
sprawia zawsze dużo radości, a przy
tym maluch uczy się samodzielności,
skrupulatności i subordynacji.

Z okazji Wielkanocy zainauguruj w domu poszukiwanie świątecznych jajek czekoladowych (lub innych słodkości, które wyszperasz
w kuchni). Maluchom pochowaj jajeczka w miejscach, w których
będą miały szansę je znaleźć. Starszym nie bój się rzucić wyzwania – niech wcielą się w rolę detektywów, tropiąc mniej oczywiste kryjówki. Najmłodszym naszkicuj proste rysunki, a starszakom
stwórz intrygujące i niebanalne wskazówki (np. zajrzyj do miejsca,
w którym mama składa czyste ręczniki, czy: szukaj pod najmniejszą
doniczką w domu). Rozdaj uczestnikom zabawy koszyczki i do dzieła! Zadanie łączy przyjemne z pożytecznym – dzieci wykorzystają
nadwyżkę energii, a także poćwiczą czytanie ze zrozumieniem.

Nastolatek to specyficzny gatunek – wymaga troski i uwagi niczym dzieciak, a jednocześnie oczekuje partnerskiego traktowania jak dorosły. I choć w dobie gier
komputerowych i smar�onów bez wysiłku
znajdzie dla siebie zajęcie, to jednak przypomnij mu, że życie toczy się również poza
siecią. Wykorzystaj czas w domu na udoskonalenie waszej relacji.

Rozbitych jaj nie spisuj na straty. Potłuczone skorupki umyj i wysusz na słońcu (bądź na kaloryferze). Po wyschnięciu pozwól je
dzieciom pomalować farbami lub barwnikami spożywczymi,
a następnie niech rozgniotą je na kruszynki wałkiem do ciasta lub
rozbiją tłuczkiem do mięsa. Teraz wystarczy narysować klejem na
kartce interesujący wzór, a następnie posypać go pokruszonymi
skorupkami. Dzieci, tworząc, angażują wszystkie sfery osobowości. Zajęcia plastyczne pobudzają ekspresyjne wyrażanie myśli
i rozwijają zdolności manipulacyjne. Ponadto minimalizują postawy agresywne i pomagają odreagować napięcia.

W procesie dorastania młody człowiek poszukuje siebie, a rozwój ﬁzyczny i duchowy
determinuje wszystkie jego działania. Nastolatek nie potrzebuje już pełnego przekroju działań wychowawczych, a jedynie
zależy mu na kontakcie z rodzicem (choćby
zapierał się rękami i nogami, że jest inaczej)
i znalezieniu z nim wspólnego języka. Długie dni sam na sam to doskonała okazja,
by młody dowiedział się więcej o własnej
rodzinie. Opiszcie wspólnie wzajemne relacje pomiędzy krewnymi, tworząc drzewo
genealogiczne. Niech w ruch pójdzie duża
biała plansza, kolorowe flamastry i zdjęcia. Zbierzcie na początek dane wszystkich
członków rodziny (rodziców, dziadków i pradziadków). Wykorzystaj talent nastolatka do
wygrzebywania w sieci informacji niemoż-

liwych do znalezienia. Może w dostępnych
online katalogach paraﬁalnych traﬁ na daty
urodzin i śmierci najstarszych znanych wam
bliskich? Może nawiąże internetowe znajomości z powinowatymi za granicą? Ponoć
poszukiwania rodowodu to rodzaj nałogu.
Gdy raz uda się odkryć rodzinną tajemnicę,
nie sposób zrezygnować z dalszych poszukiwań. Niech ta zabawa z przeszłością przeniesie was w podróż w nieznane, a jednocześnie bliskie.

Przymusowy pobyt w domu może powodować napięcia, ponieważ wymaga ponownego zdeﬁniowania relacji rodzinnych. Warto
jednak energię poświęcaną na narzekanie
skoncentrować na poszukiwaniu zajęcia dla
siebie i dla swojej rodziny. Bo to rodzice są
pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dzieci – dziecko rozwija się poprzez
ich naśladowanie, czerpie od nich wiedzę,
przejmuje ich hierarchię wartości i stara się
według niej postępować w swoim życiu.
Sylwia Znyk
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Rys. Freepik

Przy okazji świąt spożytkuj też nadmiar ugotowanych na twardo
jajek i zainicjuj wyścig z nimi. Każde dziecko ma za zadanie w jednej
ręce trzymać łyżeczkę z jajkiem (drugą rękę chowając za plecami)
i w taki sposób pokonać wyznaczoną trasę, by jajko nie spadło na
podłogę. Wygrywa uczestnik, który zachowa zimną krew i wytrwale
dobrnie do mety. Dzieciom potrzebna jest możliwość wyżycia się
nawet wtedy, kiedy warunki ku temu nie sprzyjają. Niech domowe olimpiady (slalom z książką na głowie czy wrzucanie do koszyka
kulek ze zgniecionych starych gazet) będą dla nich namiastką zajęć
sportowych, a przy tym doskonałą zabawą.

DZIECKO

I KO R O N AW I R U S

Pandemia coronawirusa wzbudza niepokój i lęk nie tylko wśród
dorosłych, ale także dzieci. Sytuacja dużej zmiany, w tym przede
wszystkim ograniczenie swobodnego przemieszczania się – wywołuje emocje, reakcje o różnym natężeniu.

POMÓŻ ROZUMIEĆ SŁOWA

W środkach masowego przekazu dzieci słyszą dużo nowych i często
w ich odbiorze groźnie brzmiących słów. Nie zawsze będą zadawać pytania, a napięcie wewnętrzne będzie rosło. Stąd dobrze jest jeśli od
czasu do czasu sprawdzimy poziom wiedzy dziecka i wytłumaczymy
nowe słowa – pandemia, zagrożenie, wybuch epidemii, kwarantanna domowa, cowid. Opowiemy jak w przeszłości ludzie radzili sobie
z takimi sytuacjami i co aktualnie rządy wielu państw organizują aby
poradzić sobie z tą nową sytuacją. Warto w rozmowach zadbać o użycie słów, określeń dostosowanych do wieku dziecka. Kiedy pomożesz
dziecku odsiać informacje prawdziwe od nieprawdziwych lub wątpliwych, pomożesz zrozumieć znaczenie słów – obniżysz jego napięcie.

REAGUJ NA TRUDNE EMOCJE

Warto obserwować dziecko nie tylko pod kątem obecności infekcji,
ale też zachowania, nastroju. Co może świadczyć o napięciu? ….płaczliwość częstsza niż zwykle, zobojętnienie na twoje propozycje spędzania wspólnego czasu czy rodzaj proponowanego posiłku, zamykanie
się częściej niż zwykle w pokoju. Jeśli taka sytuacja Cię zastanie próbuj
nawiązać kontakt z dzieckiem niezależnie od jego wieku – to Ty znasz
je najlepiej, rozmawiaj. Jeśli jednak poczujesz, że sytuacja przerasta
Cię – możesz sięgnąć po konsultację online ze specjalistą.

ROZMAWIAJ O UCZUCIACH

Koniecznie rozmawiajmy z dziećmi o tych mniej przyjemnych emocjach, jak smutek czy lęk. Możesz opowiedzieć jak ty do tej pory sobie z nimi radzisz, co jest twoim złotym sposobem na złość – czy jest
to aktywność fizyczna np. bieganie, sprzątanie czy bardziej uspakaja
cię czas spędzony samotnie. Pytaj dziecko, co jest jego najlepszym
sposobem na złość czy smutek, czego podczas tych emocji najbardziej potrzebują od Ciebie? Ta orientacja pozwoli uniknąć niepotrzebnych konfliktów domowych.

Z młodszymi dziećmi warto rysować uczucia: które kolory wybierzesz żeby narysować swój smutek, jak on będzie wyglądał, będzie
postacią czy przedmiotem?
Możemy zachęcać dzieci do rysowania coronawirusa i wspólnie wyobrażać sobie jak go pokonamy, może fantazja naszego dziecka wykreuje postać – potwora, który pokona Cowid-19? Ufajmy kreatywności dzieci, bo najczęściej jest ogromna.

PRZYZNAJ ŻE NIE ZNASZ ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA

Nie przekazuj informacji bez pokrycia, na przykład terminów kiedy
pandemia zakończy się, bo aktualnie nikt takiej wiedzy nie posiada.
Bądź gotów do konfrontacji wspólnie z dzieckiem, szczególnie nastoletnim fackenewsów – niech nie zostaje samo ze zdaniem typu
„mama Piotrka powiedziała, że ..., na facebooku napisali, że …”
Za każdym razem kiedy dziecko zada pytania w związku z pandemią
i nie tylko, starajmy się dziękować, że pyta, rozmawia i ceni nas jako
źródło informacji. To będzie je motywowało do utrzymywania bliskiego kontaktu z dorosłymi.

WSPIERAJ KONTAKTY ONLINE

Zadbaj o możliwość utrzymywania przez dziecko kontaktu mailowego lub online z nauczycielem oraz kolegami szkolnymi. Pandemia nie
skończy się jutro, czas rozłąki z kolegami wydłuża się. Sprawdź czy
dziecko ma sprzęt, czy potrafi posługiwać się komunikatorami – taki
kontakt pozwoli choć przez kilka chwil czuć się zwyczajnie.
Naszym nastoletnim dzieciom jest szczególnie trudno, to dla nich
trochę jak zamach na rodzącą się potrzebę niezależności i wolności. W rozmowach z nimi sprawdźmy czy nie przeceniają niebezpieczeństwa lub nie zaniżają swoich zdolności do poradzenia sobie
w sytuacji zagrożenia. Upewnijmy się czy wieczorne wyjścia z psem
nie są przy okazji świętowaniem spotkania z kolegami – jest to dobory moment aby trenować dorosłą odpowiedzialność. Zróbmy to
jednak umiejętnie z szacunkiem dla odrębności dziecka jako osoby.
Jeśli do tej pory struktura dnia była dosyć luźna w domu, tym razem zadbajmy żeby wprowadzić rutynę tam gdzie to jest możliwe,
np. stała godzina wspólnych posiłków, stała godzina pracy szkolnej,
wspólny spacer. To nada dniom pewien charakter i ochroni chociaż
częściowo przed zniechęceniem.

BĄDŹ GOTOWY DO SYTUACJI AWARYJNEJ

Warto ustalić z rodziną strategię działania i zachowania, kiedy ktoś
zachoruje, np. zapiszmy w widocznym miejscu ważne telefony,
sprawdźmy kto ze znajomych i w jakim zakresie będzie mógł nam
pomóc. Rozmowy na ten temat oswajają nas dorosłych i dzieci z sytuacją, która może się pojawić nagle – dzięki temu łagodniej przez
nią przejdziemy.
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POMOC KORONAWIRUS

Samozatrudnieni (indépendant à titre principal / indépendant à titre complémentaire)
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNY RACHUNEK JAKO GŁÓWNA FORMA ZATRUDNIENIA
Kasy ubezpieczeń społecznych dla osób
samozatrudnionych robią wszystko, aby
każda osoba dotknięta kryzysem Covid-19 otrzymała szereg środków pomocy
od swojej kasy ubezpieczeń społecznych.

RODZAJE POMOCY
Składki na ubezpieczenie społeczne:
obniżenie, odroczenie lub zwolnienie
 Obniżenie tymczasowych składek na
ubezpieczenie społeczne w roku 2020
Możliwość
zmniejszenia
kwoty składki kwartalnej do poziomu
717,18 euro, w zależności od oczekiwanych dochodów w 2020 r.
 Jednoroczne odroczenie płatności
składek na ubezpieczenie społeczne
za kwartały 2020/21 i 2020/22
Jednoroczne odroczenie przyznawane jest bez utraty praw do statusu
społecznego i z gwarancją braku konieczności uiszczania jakichkolwiek
dopłat za zwłokę.
 Zwolnienie od składek za kwartały
2020/21 i 2020/22
Zwolnienie oznacza, że uprawnienia emerytalno-rentowe zostają zawieszone na dane kwartały, chyba
że osoba prowadząca działalność
na własny rachunek zażąda wykupu
w ciągu 5 lat.
Bardzo uproszczone formularze są udostępniane przez fundusze ubezpieczeń
społecznych i INASTI.
Dochód zastępczy dla osoby samozatrudnionej (droit passerelle)
Wsparcie finansowe dla samozatrudnionych, którzy zostali zmuszeni do zaprzestania działalności z powodu koronawirusa, jest przyznawane z funduszu
ubezpieczeń społecznych w wysokości
1291,69 euro (w przypadku braku osób
na utrzymaniu) i 1614,10 euro (dla mających na utrzymaniu rodzinę).
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» Osoby samozatrudnione (indépendants) i pomagający w prowadzeniu
działalności gospodarczej współmałżonek, którzy są zmuszeni do przerwania działalności w wyniku podjętych przez rząd środków, mają prawo
do pomostowego świadczenia finansowego za marzec i kwiecień 2020 r.
(droit passerelle).
» Nie ma znaczenia, czy wstrzymanie
działalności jest całkowite czy częściowe.
» Kto może skorzystać?
1) samozatrudniony, który całkowicie
przestał pracować (restauracja,
fryzjer, bar, sklep nieżywnościowy),
2) samozatrudniony – z ograniczeniem (kiosk, restauracje ograniczone do serwowania dań na wynos itp.)
3) osoby samozatrudnione w zawodach związanych z opieką/zdrowiem – min. 7 dni całkowitego zaprzestania pracy (fizjoterapeuci,
dentyści, lekarze specjaliści itp.),
4) osoba samozatrudniona w przypadku zaprzestania działalności
z własnej inicjatywy przez 7 dni
(z powodu kwarantanny, niedoboru surowców, różnych przyczyn
ekonomicznych lub organizacyjnych związanych z Covid-19 itp.).
Wsparcie finansowe należy się również
osobom rozpoczynającym działalność
i osobom, które nie zapłaciły jeszcze
czterech składek kwartalnych.
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi być zarejestrowana
w belgijskim rejestrze narodowym.
Wnioski są rejestrowane w funduszach
ubezpieczeń społecznych. Uproszczony
formularz jest dostępny na ich stronie
internetowej.

OSOBY SAMOZATRUDNIONE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ
/INDÉPENDANT À TITRE COMPLÉMENTAIRE/
Osoba samozatrudniona w ramach działalności dodatkowej / indépendant à titre
complémentaire, która płaci kwartalne
składki socjalne w wysokości 717,18 euro
ma również prawo do dochodu zastępczego (droit passerelle) w wysokości
1291,69 euro (w przypadku braku osób na
utrzymaniu) i 1614,10 euro (dla mających
na utrzymaniu rodzinę).
Pomoc odnosi się do składek na ubezpieczenie społeczne: obniżenie (lub zwolnienie) lub odroczenie.
 Obniżenie tymczasowych składek
na ubezpieczenie społeczne w roku
2020
Możliwość zmniejszenia składki
kwartalnej w oparciu o oczekiwane
dochody w 2020 roku. W przypadku oczekiwanego dochodu poniżej
1548,18 euro osoba prowadząca
działalność gospodarczą na własny
rachunek może uzyskać zwolnienie
ze składki.
 Odroczenie płatności składek na
ubezpieczenie społeczne za kwartały
2020/21 i 2020/22 o jeden rok
Jednoroczne odroczenie przyznawane jest bez utraty praw do statusu
społecznego i z gwarancją braku konieczności uiszczania jakichkolwiek
dopłat za zwłokę.
Ze wszystkimi pytaniami należy się
zwracać do swojej kasy ubezpieczenia
społecznego.
Więcej informacji: www.inasti.be
Lista kas ubezpieczenia społecznego:
www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales

POMOC REGIONÓW
dla przedsiębiorstw i firm

REGION WALONII

REGION FLANDRII

Pomoc dla firm w Walonii – 5 000 euro
i 2 500 euro
Dla kogo? Sprawdź swój numer VAT na
stronie internetowej
https://indemnitecovid.wallonie.be
Rząd Walonii wstrzymał wszystkie podatki
regionalne związane z przedsiębiorstwami
proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia
działalności nałożonej przez władze.
Rząd waloński wypłaci jednorazowo odszkodowanie w wysokości 5 000 euro każdej firmie, która została zamknięta lub której działalność wygaśnie w okresie izolacji.
Sektorami, których to dotyczy, są: hotelarstwo i gastronomia, zakwaterowanie, biura podróży i rezerwacji, handel detaliczny
i przedsiębiorstwa usługowe.
Dla firm, których działalność jest ograniczona, przewidziana jest również pomoc
w wysokości 2 500 euro.
→ Numer informacyjny: 1890

Pomoc dla firm we Flandrii – 4 000 euro
i 3 000 euro
www.vlaio.be
Firmy, które musiały zostać zamknięte,
będą miały prawo do jednorazowej pomocy w wysokości 4 000 euro.
Przewidziano również rekompensatę
w wysokości 3 000 euro dla firm, które są
otwarte, ale ponoszą straty w obrotach
w wysokości co najmniej 60%. Dotyczy to
w szczególności hydraulików, stomatologów, fizjoterapeutów, firm cateringowych,
wypożyczalni i malarzy.
Aby jednak móc skorzystać z programu,
trzeba wykazać spadek obrotów o co najmniej 60% między 14 marca a 30 kwietnia w porównaniu z tym samym okresem
w roku ubiegłym. Dla przedsiębiorców, którzy jeszcze rok temu nie byli aktywni, będą
musieli wykazać 60% spadek w stosunku
do swojego planu finansowego.
→ Numer informacyjny: 0800 20 555

REGIONY BRUKSELI
Pomoc dla firm w Brukseli – 4 000 euro
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
Rząd Regionu Brukselskiego przeznaczy
110 milionów euro na wsparcie firm znajdujących się w trudnej sytuacji, przede
wszystkim branży hotelarskiej i gastronomicznej, imprez, turystyki, handlu
detalicznego i działalności rekreacyjnej.
Jednorazowa premia w wysokości 4 000
euro zostanie wypłacona wszystkim
zakładom objętym środkami nadzwyczajnymi i zmuszonym do zamknięcia.
Podjęto także decyzje o innych formach
pomocy, można się z nim zapoznać na:
https://1819.brussels
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU
Należy złożyć wniosek online – najpóźniej
do dnia 18 maja 2020 r. do Brussels Economy and Employment (EEB), korzystając
z formularza, na stronie: www.primecovid.
brussels
→ Numer informacyjny: 1819
codziennie od 9h do 17h

WAŻNE!
Biorąc pod uwagę, że sytuacja rozwija
się każdego dnia, przyznawana pomoc
może się zmieniać. Radzimy regularne
sprawdzanie stron waszego regionu.

Rząd federalny w Belgii podjął decyzję
o dodatkowych środkach pomocy w celu
zminimalizowania finansowego impaktu
dla przedsiębiorstw i firm.
Dodatkowe środki pomocy istnieją w zakresie: podatków od firm i osób fizycznych, Isoc, TVA, précompte professionnel,
kredytów.
Wszystkie informację dostępne są na:
www.finances.belgium.be
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

JAK ODROCZYĆ SPŁATĘ
KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I/LUB
PROFESJONALNYCH W BELGII
W obliczu pandemii koronawirusa belgijski sektor bankowy ogłosił, że chce pomóc
tym, którzy mogliby znaleźć się „w trudnej
sytuacji finansowej”, poprzez odłożenie
spłaty kredytu hipotecznego bez kosztów
jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Zasada ogólna
Osoby fizyczne i firmy/organizacje, które
zostały dotknięte finansowo przez kryzys
związany z koronawirusem i które spełniają wymagane warunki, mogą ubiegać się
o odroczenie spłaty kredytu hipotecznego
i profesjonalnego.
Zasady i warunki dla osób fizycznych
» Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego
oznacza, że kredytobiorca nie musi spłacać swojego kredytu (kapitału i odsetek)
przez maksymalny okres 6 miesięcy. Odsetki narosłe podczas tego odroczenia
zostaną uregulowane później.
» Banki zobowiązują się nie pobierać zwyczajowych opłat administracyjnych ani
opłat za złożenie wniosku.
» Kredytobiorcy, których miesięczny dochód netto jest mniejszy niż 1 700 EUR,
mogą skorzystać z odroczenia płatności
bez odsetek za okres odroczenia. Bank
przejmie je na siebie.
Zasady i warunki dla firm
» Odroczenie spłaty kredytu profesjonalnego oznacza, że firma/organizacja nie
musi spłacać kapitału przez maksymalny
okres 6 miesięcy. Odsetki są należne.
» Banki zobowiązują się nie pobierać zwyczajowych opłat administracyjnych i za
obsługę.
» Dla nowych kredytów i linii kredytowych
o maksymalnym czasie trwania 12 miesięcy opracowano system gwarancji we
współpracy z władzami publicznymi.
Terminy składania wniosków
» Dla wniosków złożonych do dnia
30.04.2020 r. włącznie można uzyskać odroczenie płatności o maksymalnie sześć
miesięcy, najpóźniej do dnia 31.10.2020 r.
» Dla wniosków złożonych po dniu
30.04.2020 r. termin ten jest taki sam, tj.
31.10.2020 r.
Oznacza to na przykład, że osoba ubiegająca się w czerwcu o odroczenie spłaty
swojego kredytu może nadal korzystać
z odroczenia na 4 miesiące (VII–X).
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KORONAWIRUS

WAŻNE
INFORMACJE

Polska Wspólnota Katolicka w Belgii

Pomoc lekarska

Chcesz pomóc?

W związku z poszerzającą się pandemią koronawirusa, konferencja Episkopatu Belgii
wydała w dniu 23 marca br. komunikat.
Wszystkie celebracje publicznych uroczystości religijnych zostają zawieszone
do 19 kwietnia włącznie. Wszystkie nabożeństwa liturgiczne na Wielki Tydzień
(5-12 kwietnia 2020 r.) są zawieszone.
Zostaną one wznowione, gdy zatwierdzą
je zarówno władze cywilne, jak i duchowne. Decyzje podjęte przez biskupów Belgii obowiązują także wszystkie polonijne
wspólnoty na terenie całej Belgii.

Szpitale i pogowia nadal przyjmują pacjentów dotkniętych innymi chorobami
lub po wypadkach. Wszystkie szpitale
zostały podzielone na dwie części w celu
odizolowania pacjentów z COVID-19 od
innych pacjentów. Zarówno sekcja „zwykła”, jak i sekcja „Covid-19” mają oddział
pogotowia, oddział intensywnej terapii
i zwykłe oddziały szpitalne w celu właściwego leczenia wszystkich pacjentów. Lekarze, pielęgniarki, asystenci pielęgniarscy i wielu innych współpracowników są
zaangażowani, aby zapewnić jak najlepszą opiekę.
Osoba, która złamie nogę lub wymaga
pilnej operacji, może zatem udać się do
szpitala bez ryzyka zakażenia. Dostępna
jest wystarczająca liczba łóżek na oddziale
intensywnej terapii i na zwykłych oddziałach, takich jak na przykład geriatria, medycyna wewnętrzna lub onkologia.

Chcesz pomóc osobom najbardziej wrażliwym lub samotnym?
Niektóre działania wolontariuszy muszą być
utrzymane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia: pomoc żywnościowa, pomoc dla bezdomnych, opieka nad ludźmi, ...
Więcej informacji: www.levolontariat.be

•••
Biskupi Belgii postanowili 30 marca 2020 r.,
iż uroczystości bierzmowania i pierwszej
Komunii Świętej zaplanowane między
Wielkanocą, a uroczystością Zesłaniem
Ducha Świętego nie odbędą się w wyznaczonym terminie. Bierzmowanie zostaje
przełożone na wrzesień lub październik.
Pierwsze Komunie zostają przełożone na
następny rok szkolny. Każda diecezja zaproponuje ustalenia w zależności od konkretnej sytuacji i poda do wiadomości.
Kontakt i informacje:
Koordynator Duszpasterstwa Polaków
w Belgii
o. Damian Kopytto OMI
Tel.: +32 471 31 20 38, +32 471 49 90 43
e-mail: damian.oblat@gmail.com
Polska Wspólnota Katolicka w Brukseli
Tel. 02 538 30 87
e-mail: wladyslawpmk@interia.pl
bruksela.oblaci.pl

Jeżeli nie masz lekarza rodzinego
Region Bruksela informuje, że osoby które
nie mają swojego lekarza rodzinnego i nie
wiedzą, gdzie dzwonić w razie podejrzeń zarażenia koronawirusem, powinny skorzystać
z nowego numeru, które udostępnia miasto:
1710. Nie należy więc dzwonić na ogólnoeuropejski numer alarmowy 112, tylko na 1710.
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Sprawy socjalne
Brukselski minister ds. spraw społecznych
Alain Maron, z pomocą administracji Cocof,
Cocom i Iriscare, utworzył bezpłatny numer dla mieszkańców Brukseli, pod którym
można uzyskać odpowiedzi na pilne pytania
socjalne. Izolacja ma również poważne konsekwencje dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej
Bezpłatny numer telefonu 0800 35 243
dostępny jest w dni powszednie w godz. od
8.00 do 20.00, a w weekendy od 10.00 do
18.00.

Ważna informacja dla osób,
które nie mają ubezpieczenia
Jeśli trafisz do szpitala a obawiasz się
o koszty to możesz skorzystać z pomocy. W szpitalu należy poprosić o kontakt
z Service Social, który skieruje do ciebie
Assistante Sociale. Pamiętaj aby poprosić
o «Prise en charge par le CPAS».

Bruksela jest solidarna
Na platformie Solidair nie brakuje pomysłów
na okazanie solidarności w tym trudnym
okresie. Ta strona jest inicjatywą obywatelską, która podaje różne formy pomocy.
Więcej informacji:
https://solidair.brussels

Pomoc dla bezdomnych
Sztab Pomocy Belgia dotarł już do 90 000
Polaków, łącząc najróżniejsze środowiska
w jednym celu: niesienia pomocy podczas
pandemii kornonawirusa!
Dochodzą do nas informacje, że wielu Polaków znajdujących się na ulicach nie ma żadnej pomocy. Dlatego wychodzimy z kolejną
potrzebną inicjatywą. Potrzebujemy żywności w konserwach i napojów w butelkach
plastikowych. Dlaczego tak?
Musimy być pewni, że żywność trafiająca do bezdomnych nie jest zarażona.
Dlatego będziemy poddawać ją ozonowaniu.
Zgłaszajcie się do sztabu jeśli możecie przekazać cokolwiek, a wskażemy Wam miejsce
gdzie można to dostarczać.
Prosimy aby żywność była z dłuższym terminem ważności, jeśli to możliwe w kartonie
z kartką opisującą zawartość. Nie potrzebujemy ton żywności, ale każdy dar będzie na
wagę złota.
Informacje dotyczące dostarczania żywności:
Kontakt: 0476 03 04 00 – Sztab WOSP
Bruksela (SMS i WhatsApp), od 10h do 18h
SZTAB POMOCY BELGIA
INFOLINIA : +32 (0) 2 315 41 86
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Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów fundusz zdrowia obliczy całkowity dochód rodziny i porówna go z podaną kwotą maksymalną.

tek należy składać do ośrodka pomocy społecznej OCMW/CPAS
(www.verwarmingsfonds.be).

Fundusz zdrowia CM
jesteśmy do dyspozycji
jeśli nas potrzebujecie
Jakie świadczenia przysługują uprawnionym
osobom?

• Zwrot kosztów leczenia: wyższy zwrot kosztów za niektóre leki, za wizytę u lekarza, dentysty, ﬁzjoterapeuty i inne świadczenia medyczne.
• Hospitalizacja: niższy udział własny w kosztach pobytu.
• W większości przypadków – prawo do zastosowania maksymalnej
kwoty wydatków na opiekę zdrowotną: jeśli nasze koszty leczenia

Polski konsultant w Brukseli

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotnego w CM, skontaktuj się z polskim
konsultantem w Brukseli: 0473 52 05
55, Polska.smb@cm.be@cm.be.

W czasie trwającej w Belgii kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa CM podjęło stosowne środki aby ułatwić swoim klientom możliwie jak najłatwiejsze korzystanie z usług funduszu zdrowia. Oto zagadnienia, które szczególnie mogą się wam przydać.

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
Jeśli nastąpiło zarażenie koronawirusem lub istnieje podejrzenie infekcji, a lekarz wystawił w związku z tym zaświadczenie
lekarskie każdy ubezpieczony ma prawo do gwarantowanych
wynagrodzeń, a następnie do zasiłku chorobowego z kasy funduszu zdrowia.
Zaświadczenie o niezdolności do pracy może zostać przesłane
do funduszu pocztą elektroniczną przez osobę chorą lub lekarza. Wiadomość e-mail musi zawierać skan lub zdjęcie certyfikatu jako załącznika, na którym informacje są wyraźnie widoczne. Nie wystarczy zatem umieścić informacji tylko w tekście
wiadomości e-mail. Wysyłanie papierowego certyfikatu przez
BPost jest oczywiście nadal możliwe.
Dokumenty związane z kalkulacją świadczeń chorobowych
można również otrzymać i odesłać pocztą elektroniczną lub za
pomocą aplikacji Doccle. Dokumenty te można również wypełnić zdalnie korzystając z aplikacji CM (https://webapps.cm.be)
Konsultacje z lekarzem CM w związku z orzeczeniem lub przedłużeniem niezdolności do pracy odbywają się w wyznaczonych wcześniej terminach wyłącznie telefonicznie.
W przypadku prewencyjnej kwarantanny, bez stwierdzonej
przez lekarza infekcji Covid-19 nie można zostać uznanym za
niezdolnego do pracy. Dotyczy to zarówno pracowników, jak
i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Uzyskane od pracodawcy świadectwa o prewencyjnej kwarantannie,
nie uprawniają do zasiłku chorobowego.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

Należy powiadomić Mutas także w przypadku hospitalizacji.
Trzeba to zrobić najlepiej w ciągu 48 od przyjęcia do szpitala.
Jeśli musisz pozostać za granicą przez okres dłuższy niż trzy
miesiące z powodu regulacji związanych z koronawirusem, możesz nadal liczyć na ubezpieczenie CM.
Biura CM są zamknięte, nie oznacza to jednak że nie pracujemy. Nasz fundusz zdrowia w miarę możliwości na bieżąco zajmuje się wszelkiego rodzaju sprawami dotyczącymi klientów.
Wypłacamy zasiłki, zwracamy koszty za leczenie, zajmujemy się
niezbędną administracją, odpowiadamy na pytania.

Pomoc w zakresie ubezpieczenia podróżnego CM nie obowiązuje
w krajach lub regionach, które otrzymały negatywne rekomendacje Federalnej Służby Publicznej Spraw Zagranicznych.
Osoby przewlekle chore, które nie mogą wrócić do Belgii zgodnie
z planem z powodu regulacji związanych z pandemią koronawirusa, proszone są o kontakt z centrum ratunkowym Mutas, w następujących sytuacjach:
• zalecanej kontynuacji dializy lub tlenoterapii;
• zaplanowanego przed wyjazdem z Belgii zabiegu medycznego
lub chemioterapii;
• zapotrzebowania na leki, które nie są dostępne za granicą.
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Polski konsultant CM w Brukseli
E-mail: polska.smb@cm.be
Telefon: +32 473 52 05 55
www.cm.be
Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
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HURTOWNIA
M AT E R I A ŁÓ W B U D O W L A N Y C H

Pielęgnacja ciała jest równie ważna co pielęgnacja twarzy. Nasze
ciało, choć nie jest wystawione
przez cały czas na działanie warunków atmosferycznych, to jednak pośrednio ciągle ma kontakt
z otaczającymi nas zanieczyszczeniami. Wraz ze zmieniającymi
się porami roku także nasza skóra
potrzebuje odpowiednio dostosowanej pielęgnacji i troski. Idealnie
by było, gdybyśmy używali tylko
środków i substancji naturalnych,
niestety znalezienie takich jest
niezwykle trudne. Może jednak
warto spróbować, a na dobry początek wprowadzić do pielęgnacji
kilka zdrowych nawyków?

Skóra naszego ciała nie potrafi sama zadbać
o odpowiednią ochronę, ma np. mniej gruczołów niż skóra twarzy i nie jest w stanie
wytworzyć odpowiedniej ilości ochronnego
sebum. Wraz z nadejściem wiosny częściej zaczynamy odsłaniać zakryte części ciała i poddajemy skórę działaniu wiatru i słońca. Szczególnie na początku potrzebuje ona ochrony
i nawilżenia, aby nie stała się sucha i szorstka.

O dobroczynnych właściwościach soków z marchwi wiemy wszyscy, mało
kto jednak wie, że do codziennej
pielęgnacji można wykorzystywać
naturalny olejek z marchewki. Jest
on niezwykle tani, a zawiera bogactwo witamin B1, B2, C, a także sole mineralne i przede wszystkim beta-karoten.
Olejek ten nadaje skórze piękny złocisty
kolor i przyspiesza opalanie – można go
z powodzeniem dodawać do olejków do
opalania. Marchew posiada właściwości
napinające i uspokajające, dzięki czemu powstrzymuje starzenie się skóry i powstawanie zmarszczek. Jeśli chcemy używać
olejku marchewkowego, stosujmy go
rozcieńczony w proporcji 1:5 z innym
olejkiem, np. migdałowym. Taką
mieszanką należy smarować
całe ciało dla nawilżenia
lub przed opalaniem.

Już w starożytnym Egipcie znany
był i szeroko stosowany olej z czarnuszki, obecnie nazywany złotem
faraonów. Czarnuszka ma bardzo
szerokie zastosowanie. Najczęściej podaje się ją jako suplement
diety, jednak jej dobroczynne
właściwości możemy także wykorzystać, wcierając olejek w skórę.
Czarnuszka ma działanie łagodzące i jest pomocna przy wszelkich
problemach skórnych, w stanach
zapalnych i trądzikowych. Działa
antyalergicznie, przez co łagodzi
objawy łuszczycy i atopowego zapalenia skóry.
Jeśli mamy problem z łupieżem, to
wcierki z olejku z czarnuszki złagodzą jego powstawanie. Należy jednak pamiętać, aby maksymalnie po
dwóch godzinach olej spłukać z włosów. Kilka kropel oleju z czarnuszki
można również z powodzeniem dodawać do balsamu do ciała lub rozcieńczać z olejkiem herbacianym.

Olej z winogron
Taki olej na pewno znajdziemy w kuchennej
szafce. Olej z winogron jest bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu
idealnie nada się do pielęgnacji wysuszonej
po zimie skóry. Zawarte w nim fosfolipidy
powodują, że olej szybko się wchłania i nie
pozostawia tłustego nalotu. Olej z winogron to bogactwo witaminy E, która hamuje
proces starzenia się skóry.
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Stosując olej po kąpieli, zapewnimy sobie
odpowiednie nawilżenie, a dodatkowo
zregenerujemy naskórek. Pamiętajmy, że
w wysokich temperaturach olej ten traci
swoje cenne właściwości, więc najlepiej
przechowywać go w lodówce nie dłużej niż
trzy miesiące.

kru. A czy ktoś słyszał na przykład o peelingu ze skorupek jajek? W tygodniu zjada się
wiele jajek, a skorupki lądują w koszu – od
teraz już nie! Wykorzystaj zatem drobno
zmielone w moździerzu skorupki do przygotowania odżywczego peelingu.

Kiedyś bardzo popularny i pełen dobroczynnych właściwości sok z brzozy wraca do łask, tym bardziej że
nie trzeba pozyskiwać go samemu
z pnia drzew, ale jest ogólnie dostępny w aptekach. Sok z brzozy poprawia stan skóry i włosów, a także
pomaga na problemy skórne. Przy
trudno gojących się ranach pomocne okażą się kompresy zawierające
sok z brzozy. Warto także przemywać nim problematyczne miejsca.
Jeśli mamy problemy ze słabymi
i skłonnymi do wypadania włosami, również można zastosować
płukanki z brzozowego soku. Pomogą one nabrać blasku i świeżego
wyglądu zmęczonym włosom.
Sok z brzozy ma wiele pozytywnych
właściwości, jednak osoby uczulone
na pyłki drzew powinny przeprowadzić najpierw próbę alergiczną.

Naturalne peelingi
Jeśli nadchodzi wiosna, to naszemu ciału przyda się przede wszystkim porządny
peeling. Zrobienie go w domu nie jest niczym trudnym, szczególnie że w internecie
znajdziemy mnóstwo przepisów na peelingi
z kawy, wiórków kokosowych, soli czy cu-
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Najpierw dobrze wyszoruj skorupki jajek,
aby usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Obrane skorupki przełóż do moździerza
i ucieraj do otrzymania odpowiedniej grubości łupinek. Do peelingu twarzy skorupki
muszą być mocno utarte, zaś aby wykorzystać je do peelingu całego ciała, lepiej zostawić odrobinę większe kawałki.
Do skorupek z czterech
jaj dodaj jedno białko
i łyżkę miodu, a całość
d o b r ze w y m i e sza j .
Tak powstałą papkę
wmasuj w miejsca zrogowaciałej skóry, np.
na piętach czy łokciach. Pozostaw papkę
w strategicznych miejscach przez 10 minut,
aby ciało wchłonęło dobroczynne substancje ze skorupek. Skorupki jaj dzięki swojej
strukturze ułatwiają usuwanie martwych
komórek, a także pomagają eliminować
zawarte w skórze toksyny. Peeling ze skorupek nadaje się także do walki z cellulitem.
Do przygotowania peelingu możemy również wykorzystać różne owoce i warzywa
z naszej kuchni, np. banany. Dwa dojrzałe
banany rozgniatamy dokładnie widelcem
i mieszamy ze szklanką brązowego cukru. Na
koniec dodajemy trzy łyżeczki olejku jojoba.
Taką mieszanką nacieramy całe ciało, a skóra
stanie się nawilżona i jedwabista w dotyku.
Peeling możemy też wykonać z otrębów
i płatków owsianych wymieszanych z jogurtem naturalnym. Do mieszanki najlepiej dodać kilka kropel olejku herbacianego, który
dodatkowo odkazi skórę. Peeling ten usunie
martwy naskórek i dodatkowo pobudzi skórę do lepszego funkcjonowania i krążenia.

Nadchodzi wiosna, a z nią nowe trendy – także w kosmetyce. Najbardziej widoczne jest
stawianie przez producentów na ekologiczne
opakowania, najczęściej szklane i takie, które
można poddać recyklingowi. Jeśli zaś mowa
o zawartości kosmetyków, to najbardziej popularne stają się produkty o jak najkrótszych
składach i najprostszych składnikach.
Powrót do natury to również sposoby
na wykorzystanie czasami absurdalnych
produktów do pielęgnacji, np. obierków
z ziemniaków. Chociaż w ostatnich latach
siwizna jest w modzie, to jednak większość
siwowłosych kobiet konsekwentnie poddaje się zabiegom farbowania. I tutaj na pomoc przychodzą nam obierki z ziemniaków.

Ziemniaki na włosy
Woda z namoczonych ziemniaków należy
do najstarszych produktów używanych do
farbowania włosów. Środek ten zawiera
także istotne dla włosów witaminy i minerały, przez co nadaje im intensywny kolor.
Żeby zrobić płukankę, przygotuj obierki
z czterech ziemniaków i dwa litry wody.
Obierki gotujemy około 20 minut. Tak
powstały wywar przecedzamy i po ostygnięciu używamy jako płukanki. Najlepiej
wodę po obierkach wcierać przez kilka
minut we włosy, pozostawić na kwadrans
i spłukać. Wcierki warto stosować raz
w tygodniu, a już po kilku użyciach będzie
można zauważyć efekty.

Aloes na rzęsy
Aloes to wszechstronna roślina, mająca
swoich zagorzałych wielbicieli. Ostatnim
odkryciem jest wykorzystanie aloesu jako
odżywki do rzęs, wspomagającej ich porost
i zagęszczającej je. Do wykonania aloesowej odżywki można wykorzystać także sok
wyciśnięty z aloesu rosnącego w domu.
Pamiętajmy jedynie, aby roślina nie była
stara, ponieważ do wyrobów kosmetycznych nadają się najlepiej okazy, które nie
ukończyły jeszcze trzech lat. Do soku z aloesu dodajemy wazelinę, aby całość nabrała
odpowiedniej konsystencji, i taką mieszankę nakładamy wieczorem na rzęsy. Można
również stosować ją na brwi.
Spróbujmy przywitać wiosnę – naturalnie!
Agnieszka Strzałka

W związku z rozporządzeniem
rządu oraz w trosce o
bezpieczeństwo naszych
pracowników, nasza firma
zawiesza wszelką działalność na
okres od 17.03 do konca społecznej
kwarantanny.

8Nasze
marzec
biuro jest zamknięte, ale

pozostajemy do waszej dyspozycji
telefonicznie
(0487 73 33 10) i mailowo
(eliox.bvba@gmail.com).
Dbajcie o siebie!
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PRAWO

Wygrana sprawa o zapłatę w sądzie nie oznacza automatycznego
uzyskania od dłużnika swojej należności. Jeżeli w toku sprawy wierzyciel nie ustanowił żadnego zabezpieczenia wierzytelności, o którą toczył się spór, uzyskanie korzystnego wyroku nie musi oznaczać
szybkiego uzyskania zasądzonej kwoty. W przypadku kiedy strona
pozwana (dłużnik) zastosuje się do treści wyroku i zapłaci, sprawa
dla wierzyciela się kończy. Kiedy jednak dłużnik zwleka z zapłatą lub
zaczyna ukrywać swój majątek, wierzyciel powinien niezwłocznie
przekazać sprawę komornikowi. Postępowanie egzekucyjne jednakże trwa. Komornik w zasadzie może szybko dokonać egzekucji tylko
wtedy, kiedy zajmuje rachunek bankowy dłużnika, na którym znajdują się odpowiednie środki. W pozostałych przypadkach musi dopiero
zacząć poszukiwać majątku dłużnika lub dokonywać zajęć należnej
kwoty częściami, np. z wynagrodzenia za pracę. Z kolei kiedy komornik nie jest w stanie odnaleźć żadnego majątku dłużnika, a wierzyciel
nie ma wiedzy o innych aktywach dłużnika mogących być przedmiotem zajęcia, komornik z mocy prawa egzekucję umarza.
Wierzytelność objęta wyrokiem, podobnie jak każda inna, ulega
przedawnieniu. Jeżeli dłużnik na dzień umorzenia przez komornika
egzekucji nie posiada żadnego majątku (lub skutecznie go ukrył), nie
oznacza to, że za jakiś czas nie będzie go miał. Wówczas można podjąć egzekucję jeszcze raz, o ile wierzytelność zasądzona wyrokiem nie
przedawniła się (zgodnie z prawem polskim wierzytelność objęta wyrokiem przedawnia się z upływem 6 lat). Zaznaczyć przy tym należy,
że rozpoczęcie egzekucji przerywa bieg terminu przedawnienia. Po zakończeniu bezskutecznej egzekucji termin ten zaczyna biec na nowo.
Zdarza się również tak, że dłużnik w trakcie egzekucji dysponuje
majątkiem, ale trudnym do przeprowadzenia skutecznej egzekucji.
Najczęstszymi przypadkami są tu nieruchomości (np. dom, działki
rolne). Komornik ma prawo do dwukrotnego wystawienia nieruchomości na licytację, a jeżeli nabywca nie znajdzie się, egzekucja
z nieruchomości ulega również umorzeniu.
W takich przypadkach, aby z jednej strony zabezpieczyć swoje roszczenie przed możliwą sprzedażą nieruchomości przez dłużnika (wyzbyciem się majątku), a z drugiej zabezpieczyć się przed upływem
terminu przedawnienia, należy skorzystać z możliwości ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika.
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które pozwala
wierzycielowi hipotecznemu dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem
przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Przykład: Jan przy pomocy komornika bezskutecznie prowadził eg-

zekucję z domu Kazimierza. Mimo dwóch licytacji nikt nie zdecydował się kupić nieruchomości. Komornik umorzył egzekucję. Jeszcze
przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego Jan, obawiając
się, że Kazimierz przepisze dom na swoją żonę, na podstawie wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności złożył wniosek do sądu
rejonowego o wpisanie do księgi wieczystej hipoteki przymusowej
do wysokości kwot zasądzonych wyrokiem. Wpis hipoteki spowodo-
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wał, że Jan nie musi się już martwić ewentualną zmianą właściciela
domu, gdyż w przypadku wyzbycia się tego domu przez Kazimierza
będzie on mógł skutecznie prowadzić egzekucję do tej nieruchomości bez względu na to, kto będzie jej aktualnym właścicielem.
Roszczenie Jana nie ulegnie również przedawnieniu.
W powyższym przykładzie podstawą do wpisu hipoteki do księgi
wieczystej był wyrok sądowy, jednak wpis można uzyskać również
na postawie innych dokumentów. Będą to np.:

1. ugoda sądowa lub wyrok sądu polubownego,
2. orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające
natychmiastowemu wykonaniu,

3. inny dokument, który z mocy prawa podlega egzekucji sądowej,
4. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji,
5. postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia,
6. postanowienia prokuratora,
7. decyzje administracyjne, o ile przepisy szczególne tak stanowią,
chociażby decyzja nie była ostateczna,

8. dokument zabezpieczenia, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy

z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289).

Wpis roszczenia do hipoteki powoduje, że wierzyciel staje się tzw.
wierzycielem rzeczowym, a dłużnik – dłużnikiem rzeczowym. Przymiot wierzyciela rzeczowego powoduje, że ma on pierwszeństwo
w zaspokojeniu się z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi
dłużnika. Odnosząc się do powyższego przykładu, gdyby Kazimierz
poza Janem miał jeszcze innych wierzycieli, ale niewpisanych do
księgi wieczystej jego nieruchomości, i rozpoczęliby oni egzekucję
przeciwko Kazimierzowi, to właśnie Jan miałby zagwarantowane
pierwszeństwo w zaspokojeniu swojego roszczenia. Pierwszeń-

stwo zaspakajania wierzyciela hipotecznego powoduje, że
otrzyma on całą kwotę zasądzoną wyrokiem (o ile majątek
dłużnika na to pozwoli), zaś wszyscy pozostali wierzyciele osobiści nieposiadający zabezpieczenia hipotecznego będą zaspokajani proporcjonalnie do wysokości swych wierzytelności,
jeśli cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczy na
pełne zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Mając na uwadze korzyści wynikające z zabezpieczenia hipotecznego swoich roszczeń wobec dłużników, warto skorzystać z tego
sposobu zabezpieczenia wierzytelności na każdym etapie postępowania przeciwko dłużnikowi.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
www.kancelariahajdukiewicz.com
tel.: 0048 504 078 866
Podstawa:
Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. 2013 poz. 707 z późn. zm.).

DOM

K22 Lofts,
Zabudowa wielorodzinna stanowi większość
rynku budowlanego. Nowo powstałe budownictwo jest z pewnością atrakcyjną opcją dla
osób poszukujących nowego lokum, ale często decydując się na zupełnie nową inwestycję, musimy iść na pewne ustępstwa – lokalizacyjne, finansowe, a także dotyczące liczby
przyszłych sąsiadów. Dla tych, którym zależy
nie tylko na nowoczesnym budownictwie,
ale również na jakości czy prywatności przyszłego lokum, często dobrą opcją są inwestycje polegające na przebudowie istniejących
budynków, a także na zmianie funkcji obiektów, które wcześniej w ogóle nie kojarzyły się
z mieszkaniem. W ten sposób często powstają
nietuzinkowe i wyjątkowo atrakcyjne przestrzenie mieszkalne, które po prostu „mają to
coś”. A „to coś” z pewnością ma K22 Lofts –
apartamentowiec projektu biura D44.
K22 Lofts to bardzo oryginalny projekt. Budynek mieszkalny powstał w wyniku przekształcenia magazynu w Laeken, znajdującego się
w bardzo atrakcyjnej, zabytkowej lokalizacji.
Obiekt znajduje się w pobliżu kanału, w spokojnej i przyjaznej okolicy. Oprócz tego w łatwy sposób – pieszo, rowerem lub komunikacją miejską – można dotrzeć do centrum
i innych ważnych punktów miasta. Budynek
stanowi element typowej pierzejowej zabudowy śródmiejskiej i od dwóch stron graniczy
z sąsiadującymi budynkami. Ma cztery kondygnacje, które stanowią również frontową
elewację, a część parterowa zajmuje znaczną
powierzchnię „prywatnej” części działki.
Taka forma obiektu pozwoliła na wytworzenie
trzech wyjątkowych, zupełnie odmiennych
apartamentów. Dostęp do nich zapewnia
wspólna klatka schodowa znajdująca się przy
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czyli nowoczesny budynek
mieszkalny w Laeken

frontowej elewacji. Oprócz tego dla każdego
mieszkania zapewniono jedno miejsce postojowe we wspólnym garażu, z dojazdem również od frontu.
Pierwszy apartament znajduje się na parterze. To przestronne, nowoczesne mieszkanie
z trzema sypialniami, które stworzono z myślą
o potrzebach osób niepełnosprawnych. Duże
przestrzenie oraz wygodna i łatwa komunikacja pomiędzy strefą dzienną a nocną umożliwiają poruszanie się bez przeszkód osobom
z różnorodnymi ograniczeniami. Po wejściu do
mieszkania znajdujemy się w otwartej części
dziennej, którą stanowi duży salon z aneksem
kuchennym i częścią jadalnianą. Dalej mieści
się wydzielona strefa nocna z osobną łazienką
i sypialniami. Pomieszczenia mają duże okna,
które zapewniają dostęp odpowiedniej ilości
światła dziennego. Okna wychodzą na niewielki wydzielony ogród, który przynależy do
tego mieszkania.
Kolejny apartament mieści się na pierwszym
piętrze. To mniejsze, ale bardzo logicznie rozplanowane mieszkanie z dwiema sypialniami i dużym, otwartym salonem z aneksem
kuchennym i wydzieloną strefą jadalnianą.
Mieszkanie będzie odpowiednie dla młodej
rodziny z małymi dziećmi lub dla osób, które
szukają możliwości zamieszkania ze starszymi
członkami rodziny. Od strony „tylnej” elewacji
znajduje się duży taras – dostępny z salonu.
Ostatni apartament to właściwie penthouse,
który zajmuje dwie ostatnie kondygnacje budynku (w tym poddasze). Pierwsza kondygnacja to strefa dzienna oraz dwie sypialnie. Układem przypomina mieszkanie znajdujące się
poniżej. Przy salonie, którego okna wychodzą
na tylną elewację budynku, mieści się duża
loggia, która stanowi odpowiednie miejsce dla
odpoczynku i relaksu. Na poddaszu znajdują
się dwie dodatkowe sypialnie oraz gabinet. Ta
część mieszkania ma odrębną łazienkę. Na tej
kondygnacji są również dwa wewnętrzne tarasy przy sypialniach, które nie tylko zapewniają
dostęp większej ilości światła do pomieszczeń,
ale również umożliwiają codzienne obcowanie z zielenią. To nietypowe, ale bardzo atrakcyjne rozwiązanie, które z pewnością wyróżnia
mieszkanie, ale i cały budynek, spośród typowych propozycji na rynku mieszkaniowym.
Sam budynek jest ciekawy również ze względu
na zastosowane materiały. Kontrastowo do typowej zabytkowej zabudowy okolicy elewacje
i dach kryte są płytami metalowymi w kolorze

białym. To sprawia, że bryła budynku staje się
nie tylko zaskakująca, ale i niezwykle nowoczesna. W połączeniu z dużymi przeszkleniami
i minimalizmem w doborze dodatków stanowi
to bardzo modernistyczne rozwiązanie.
Ale nie tylko design sprawia, że budynek jest
wyjątkowy i atrakcyjny. To również zastosowane rozwiązania technologicznie. Budynek
zaprojektowano tak, by stanowił obiekt ekologiczny, a wręcz pasywny. Dzięki zastosowanym materiałom, dobrej izolacji przegród
zewnętrznych, instalacjom i różnym rozwiązaniom architektonicznym będzie generował
bardzo niskie straty ciepła. Budynek jest również ekologiczny ze względu na małe zużycie
materiałów budowlanych – ściany projektuje
się bez tynków, tak samo jak surowe stropy.
Jeżeli są Państwo zainteresowani tym budynkiem, zapraszamy do zapoznania się ze stroną
internetową biura D44: www.d44.be lub ze
stroną projektu na portalu Journée de la Rénovation (www.journeedelarenovation.be/
architectes/?province=Bruxelles&cid=321).
W przypadku innych pytań związanych z projektowaniem mieszkań lub domów jednorodzinnych również zapraszamy do kontaktu
z pracownikami biura: info@d44.be.
Korzystając z okazji, w imieniu wszystkich
pracowników biura D44 chcielibyśmy złożyć
Państwu jak najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Biorąc pod
uwagę obecny trudny dla wszystkich okres,
życzymy przede wszystkim zdrowia, spokoju
i optymizmu w nadchodzącym czasie. Bądźmy
zdrowi i bezpieczni. Wesołych Świąt.

D44
Agnieszka Gansiniec

ACV

KORONAWIRUS

a ochrona i prawa pracownika
Belgia została dotknięta pandemią koronawirusa i w związku z jego
ekspansją rząd belgijski wprowadził drastyczne środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego wirusa.
Od północy w piątek 13 marca zostały zamknięte wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, organizacje kulturalne,
religijne, rozrywkowe i wszystkie inne, gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu ludzkiego. Zajęcia w szkołach podstawowych i średnich zostały zawieszone. Uniwersytety
i szkoły wyższe są zamknięte lub prowadzą zajęcia głównie na
platformach on-line lub korzystają z innych form komunikacji,
bez bezpośredniego kontaktu ludzkiego. W sektorze handlu ograniczenia dotyczą zamknięcia wszystkich sklepów w soboty i niedziele oprócz tych z żywnością i aptek.
Z kolei w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa w innych krajach zostały wprowadzone ograniczenia na granicach państw, co
doprowadziło do masowego odwoływania lotów, rezerwacji hoteli, wycieczek itd.
Nie możemy też zapomnieć o sektorze usług fryzjerskich, kosmetycznych i wszelkich innych, w których występuje bezpośredni
i bardzo bliski kontakt z klientem lub pacjentem – np. gabinety
dentystyczne i inne poradnictwo medyczne. Punkty te w większości są już pozamykane ze względu na zbyt duże niebezpieczeństwo
zarażenia koronawirusem.
Podsumowując (bardzo wstępnie), najbardziej ucierpiały następujące sektory: turystyczny, hotelarski, restauracyjny, transportowy,
handlu oraz usług. Ograniczenia te przyczyniły się już lub przyczynią w najbliższym czasie do wielu sytuacji, w których pracownicy
tych sektorów nie będą mogli wykonywać stosunku pracy, co oczywiście wiąże się z możliwością utraty dochodów.
Belgijski system zabezpieczenia socjalnego przewiduje w takich
wypadkach możliwość skorzystania z tymczasowego zasiłku dla
bezrobotnych. Istnieją dwa rodzaje tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji spowodowanej koronawirusem:
» zasiłek ekonomiczny – przyznawany jest w przypadku chwilowej
utraty pracy, np. danego zlecenia u danego klienta, zmniejszenia
liczby zamówień lub klientów itp. Warunkiem otrzymania tego
zasiłku jest przepracowanie odpowiedniego okresu w Belgii,
a jego długość uzależniona jest od wieku pracownika,
» zasiłek spowodowany siłą wyższą – przyznawany jest np. w przypadku okresowego zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirusa lub braku dostawy materiału potrzebnego do wykonania pracy
z kraju dotkniętego koronawirusem albo z powodu kwarantanny,
w której przebywa pracownik. Przyznanie prawa do tego zasiłku
nie jest uzależnione od długości zatrudnienia pracownika.
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W związku z zaistniałą sytuacją rząd belgijski postanowił zrównoważyć wszystkie wnioski o tymczasowe bezrobocie ekonomiczne
od 1 lutego do 30 czerwca 2020 r. z wnioskami o bezrobocie z powodu siły wyższej.
Jak przebiega procedura?
Ze względu na sytuację obowiązuje uproszczona procedura
składania wniosku o tymczasowe bezrobocie z powodu siły
wyższej (overmacht / force majeure):
– formularz niderlandzkojęzyczny: https://acvtijdelijkewerkloosheid.be/
– formularz francuskojęzyczny: https://acvtijdelijkewerkloosheid.
be/fr/
Po wypełnieniu go i wysłaniu na ekranie pojawi się potwierdzenie,
że ACV–CSC otrzymało wniosek.
Gdyby pracownik miał problem z wypełnieniem wniosku online,
może wypełnić wniosek poprzez ściągnięcie formularza C 3.2
– corona ze strony: www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/
coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid lub www.lacsc.
be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/
chomagetemporaire i odesłanie go mailem na adres: corona.
demande-aanvraag@acv-csc.be.
Nie trzeba drukować ani podpisywać tego formularza, wystarczy
wypełnić go elektronicznie. W tytule maila proszę podać imię, nazwisko, belgijski nr indentyfikacyjny (rijksregisternummer / nationaal nummer) oraz kod pocztowy.
Gdyby pracownik miał problem z wysłaniem formularza drogą
mailową, może go wydrukować, podpisać i wrzucić do jednej
ze skrzynek ACV lub CSC przy najbliższym oddziale lokalnym lub
odesłać pocztą na adres oddziału.
Pracodawca zgłasza bezrobocie do instytucji RVA-ONEM, a ACV-CSC oblicza i wypłaca zasiłek na konto bankowe pracownika.
Jaka jest wysokość tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych
z powodu koronawirusa?
ACV wystosowało roszczenie do rządu belgijskiego o podwyższenie kwoty zasiłku tymczasowego w dobie koronawirusa,
które to zostało ustanowione i w ostatnich dniach jeszcze podwyższone o dodatek. Pracownik otrzyma w miejsce 65 proc.
– 70 proc. średniego dochodu brutto oraz dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro. Kwota ta nie może przekroczyć
2754,76 euro na miesiąc.
Również minimalny dzienny zasiłek został podwyższony z kwoty
51,62 do 55,59 euro, czyli 1445,36 euro miesięcznie – oczywiście
przy pełnym etacie.

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 GILLES)
RUE JOURDAN 80 - 1060 BRUKSELA.
MITINGI: WTOREK, CZWARTEK – GODZ. 20.00
GRUPA „JAK TO DZIAŁA” (CENTRUM)
RUE LEON LEPAGE 33-35 - 1000 BRUKSELA.
MITINGI: PIĄTEK, GODZ. 20.00
GRUPA „ZIOMKI”
RUE DE LA REVOLUTION 18 (MADU) - 1000 BRUKSELA.
MITINGI: SOBOTA, GODZ. 18.00, NIEDZIELA GODZ. 10.00
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ACV
Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w wysokości
26,75 proc.
W niektórych sektorach lub przypadkach przysługuje również
oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych specjalne wyrównanie do tego zasiłku. Podwyższenie tego
zasiłku pomoże pracownikom w utrzymaniu dotychczasowego
standardu życiowego oraz pomoże wypełniać zobowiązania finansowo-kredytowe.
Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej
przysługuje pracownikom zatrudnionym w systemie progresywnym?
Pracownicy, którzy za część swojego etatu otrzymują zasiłek inwalidzki, a pozostałą część etatu pracują, również mogą wystąpić
o ten rodzaj bezrobocia. Wysokość zasiłku będzie oczywiście uzależniona od tej części etatu, w której pracują.
Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej
przysługuje pracownikom interim?
Według najnowszych ustaleń prawo do tego zasiłku będzie przyznawane, jeśli pracownik wykaże tzw. ciągłość zatrudnienia na
umowach tymczasowych w danym przedsiębiorstwie, w którym
wystąpiło bezrobocie w związku z koronawirusem.
Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej
przysługuje pracownikom pobierającym również emerytury?
Według najnowszych ustaleń pobieranie emerytury – czy to belgijskiej, czy to zagranicznej – nie będzie wykluczało otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z koronawirusem.
Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy sam zachoruje?
W takiej sytuacji przysługuje pensja gwarantowana wypłacana
przez pracodawcę lub kasę chorych zgodnie z przepisami prawa
pracy i prawa socjalnego w Belgii.
W przypadku gdy pracodawca ogłosi zawieszenie działalności z powodu siły wyższej, pracownikowi nie przysługuje pensja gwarantowana – jedynie zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych.
Należy natychmiast złożyć wniosek o ten zasiłek w kasie chorych,
do której należy pracownik.
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Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy zachoruje jego dziecko, a on nie ma dla niego opieki i musi zostać
z nim w domu?
W takiej sytuacji pracownik może skorzystać z urlopu z powodu nagłych wypadków. Urlop ten przysługuje tylko na 10 dni
w roku i jest bezpłatny. Jeśli stan zdrowia dziecka się pogorszył
i wymaga dłuższej opieki, pracownik może skorzystać z urlopu
opiekuńczego z powodu chorego członka rodziny, wypłacanego przez RVA-ONEM. W przypadku hospitalizacji dziecka przysługuje specjalny urlop opiekuńczy, również wypłacany przez
RVA-ONEM. Pracownik może również wystąpić do pracodawcy
o przyznanie urlopu bezpłatnego w przypadku przedłużenia
okresu opieki nad dzieckiem.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacjach zagrożenia zarażeniem się koronawirusem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownika pracodawca
może go prewencyjnie skierować do określonej pracy poza stałym
miejscem jej wykonywania – tzw. praca zdalna. Często pracownicy
biurowi mogą wykonywać pracę zdalną w swoim domu – korzystając z elektronicznych środków przekazu.
Pracodawca ma obowiązek podjąć określone czynności zapobiegawcze lub kontrolne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Gdy warunki pracy nie
odpowiadają przepisom i stwarzają bezpośrednie i rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo
przerwać wykonywanie pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego.
Kontakt z ACV-CSC w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem
Z powodu ograniczenia bezpośredniego kontaktu w okresie zagrożenia koronawirusem oddziały ACV-CSC pracują za zamkniętymi
drzwiami. Dokumentację można przekazywać poprzez skrzynki
ACV-CSC przy oddziałach lub drogą elektroniczną albo pocztową.
Ze względu na możliwość zakażenia preferowana droga komunikacji to droga elektroniczna. ACV stara się uprościć wszystkie procedury wniosków elektronicznych – zarówno zapisu jako członek, jak
i składania wniosków o bezrobocie.
Również za pomocą czytnika karty można zalogować się i sprawdzić aktualny status sprawy, wniosku, uzupełnić dane osobowe
i adresowe lub też zmienić konto bankowe.
Na stronach www.hetacv.be lub www.lacsc.be znajdą państwo
aktualne informacje związane z obecną sytuacją pracownika oraz
dane kontaktowe do działów ACV-CSC.
Dla osób, które pragną zapisać się do ACV-CSC, została uproszczona procedura zapisu online: www.hetacv.be/word-lid lub
www.lacsc.be/formulaire-dinscription.
W sprawach dotyczących koronawirusa można również kontaktować się z naszym działem ACV-Dienst Grensarbeiders Nieuwe
EU-lidstaten poprzez mail: antwerpen.oost-europa@acv-csc.be
lub telefonicznie w czasie dyżurów w poniedziałki od 9.30
do 12.30 oraz w czwartki od 13.00 do 16.00 pod numerem
03/222 71 64.
Iwona Cieszyńska
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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!

Mieszkanie: wynajmę

Praca: szukam

Przyjmę na mieszkanie pana lub panią
(jeżeli dla pani nie będzie sprawiało to
problemu), osoby niepijące. Poddasze,
woda, światło, gaz i centralne ogrzewanie
wliczone w czynsz, cena 235€ miesięcznie.
T. 0486 645 867
Pokój z salonem do wynajęcia dla kobiety, oddzielny, zamykany, bez meldunku.
Cena do ustalenia. T. +32 0465 914 229
Wynajmę dom 115m w Zelik-Asse (blisko
Bxl ,Basilix Shopping Center) 3 pokoje,
salon, kuchnia, łazienka, piwnica, dom po
remoncie do wynajmu od maja , więcej
informacji. T. 0479 242 422
Wynajmę samodzielny pokój przy metrze
Midi z możliwością meldunku. Cena 380€
+ kaucja. T. 0477 979 311

Mieszkanie: szukam
Poszukuję do wynajęcia mieszkania,
domu, w Essen (2910) i okolicach, od
1/07/2020, zakwaterowanie min. z 3
sypialniami. Za każdą udzieloną info bardzo
dziękuję.
Kontakt: gregorblahuta@gmail.com

@gsmservicebxl

Poszukuję pracy w budownictwie lub
innej branży. T. 0486 412 981
Hydraulik, centralne ogrzewanie,
instalacje wodne, kanalizacje, gaz od
podstaw. T. 0486 645 867
Szukam pracy w budowlance, prace
wykończeniowe plus fasady i inne roboty
budowlane. Działalność belgijska, nie
posiadam prawa jazdy. 0474 697 879
Szukam pracy w wykończeniach,
doświadczenie posiadam. Znajomość
języka angielskiego. Podejmę pracę od
zaraz. Bez nałogów. T. +32 467 612 077
Szukam pracy malowanie, szpachlowanie,
tynki itp. w wykończeniówce kilkuletnie
doświadczenie w tym zawodzie, proszę o
kontakt. T. 0498 156 708
Szukam pracy przy sprzątaniu biur, klatek
schodowych itp. T. 0488 562 720
Dekarz, inne umiejętności w
budownictwie. Szukam pracy w miejscu,
które zbytnio nie jest narażone, najlepiej
z noclegiem, duże doświadczenie, brak
problemów alkoholowych. T. 0486 737 671

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)

Wiadomosci osobiste
Mam 62 lat, szukam pani na dalsze lata
życia. T. 0466 381 426
Poznam panią do lat 60-ciu, mam 64
lata. Cel stała przyjaźń. T. 0486 645 867

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT
s.c. poszukuje dla jednego z klientów w
Belgii zmotywowanych kandydatów do
pracy jako: pracownik sortowni odpadów
plastikowych. Na tym stanowisku będziesz
zajmował się sortowaniem odpadów
plastikowych na taśmie. Wymagania: podstawowy angielski. Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie 11,50€ brutto/h, w pełni
legalne zatrudnienie na podstawie belgijskiej umowy o pracę, dodatek wakacyjny
(zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Belgii – 15.38% rocznych zarobków brutto),
premię roczną (w wysokości 8.15% rocznych zarobków brutto), dodatek rodzinny,
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pozostałe premie, bonusy i inne świadczeniazgodnie z przepisami obowiązującymi
w Belgii, zorganizowanie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w Belgii,
opiekę polskojęzycznych koordynatorów,
organizacja zakwaterowania: płatne 70€/
tydzień (pracownik może korzystać z własnego miejsca zakwaterowania), pracę na
dłuższy okres czasu, ubranie robocze.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV w języku angielskim na
adres: info@nextagency.eu
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii
zmotywowanych kandydatów do pracy w
zawodzie: pakowanie mięsa drobiowego.
Firma specjalizuje się w produkcji mięsa
drobiowego. Praca polega na pakowaniu
mięsa (kurczaki). Wymagane doświadczenie w przemyśle spożywczym. Wymagania: doświadczenie w pracy w przemyśle
spożywczym, umiejętność utrzymania
wysokiego tempa pracy, gotowość do
pracy w systemie zmianowym, znajomość
jęz. angielskiego, własny środek transportu jest atutem. Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie – 13,00€ brutto/h, legalne
zatrudnienie na warunkach belgijskich,

dodatki do wynagrodzenia: dodatek wakacyjny / premia roczna / dodatek rodzinny /
‘kilometrówka’ / ubezpieczenie zdrowotne
i wypadkowe!, dodatkowo płatna praca
w dni świąteczne, organizacja wszelkich
wymagań związanych z podjęciem pracy w
Belgii, zakwaterowanie niedaleko miejsca
pracy.Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie aktualnego CV w języku angielskim na adres: info@nextagency.eu
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii,
producenta form wtryskowych, zmotywowanych kandydatów do pracy jako: programista CAD/CAM – Belgia. Praca polega na
analizie dostarczonych plików 3D, dokonywanie zmian w projektach oraz konwersji
plików do CAM w celu obróbki maszynowej. Wymagania: znajomość systemu NX
Unigraphics, znajomość form wtryskowych
będzie dodatkowym atutem, komunikatywna znajomość języka angielskiego, chęć
podjęcia nauki języka niderlandzkiego,
duża motywacja do pracy, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie – 16€ brutto/h, legalne zatrudnienie na warunkach
belgijskich, dodatek wakacyjny (15.38%

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie powoduje poważne
problemy. Powitamy Cię serdecznie na naszych spotkaniach
grupy „Światło”.
Tu dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 20h.
Petit rue des Loups 68a,
1070 Anderlecht.
Tel. 0032 485 866 445

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!
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rocznych zarobków brutto), premię roczną
(8,33 % rocznych zarobków brutto), dodatek rodzinny, pozostałe premie i bonusy
zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Belgii, załatwienie wszystkich formalności
związanych z zatrudnieniem w Belgii, stałą
opiekę polskojęzycznych koordynatorów,
jednorazowy zwrot kosztów przejazdu do
Belgii do kwoty 125€, zakwaterowanie w
pokoju jednoosobowym płatne tylko 72€
tygodniowo, ubranie robocze, praca na
dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane
ofertą prosimy o przesłanie CV w języku
angielskim na adres e-mail:
info@nextagency.eu.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą
będą rozpatrywane)
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb
realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych). Wyrażam także zgodę na udostęp-

KREW DAREM ŻYCIA

Czy wiesz, że Twoja krew może uratować aż trzy życia?
Nie musisz być lekarzem by pomóc.
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia!
Odwiedzając nową stronę na facebooku
KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się
najbliższe punkty krwiodawstwa.
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!
Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich,
którym bliski jest problem alkoholowy.
Czwartek godz. 20.00,
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201
Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.
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nianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą do
celów związanych z procesami rekrutacji.
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do
moich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
KRAZ 18051

Nieruchomości
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
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
średnio 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: tel. nr. kom. w Polsce:
514 724 571, tel. stacj.: 81 852 91 33,
adres meilowy: rbs41@tlen.pl

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.WISŁAWY
SZYMBORSKIEJ www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole
szkolawleuven@gmail.com
POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się: Freinetmiddenschool,
Offerlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801, edugandawa@gmail.
com, www.szkola.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 KONSULTACYJNOINFORMACYJNY 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
PRZEMOC W RODZINIE
całodobowa infolinia w Belgii: 0800 30 0 30
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.

Spotkania AA -Anonimowych
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na
spotkania grup polskojęzycznych AA:
Grupa „Krok po Kroku” – czw. godz.
20.00-22.00, Grupa „Nadzieja” – sob.
godz. 18.00-20.00, Grupa „Victoria” –
niedz. godz. 18.00-20.00
Adres: 2600 Antwerpia,
Langebeeldekensstraat 18
Tel.: +32 484 93 11 02
e-mail: antwerpen.aa@gmail.com
GRUPA ANONIMOWYCH
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI
zaprasza wszystkich, którzy mają problem z
hazardem oraz tych, którzy chcą zweryfikować
czy problem hazardu ich dotyczy.
PRZYJDŹ NA MITINGAH :
Polska Misja Katolicka, rue Jourdan
80, 1060 Saint-Gilles w każdy piątek o
godz.20. Telefon info +32485 869 003

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)2 780 45 02, fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
AMBASADY RP W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18 , 1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54, , fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl,
www.brussels.trade.gov.pl
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W
BRUKSELI
Bd. de la Woluwe, 22-24, 1150 Bruxelles.
Tel/fax: 02 772 35 80, sekretariat.bruksela@
orpeg.pl, www.bruksela.orpeg.pl
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PRZEWÓZ

Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych!
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