Drodzy Czytelnicy,
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w Belgii
kwietniowe wydanie „Gazetki” nie ukazało się w wersji
drukowanej. Zostało ono wydane tylko w wersji PDF online
na naszym portalu www.gazetka.be. Zapraszamy do lektury!
Biorąc pod uwagę trudny dla wszystkich okres, życzymy Wam
przede wszystkim zdrowia i optymizmu. Bądźmy solidarni
i wspierajmy się nawzajem.

Zdjęcia wykonane przez europejskiego satelitę Sentinel-5P dowodzą, że od 13 marca
do 13 kwietnia, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., stężenie dwutlenku azotu w Paryżu spadło o 54%, w Rzymie o 49%,
w Madrycie o 48%, a w Mediolanie o 47%
– podała Europejska Agencja Kosmiczna
(ESA). Dwutlenek azotu jest wytwarzany
przez samochody, elektrownie i inne zakłady przemysłowe; ma bardzo niekorzystny
wpływ na ludzki organizm i powoduje choroby układu oddechowego.
•••

Reżimy na całym świecie w dalszym ciągu starają się ograniczyć media – twierdzą
Reporterzy bez Granic. Organizacja opublikowała raport na temat wolności prasy. Na
czele rankingu po raz czwarty znalazła się
Norwegia. Następne na podium są Finlandia
oraz Dania. Kolejne państwa w pierwszej
dziesiątce to: Szwecja, Holandia, Jamajka,
Kostaryka, Szwajcaria, Nowa Zelandia oraz
Portugalia.
Z kolei ostatnia dziesiątka to: Kuba (miejsce
171.), Laos, Iran, Syria, Wietnam, Dżibuti,
Chiny, Erytrea, Turkmenistan. Listę zamyka
Korea Północna na miejscu 180.
Polska w nowym rankingu zajęła 62. miejsce, co oznacza spadek o trzy miejsca w porównaniu z rokiem 2019. Działania rządu
skierowane na podporządkowanie sobie
wymiaru sprawiedliwości oraz rosnąca tendencja, by nieprzychylne opinie uznawać za
niezgodne z prawem, zaczynają mieć wpływ
na wolność wypowiedzi niezależnych mediów – napisano w uzasadnieniu oceny.
•••

Na całym świecie wykryto już ponad 3 mln
przypadków SARS-CoV-2, z czego prawie
jedna trzecia przypada na Stany Zjednoczo-
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ne. Rosja ma już więcej zarejestrowanych
przypadków niż Chiny.
•••

Ponad połowa kobiet doświadczyła molestowania seksualnego. Według raportu
badawczego Parlamentu Europejskiego,
ponad połowa kobiet padła ofiarą przestępstw seksualnych przynajmniej raz od
ukończenia 15. r.ż; najczęściej sprawcami
byli koledzy z pracy i szef. Według raportu
ofiarą molestowania seksualnego padło aż
75% kobiet wykonujących zawody, które
wymagają określonych kwalifikacji (np. lekarki, prawniczki, księgowe), oraz te zajmujące stanowiska kierownicze. Wśród kobiet
pracujących w sektorze usług – 61%. Natomiast 31% wszystkich ofiar stwierdziło, że
najczęściej sprawcą był szef, klient lub kolega z pracy. Ofiarą gwałtu padła co 20. kobieta ankietowana przez FRA.
Dzięki stałemu nagłaśnianiu spraw dotyczących seksualnego wykorzystywania kobiet
wzrasta zainteresowanie opinii publicznej.
W niektórych krajach liczba skarg związanych z molestowaniem seksualnym rośnie.
Kraje takie jak Francja, Szwecja, Hiszpania,
Finlandia, Włochy, Dania, Polska czy Grecja,
pod wpływem kampanii #MeToo, zaczęły na
nowo definiować pewne standardy, które
wcześniej były uznane za akceptowalne.
•••

Niezależna organizacja działająca na rzecz
rządów prawa na świecie opublikowała ranking praworządności państw. Polska zajęła
w nim 28. miejsce, spadając o jedną pozycję względem ubiegłego roku. Jako kraje
najbardziej praworządne ranking wymienia
Danię, Norwegię i Finlandię. Na końcu rankingu znajdują się Wenezuela, Kambodża
i Demokratyczna Republika Konga. Krajami

o największej poprawie w zakresie praworządności były Etiopia oraz Malezja. Największy spadek w ciągu ostatnich pięciu lat
odnotowano w Egipcie i Polsce.
Trzy kraje z najniższymi wynikami w regionie to Grecja, Bułgaria oraz Węgry (60. miejsce na 128 krajów na świecie).
•••

61% mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat jest, w mniejszym lub większym
stopniu, zaangażowanych religijnie, jednak
osoby bardzo zaangażowane to jedynie 5,5%
analizowanej populacji – wynika z badań
Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r.
Najmniej liczną grupę (5%) stanowiły osoby
nienależące do żadnego Kościoła lub związku wyznaniowego i nieaktywne religijnie.
W grupie osób w wieku 25–34 lata odnotowano najwyższe odsetki osób niezaangażowanych religijnie oraz „pozakościelnych”
(łącznie ponad 51%).
Najwyższym poziomem religijności charakteryzują się osoby starsze, w wieku co
najmniej 75 lat. Wśród nich nieco ponad
połowa to osoby o co najmniej średnim poziomie zaangażowania.
•••

GUS podał, że w Polsce ceny żywności
w marcu w porównaniu z tymi sprzed roku
wzrosły o 8,6%. Mimo że u nas tempo wzrostu cen produktów do jedzenia jest dużo
wyższe niż w krajach strefy euro (szybciej
rosną na Węgrzech i w Rumunii), to te dane
po kwietniu będą jeszcze bardziej alarmujące. Ruszyła bowiem kolejna fala podwyżek
pszenicy, a za nią mąki, pieczywa oraz kasz.
Zwykły chleb może podrożeć o 10–20%. Padły kolejne rekordy – jabłka po marcu zdrożały o 54%, wieprzowina bez kości o 42%,
kiełbasa o 25%, bułki pszenne o 16%.

HARMONOGRAM
ŁAGODZENIA OBOSTRZEŃ
W BELGII OD 4 MAJA
Oficjalną datą łagodzenia obostrzeń
w Belgii jest 4 maja. Do tego czasu
Belgia ma osiągnąć możliwość robienia 25 000 testów dziennie.
Łagodzenie obostrzeń odbędzie się
w trzech etapach. Na każdym etapie będą
obowiązywały nadal następujące zasady:
➜ maksymalne ograniczenie kontaktu
międzyludzkiego,
➜ zachowanie bezpiecznych odległości w każdej sytuacji,
➜ przestrzeganie środków higieny
i gestów ochronnych (częste mycie
rąk, jednorazowe chusteczki, kaszel
w łokieć, kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów itp.),
➜ nadal obowiązują obostrzenia dotyczące nieuzasadnionego przemieszczania się, w przypadku
stwierdzenia wykroczenia sankcja
administracyjna wynosi 250 euro.
Rozpoczęcie poszczególnych etapów
będzie uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Belgii.

 Aktywność fizyczna na zewnątrz: będzie można uprawiać sport, spacerować z maksymalnie dwiema osobami
dodatkowo (oprócz osób mieszkających pod jednym dachem). Dozwolony będzie sport na powietrzu, np.
tenis, lekkoatletyka, kajaki, łowienie
ryb itp.
 Na poziomie ekonomicznym mogą
funkcjonować firmy i usługi B2B (firma
profesjonalna z inną firmą, samozatrudnionym).
 Dostęp do ogólnej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej będzie stopniowo
zwiększany.
 Sektory pracy, w których nie można
zachować dystansu społecznego: zalecane jest noszenie masek w pracy; nadal zalecana jest telepraca tam, gdzie
to możliwe.

 Od maja wszystkie osoby od 12. roku
życia będą miały obowiązek noszenia
maski w transporcie publicznym. Rząd
federalny i regiony mają zrobić wszystko, aby każdy obywatel otrzymał bezpłatną standardową maskę z tkaniny
i dwa filtry. Dozwolone będzie użycie
ochrony typu szalik, chustka itp.
 Otwarcie sklepów takich jak pasmanterie i sklepy z tkaninami (aby móc wykonać maski z materiału).
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» w regionie Flandrii niektóre szkoły
rozpoczną zajęcia w piątek 15 maja
(faza testu).
 Środki bezpieczeństwa:
» nie więcej niż 10 uczniów w klasie,
4 m2/na ucznia i 8 m2/na nauczyciela,
» maski dla wszystkich,
» brak gorących posiłków,
» utrzymanie w czystości rąk i pomieszczeń, itp.
 System opieki dziennej w szkołach będzie nadal organizowany dla rodziców,
którzy nie mają innej alternatywy.
 Przedszkola pozostają zamknięte.

ETAP 1B

 Spotkania rodzinne lub z przyjaciółmi
w domu mogą być również możliwe.

11 maja:

 Otwarcie salonów fryzjerskich.

 Otwarcie handlu, wszystkie sklepy
będą mogły zostać ponownie otwarte.
 Zasady Fazy 1A pozostają bez zmian.

 Otwarcie muzeów (pod pewnymi warunkami).

ETAP 1A
4 maja:

» każda grupa będzie miała zajęcia
tylko jeden lub dwa dni w tygodniu, w zależności od możliwości
organizacyjnych poszczególnych
placówek,

ETAP 2
18 maja:
 Nastąpi otwarcie szkół. Powrót do
szkoły odbędzie się ostatecznie
w dwóch etapach:
» klasy szóste szkół podstawowych
i średnich w poniedziałek 18 maja,
» klasy drugie szkół średnich oraz
uczniowie pierwszych i drugich klas
szkół podstawowych w poniedziałek
25 maja,

 Jednodniowe podróże w Belgii powinny być również możliwe.

ETAP 3
8 czerwca:
 Możliwe otwarcie restauracji i kawiarni.
 Pod koniec maja będą analizowane
decyzje dotycząca obozów letnich,
staży dla dzieci, atrakcji turystycznych,
podróży.
 Małe imprezy plenerowe (do potwierdzenia).

Z pewnością nie tylko ja w 2020 r.
bardziej spodziewałam się wojny
z Iranem niż ogólnoświatowego
kryzysu spowodowanego wirusem COVID-19. Naukowcy z całego świata ścigają się z czasem,
usiłując znaleźć z jednej strony
szczepionkę, a z drugiej strony
lek, który złagodzi albo wyprze
symptomy choroby. Lekarze urabiają sobie ręce po łokcie, żeby
pomóc wszystkim potrzebującym
i samemu nie oszaleć w tym koszmarze, który zaczął się na tętniącym życiem ryneczku w dalekich
Chinach. Wszyscy staramy się
jakoś pozbierać, dbamy o siebie
i innych nieco więcej niż zwykle,
patrzymy sobie (dosłownie!) na
ręce i mamy nadzieję, że wszystko
wróci do normy. Jednak musimy
już teraz zacząć wyciągać wnioski
z tego, co się dzieje, i zapamiętać
bardzo ważne lekcje, które daje
nam korona. Oto, czego według
mnie uczy nas pandemia.
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Już chyba wszyscy wiemy, że na początku
„ktoś zjadł nietoperza”, a potem lawina ruszyła. Co dokładnie się wydarzyło i dlaczego
wymknęło się spod kontroli? Od razu przyznam się, że prawdopodobnie jak większość
z was, nigdy nie byłam w Chinach i nie mam
pojęcia, czy skrawki nagrań i zdjęcia z pechowego targu w Wuhan oddają charakter
i atmosferę tego miejsca. Jednak patrząc na
nie i mając w pamięci programy podróżnicze, reportaże i przeczytane książki, myślę,
że materiały te nie są naciągane i koloryzowane. Znakiem rozpoznawczym azjatyckich
targowisk są stragany pełne egzotycznych
roślin, przypraw i zwierząt, tych już poporcjowanych i gotowych do spożycia oraz tych
jeszcze zupełnie żywych. Wielu turystów, których opisane doświadczenia można znaleźć
w internecie, jest zszokowanych tym, że dzikie nietoperze, węże, ssaki i ptaki poupychane są w klateczki i gotowe na sprzedaż. Wiele
z nich używanych jest w tradycyjnej chińskiej
medycynie i kuchni, nawet jeśli kupujący nie
ma pojęcia o ich pochodzeniu i stanie.
O ile przyprawy oraz warzywa i owoce są
w takich miejscach jeszcze jako tako czyste
i świeże, o tyle mięso i zwierzęta już nie
zawsze. Nie jest jakąś wiedzą tajemną to,
że wieprzowe żeberka i oskórowane pan-

cerniki nie powinny leżakować na stole
pamiętającym towarzysza Mao, otoczone
chmarą much i innych owadów, ba, one
nawet nie powinny znajdować się w swoim
towarzystwie! Dzikie zwierzęta bardzo często są nosicielami różnego rodzaju bakterii,
wirusów i pasożytów, które mogą być dla
człowieka niebezpieczne. Samo trzymanie
ich w sąsiedztwie zwierząt hodowlanych
prowadzi do zakażeń i różnych potencjalnie
groźnych mutacji, a co dopiero jedzenie ich
mięsa! Wiem, wiem: co kraj, to obyczaj –
naszą kwaszoną kapustę też nie każdy jest
w stanie zrozumieć, ale prawda jest taka,
że COVID-19 nie jest pierwszym wirusem,
który pojawił się na targowisku w Chinach,
i niestety, jeśli nie podejmie się kroków do
uporządkowania tych miejsc, nie będzie on
z pewnością ostatnim (nasza kapucha nie
powoduje niczego więcej poza wzdęciem).
Władze Chin nie wyciągnęły wniosków z epidemii SARS, która w 2002 r. również zaczęła
się na targowisku – zamiast zabrać się do
pracy, wprowadzić kontrole i uporządkować
te tykające bomby, postanowiły nic nie robić. Świat również zareagował zbyt spokojne – wirus zebrał śmiertelne żniwo, ale oﬁar
było zbyt mało, by ktoś wziął się na poważnie do pracy. Tradycyjna medycyna i kuchnia
chińska często wykorzystują niecodzienne
składniki, a że Azjaci są do tradycji przywiązani, włodarze nie chcą zadzierać z tłumem,
żeby nie dostać rykoszetem. Dlatego nadal
kwitnie tam nielegalny lub półlegalny handel
tygrysim łojem, płetwami rekinów czy nietoperzami. Pieczone szczury leżakują tuż przy
kurczaku, a rozbawieni mieszkańcy oblizują
paluszki po obﬁtym posiłku. Nie mam zamiaru wywołać tu demona nietolerancji. Chcę
jedynie zaznaczyć, że COVID-19 jest kolejnym wirusem, który pojawił się na chińskim
targowisku, i powinien być ostatnim wzywającym chińskie (i nie tylko) władze do dzieła
i uporządkowania bazarów, które są wylęgarnią zarazy hulającej teraz po całym świecie.
Żeby nie było, że źdźbło w cudzym, a belki
w swoim oku nie widzę – jestem też zdania,
że z polskich zielonych ryneczków powinny
zniknąć grzyby, które pan Zdzisio nie zawsze
jest w stanie sklasyﬁkować jako jadalne, oraz
mięso i jaja wylegujące się godzinami na słoneczku w plas�kowych workach.

Rządy są od tego, żeby chronić obywateli,
analizować dane, wymyślać ustawy i przygotowywać różne scenariusze – na wszelki wypadek. Skoro wiadomo na przykład, że każdy
posiadacz motoru i ciągnika może zostać
wezwany w czasie mobilizacji do oddania
sprzętu, dlaczego nie ma zapisu, że w razie
potrzeby (epidemii na przykład) Polmos musi
przestawić się z wódki na żele antybakteryjne, albo że zakłady produkujące sprzęt medyczny muszą w chwili wybuchu pierwszego
ogniska zwiększyć produkcję i zamrozić ceny,
żeby nie było pola do malwersacji i oszustw?
Decyzje niektórych krajów przyszły zbyt późno albo były zupełnie chaotyczne i niezrozumiałe – wszystko przez to, że nie było planu
działania. Gdyby taki istniał, można byłoby
się na niego powołać, a nie biegać jak kurczak
bez głowy od wywiadu do wywiadu, bredząc
trzy po trzy. Dziwne, że po hiszpance, eboli,
SARS, malarii itp. chorobom nadal wydaje
nam się, że możemy sobie z nimi poradzić
bez żadnego przygotowania.

Hiszpanka przyszła w najgorszym momencie – I wojna trwała w najlepsze, ludzie byli
osłabieni, wymęczeni i niegotowi na kolejny policzek, nie byli przygotowani na to,
co ta straszna epidemia im zgotowała. My
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Niestety, trzeba było aż tylu ofiar i tak
wiele strachu, żeby w końcu ktoś poszedł
po rozum do głowy i zajął się problemem.
Dla wielu osób na świecie stało się to zbyt
późno. Już dziś wiadomo, że COVID-19 zostanie z nami na zawsze – będzie nam towarzyszył jak „zwykła grypa” – ważne jest
zatem, żeby istniały szczepionki i leki pomagające organizmowi go zwalczać. Mam
nadzieję, że przyjdzie taki dzień, w którym
korona przestanie być nieobliczalna i stanie się przeszłością jak polio i odra. Historia uczy nas, że medycyna, higiena, leki
i szczepionki są w stanie nie tylko ratować
życie jednego człowieka, ale także całego
narodu, nie powinniśmy ich zatem spychać
na dalszy plan z nadzieją, że już nigdy nam
się nie przydadzą.

Biłeś brawo lekarzom, aptekarzom, służbom mundurowym i pracownikom sklepów? Podziwiałeś ich pracę i determinację?
Byłeś pod wrażeniem ich wyrzeczeń i oﬁar?
Cieszyłeś się, że rano mimo wszystko możesz kupić chleb? A teraz spójrz w lustro
i przypomnij sobie, jak mówiłeś o rezydentach i pielęgniarkach, że chcą się nachapać, że ciągle im mało, że nic, tylko kasa.
Pamiętasz, jak mówiłeś, że „głupia baba na
kasie się guzdra”, że policja powinna łapać
złodziei, a nie latać z alkomatem? Głupio
ci? I dobrze, zapamiętaj to uczucie i nigdy
więcej nie obrażaj lekarzy, pielęgniarek,
policjantów i pań na kasie, nie wymyślaj
rolnikom od najgorszych i nie szykanuj lu-

dzi z ﬁrm oczyszczających miasto. To właśnie dzięki nim, bohaterom codzienności,
świat nie runął w posadach. To nie politycy
zapewniają ci opiekę w czasie choroby, nie
oni stają za kasą w aptece i nie oni wykładają towary na półce.
Niektórzy usiłują grzać się w blasku tych,
którzy walczą na pierwszej linii, ale nie zapomnij, komu tak naprawdę powinieneś
być wdzięczny. Personel medyczny wykazuje się nie tylko odwagą i oﬁarnością, ale
też ogromną determinacją – w czasie kiedy wszystkiego brakuje, oni mimo wszystko pojawiają się na dyżurach. Sklepikarze
i rolnicy nadal dostarczają najpotrzebniejsze produkty, więc nie powinniśmy o nich
zapominać, wymieniając bohaterów ostatnich tygodni. To bohaterowie ze świecznika, ale są też i inni – pani Jadzia spod
piątki, która wróciła z Włoch i posłusznie
została w domu, dbając o siebie i innych;
pan Miecio, który zdecydował się nie odwiedzać babci Jadzi, bo wie, że kaszle, i nie
jest pewny, że to nic poważniejszego. Ci
wszyscy, którzy szyli i szyją maseczki dla
szpitali, którzy zbierają fundusze na respiratory dla szpitali, ci, którzy zamawiają jedzenie dla lekarzy – oni także zasługują na
największe słowa uznania.
COVID nauczył nas też solidarności i wdzięczności nie tylko względem drugiego człowieka, ale także tej pięknej wdzięczności za
małe, codzienne przyjemności, jak wyjście
na spacer, spotkanie z przyjaciółmi i rodziną czy piknik w parku. Każdy, kto stosuje
się do zaleceń lekarzy i władzy, jest bohaterem, bo przyczynia się do zmniejszenia
liczby chorych. Pozostanie w domu jest
ważne, nie zachowuj się zatem jak ostatni
burak i nie cwaniakuj, że na pewno się nie
zarazisz, bo za tydzień możesz wylądować
pod respiratorem. Przekonaliśmy się, że
COVID-19 atakuje i tych młodych i wysportowanych, i tych starszych i chorych. Nikt
nie jest bezpieczny, dlatego tak ważne jest
posadzenie czterech liter na stołku i siedzenie w domu. Pamiętaj słowa mądrości: zawsze lepsze dwa tygodnie w domu niż dwa
metry pod ziemią. Myj ręce, nie wychodź,
jeśli nie można, jeśli jest zakaz zgromadzeń i panuje epidemia, nie upieraj się, że
chcesz iść na mszę, wybory czy na siłownię.
Rób wszystko, żeby być bohaterem i pokonać COVID-19. Uda nam się to tylko wtedy,
kiedy będziemy razem.
Anna Albingier

Rys. Freepik

Pojawił się wirus i zobaczyliśmy, że król jest
nagi! Żaden rząd na świecie nie był gotowy
na taki scenariusz – w większości krajów
trzeba było ad hoc opracować jakieś plany
działania, bo przecież bardziej jesteśmy przygotowani na odwiedziny obcych niż na pandemię. Personel medyczny, który wykonuje
świetną robotę, nie tylko nie otrzymuje należytego ﬁnansowego wsparcia, ale też często
boryka się z brakiem podstawowych środków
ochrony i sprzętu. Tak, wiem: sytuacja pandemii jest wyjątkowa i kiedy wszyscy potrzebują
maseczek i respiratorów, ﬁrmy nie nadążają.
Ale nurtuje mnie pytanie – dlaczego rządy
nie mają zapasów takich podstawowych
środków, jak właśnie maseczki? Oczywiście
zdaję sobie sprawę z tego, że one też mają
termin ważności, ale tak samo ma je na przykład mięso i ziarno, które jednak rządy na
zapas przechowują. Nawet jeśli nie jesteśmy
przygotowani na epidemię, to na przykład
wojna też wymaga właśnie takich zapasów.
Nie pojmuję, dlaczego nigdzie ich nie ma.

jednak powinniśmy umieć wyciągnąć wnioski z historii, badań i przewidywań naukowców. Dzisiejszy poziom wiedzy medycznej
powinien już dawno zagwarantować, by
wirusy COVID nie były aż tak śmiercionośne. Firmy farmaceutyczne wolą jednak
inwestować w kolejne suplementy diety,
które przynoszą im bajońskie sumy, niż
w lek na inﬂuenzę. SARS powinien obudzić
ludzi mających fundusze i pchnąć ich do inwestowania w badania na tym polu. W tej
chwili wszyscy rzucają miliony na walkę
z COVID-19, ale prawda jest taka, że teraz
jest już za pięć dwunasta i trzeba było się
ruszyć wcześniej. Po epidemii SARS w 2004 r.
naukowcy powinni byli dostać wsparcie na
badania nad wirusami COVID, ponieważ
nie od dziś wiadomo, że mogą one być dla
ludzi niezwykle niebezpieczne.
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Fot. Gazeta Wyborcza

że oni pilnują swoich interesów. Kiedy broniłem praw autorskich i umowy ACTA, grożono mi, mojemu synowi i mojej żonie, że
nasza kawiarnia w Warszawie zostanie spalona. Różnie bywa. Ale przecież nie tylko ja
spotykam się z takimi reakcjami.

 Cenzura 2020?

 Historia lubi się powtarzać, sytuacje lu-

bią się powtarzać, atmosfery i nastroje też.
Widzisz dzisiaj jakieś podobieństwa do
tego niepokornego boomu sprzed dekad?
Musimy tu trochę stonować, bo ten boom,
o którym mówisz, był kulturowy i nie był
naznaczony polityką. Jeśli spojrzymy na
lata 60., to widzimy Czerwone Gitary, Halinę Frąckowiak, Skaldów. To była eksplozja
muzyki big-beatowej, a w niej nie było treści
politycznych. Za każdym razem, w każdej dekadzie pojawia się ktoś, kto coś zmienia kulturowo. Na świecie była Joplin, Rolling Stones, potem Bee Gees, a dzisiaj Billie Eilish.
W każdym pokoleniu, w każdej dekadzie
pojawia się ktoś głośny. Mieliśmy przykład
banalnego w sumie Bon Jovi, a potem nagle
ktoś bierze w ręce gitarę i zaczyna śpiewać
o ważnych rzeczach, które dzieją się na świecie. Mamy nagle U2, Boba Geldofa, falę protestu, walki z głodem. Jest jakiś zryw i tysiące idą za tym. Ja pamiętam czasy, nazwijmy
to boomu, kiedy w Jarocinie pojawiały się
punkowe kapele piszące i śpiewające przeciwko komunie, przeciwko ówczesnej władzy. Może i słabo grali, ale byli wyszczekani
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i agresywni. Kiedy my, jako Perfect, byliśmy
sławni, grał też Maanam, Republika, TSA
i wielu innych wspaniałych ludzi. My dawaliśmy podtekst polityczny, ale to była rebelia
kulturalna, socjalna i pokoleniowa, nigdy
stricte polityczna. Tyle że władzom się to nie
podobało, bo uważały, że młodzież, która
tego słucha, wymyka się im spod kontroli.

 Każdy okres w dziejach, każdy system

ma w sobie coś, przeciwko czemu ludzie
będą protestować. Która dekada była
dla ciebie najpiękniejsza, najweselsza,
najspokojniejsza? Kiedy czułeś, że nie
musisz opierać się absolutnie niczemu?
Lata 60. Wtedy zacząłem myśleć po swojemu i słuchać muzyki innej niż ta, która była
powszechnie serwowana. Ta dekada miała
od cholery zalet, których dzisiejsze czasy już
mieć nie mogą. Wtedy po raz pierwszy samolot poleciał do Ameryki. Po raz pierwszy
Beatlesi polecieli do Indii i rozsławili hinduską kulturę i Raviego Shankara. Telewizja
tego nie nagłaśniała, nie było internetu,
nie mogliśmy tego znać. W moim życiu
nagle pojawiła się telewizja kolorowa, okazało się, że można wylądować na Księżycu
i z niego wrócić, że można przełamać bariery cywilizacji, których nie znano. I to nigdy się już nie powtórzyło. A myśmy mogli
spijać z tego jakieś kropelki soków. Dzisiaj
tęsknię tylko za tym, żeby politycy odwalili
się od nas na dobre.

 Czy Zbyszek Hołdys miewa dzisiaj proble-

my przez swoje zaangażowanie polityczne?
No pewnie, że ma. Kłopoty to chyba moja
specjalność. Zabierasz głos w jakieś sprawie, udzielasz jakiegoś wywiadu, publikujesz jakąś swoją wypowiedź w mediach
społecznościowych i następnego dnia dostajesz falę hejtu albo wiadomość, że dana
stacja telewizyjna czy radiowa musi zrezygnować z twojej obecności w programie.
Nie mam o to żadnych pretensji, rozumiem,

 Dobrze, to wracamy do początku naszej

rozmowy. Czy artysta powinien być polityczny, czy powinien dzielić, czy powinien stawać na barykadach, czy może
powinien łączyć?
Wymagasz ode mnie odpowiedzi na pytanie, na które mogę odpowiedzieć wyłącznie za siebie. Podziwiam wielu artystów. To
nie są jakieś wielkie tabuny, ale są, istnieją
i fajnie. Czy ja powinienem zrezygnować ze
swojego poglądu na świat? Moje serce jest
otwarte na każdego. Czy to był Jaruzelski,
czy Pospieszalski, z którymi robiłem wywiady, czy niezwykły ksiądz Natanek. Żyjemy w bardzo trudnym społeczeństwie. My,
jako społeczeństwo, jesteśmy podzieleni na
dwa obozy, jeśli nie na więcej. Ale straszne
jest to, że jesteśmy podzieleni przez polityków. Podpuszczanie, szczucie, szkalowanie
trwa każdego dnia. Z nienawiści ludzie się
zabijają. Z nienawiści do pochodzenia, wyznania, koloru skóry, płci, wieku. Nie będę
stać obok i tak sobie milczeć, kiedy to się
dzieje. Nie mógłbym.

 Zbyszek, dziękuję za rozmowę.

Fot. FB Z.Hołdys

faceci pod wpływem ziół czy jakichś grzybków”. Gdyby wytoczono jej proces w USA,
wszystko musiałoby zostać udowodnione –
czy brali te grzybki czy nie? No bo jak brali,
to mówiła prawdę. W Polsce kierowano się
obrazą uczuć religijnych. I co się stało?…
Wszystkie jej zakontraktowane koncerty zostały odwołane w miastach i miasteczkach,
w których większość sprawował PIS. Niektórzy artyści boją się, że spotka ich kara za
otwartość, boją się stanąć w obronie LGBT
czy klimatu, bo ich kariera runie, a mają na
utrzymaniu tabun muzyków, tancerzy itd.
Gwiazda da sobie radę, ale towarzyszący
jej muzyk niekoniecznie. Rozumiem ich
lęki, ale potępiam tych, którzy świadomie
wspierają złe władze. Niszczą Polskę, niezależnie od dekady.

Od początku zadajesz mi pytania, na które
nie mogę ot tak po prostu odpowiedzieć.
Cenzura jest cenzurą i nie jest to tak ważne, kto cię cenzuruje. Kiedy odeszła cenzura polityczna, pojawiła się niejako cenzura
kulturalna. Radio ZET i radio RMF podjęły
decyzję, że z przyczyn komercyjnych nie
będą grać ostrej muzyki gitarowej. Nakazywano nawet świetnym kapelom usuwanie
gitarowych solówek, bo inaczej piosenka
nie zostanie zagrana. Już pomijam testowanie piosenek na grupie gospodyń domowych, które na przykład chcą słuchać tylko
beztroskich utworów. Czyli to jest cenzura?
Zadzwonił do mnie pewien facet i mówi
o mojej piosence: „Genialny utwór, ale
rozumiesz, że go nie mogę puścić na antenie”. Ale też pamiętam sytuacje, w których
pewna stacja radiowa zapłaciła za koncert
Stonesów, po czym nie zagrała ani jednej
ich piosenki. Na pytanie „Dlaczego?” odpowiedź była prosta: „Żeby nikt inny ich nie
ściągnął i nie reklamował, tylko my”. Czy
to nie jest cenzura? Dzisiaj, według mnie,
cenzura nadal istnieje. Z powodów politycznych czy innych, nie ma znaczenia.
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Sztab Pomocy Belgia przy Biurze Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego działa zaledwie od 18 marca, ale za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebooka, Twi�era i Instagrama – dotarł z informacjami już do 180 000 Polaków.
Infolinia przyjęła ponad 1000 zgłoszeń telefonicznych, a stronę odwiedziło już ponad 6000 osób. Sztab liczy obecnie 90 osób w różnych działach: infolinia pomocy (można tam znaleźć pomoc duchową, psychologiczną, w związku z ubezpieczeniem socjalnym), dział
szycia masek, dział kolportowania żywności dla bezdomnych – osób
potrzebujących oraz produkcja przyłbic ochronnych.

Jeśli chcielibyście wesprzeć projekt pomocy
bezdomnym lub osobom potrzebującym,
możecie to zrobić na dwa sposoby:
1. Dowożąc nam żywność do centrum dystrybucji:

Rue le Corrège 17A, 1000 Bruxelles
od 10.00 do 18.00,
kontakt: 0476 03 04 00.
Paczka Pomocy Belgia i paczki dla osób bezdomnych dostarczane są już
od czterech tygodni. Współpracujemy z Centre de Crise/Crisiscentrum, brukselskimi gminami: Ixelles, Je�e, Woluwe Saint Pierre, a także
z COCOF – Commission communautaire française oraz regionem Liège.

Prosimy, aby żywność była z dłuższym
terminem ważności, jeśli to możliwe
w kartonie, z kartką opisującą zawartość.
2. Wspierając ﬁnansowo zakup żywności
wpłatą na konto:

Emigra�on Project ASBL – BE25 0689 0807 1082
BIC: GKCCBEBB
Pamiętaj, aby w tytule wpłaty wpisać:

„SPB – Pomoc Bezdomnym”
lub „SPB – Pomoc Polonii”.
Sztab Pomocy Belgia
Nasze działania wspierają: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Bruksela, Polska Paraﬁa Prawosławna w Brukseli, Emigra�on Project,
Christelijke Mutualiteit oraz „Gazetka”.
Dziękujemy serdecznie za wsparcie ﬁnansowe projektów „Pomóż
bezdomnym” i „Paczka Pomocy Belgia” wszystkim darczyńcom oraz
Magabel, Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Brukseli, sklepom Kubuś Market, Podlasiak, Podlasiak Maxi
oraz Sklepowi Polskiemu u Pawła.
Serdecznie dziękujemy też najważniejszym osobom – wolontariuszom. Bez nich ten projekt społeczny nie miałby sensu i racji bytu.
Dziękujemy, że jesteście z nami! Jesteście wielcy, a wasze zaangażowanie pomaga wielu Polakom w Belgii!
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więcej:

www.sztabpomocy.be
www.facebook.com/sztabpomocybelgia

Partnerami akcji są:

GAZETKA
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Śniegi, lody
i kwaśne wody

Od kilku lat słyszymy coraz to gorsze prognozy dotyczące przyszłości naszej planety. Mnożą się czarne scenariusze,
rządy opracowują programy naprawcze, niektóre nawet starają się je wdrażać w swoich krajach. Niestety, dane
dezaktualizują się bardzo szybko, a nowe badania dowodzą, że czerń jest jeszcze bardziej czarna. W grudniu zeszłego
roku ukazał się najnowszy raport na temat zmian klimatycznych, w którym naukowcy nie pozostawiają złudzeń: jest
o wiele gorzej, niż nam się wydawało jeszcze rok czy dwa lata temu.

KRIOSFERA ZANIKA
Definicja kriosfery jest prosta. Określa
się ją jako część hydrosfery, wypełnioną niezanikającym lodem z lodowców,
wód morskich i gruntów. Według innej
definicji – jest to powłoka lodowa na
powierzchni Ziemi w postaci lodowców,
lądolodów, wieloletniej zmarzliny i śniegów. Kriosfera powoli jednak przeczy
swej istocie, bo w wielu miejscach na
Ziemi stopniowo zanika. W licznych już
niedługo zniknie całkowicie.
Raport Cryosphere Climate Initiative dotyczy stanu kriosfery Ziemi oraz jej zachowań w trakcie ocieplenia klimatu. Analiza różnych przypadków i możliwości nie
pozostawia złudzeń. Bezczynność względem zachodzących zmian przyniesie już
wkrótce katastrofę na skalę globalną.
Tylko szybkie i zdecydowane działania
mogą zahamować proces topnienia śniegów i lodów na lodowcach, powstrzymać
zakwaszanie wód oraz zapewnić ludzkości (i innym gatunkom) dostęp do wody
pitnej.
Chodzi przede wszystkim o podniesienie
się poziomu mórz z powodu topnienia lo-
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dowców. Dotychczasowe prognozy wskazywały na kilkumetrowy wzrost poziomu
morza w okolicach 100 lat. Zweryfikowana wiedza jest o wiele bardziej pesymistyczna: mowa tutaj nawet o 20 metrach
wzrostu w przeciągu kilku dekad.
Raport opracowywało w ciągu ostatnich
kilku lat ponad dwustu naukowców, kolejna setka weryfikowała i aktualizowała
dane – wśród nich było ponad 40 specjalistów od kriosfery. Wnioski są zasmucające, ale jednocześnie jasne: albo teraz
zadziałamy w pełni, ograniczając pogłębiające się ocieplenie, albo wkrótce będziemy wprowadzać działania kryzysowe
na obszarze prawie całej Ziemi.

LÓD NA WAGĘ ZŁOTA
W badaniach wykazano, że aż 15 proc. lodowców roztopiło się w ciągu ostatniego
półwiecza. Główną przyczyną jest intensywnie ocieplający się klimat. W przeciągu
tysiącleci lodowce oczywiście roztapiały się
i tworzyły na nowo, jednak współczesna
sytuacja jest zdecydowanie inna. Zmiany
nie następują stopniowo, przyroda nie jest
w stanie tak szybko się do nich dostosować, w związku z czym cały świat (nie tylko
ludzki, ale też roślinny i zwierzęcy) musi się

zmierzyć z wyzwaniami ocieplenia, podwyższeniem poziomu wód, kataklizmami klimatycznymi oraz problemami z dostępem do
wody i żywności.
Na szczytach klimatycznych zazwyczaj mówi
się o nieprzekroczeniu klimatycznego progu ocieplenia w wysokości 2°C. Grudniowy
raport wykazał, że próg ten wiąże się z zanikiem lodowców wszędzie poza biegunami
i Himalajami. Przy takim założeniu poziom
mórz podniesie się o około 12–20 metrów
nad obecny. Według naukowców nie można
dopuścić do takiego stanu. Jedyną możliwą barierą oddzielającą od katastrofy, tzw.
„ostatnią barierą ochronną”, powinien być
próg w wysokości 1,5°C. Niestety, ta wartość jest coraz rzadziej przywoływana na
spotkaniach w sprawach klimatu. Pół stopnia różnicy w określaniu maksymalnego
progu ocieplenia klimatu do końca stulecia
ma ogromny wpływ na kriosferę. W sytuacji ocieplenia o 1,5°C do 2100 r. zniknęłaby
„tylko” 1/3 himalajskich lodowców. W tym
samym czasie, przy wzroście o 2,7°C, zniknęłaby połowa globalnego lodu. Przy wzroście
o 5–6°C do końca bieżącego stulecia może
zniknąć nawet połowa himalajskich lodowców. Ten abstrakcyjny wzrost temperatury
wcale nie jest jednak tak niemożliwy – wystarczyłoby nie podjąć żadnych działań na
rzecz ograniczenia szkodliwych emisji. To porównanie pokazuje, jak konieczne jest podjęcie natychmiast restrykcyjnych ograniczeń.

ZAMIAST SOLI — KWAS

Zakwaszanie wiąże się ze zmianą właściwości chemicznych wód, do których nie
wszystkie gatunki będą mogły się w tak
szybkim tempie przyzwyczaić. Te wrażliwsze zginą na samym początku, a pozostałe mogą stracić możliwości rozrodcze.
Tylko niektóre – te o najlepszej zdolności
ewolucyjnej reakcji na zakwaszanie –
mogą poradzić sobie z tak intensywnymi zmianami. Odbudowa ekosystemów
oceanicznych może potrwać dziesiątki,
a nawet setki tysięcy lat. Brak wielu gatunków spowoduje lukę w łańcuchach
pokarmowych wielu organizmów. Rzecz
jasna, w końcowym etapie tego procesu
znajdzie się także człowiek. Zakwaszania
i jego skutków nie da się cofnąć, należy
więc jak najbardziej ograniczyć występowanie tego zjawiska, oczywiście poprzez
ograniczenie emisji CO 2.

DEFICYT WODY PITNEJ
Kolejnym problemem wiążącym się
z topnieniem kriosfery jest brak wody
na całym świecie. Pasma górskie magazynują wodę oraz dostarczają ją poprzez
strumienie do rzek, a w konsekwencji do wszystkich organizmów żywych.
Tymczasem lodowce się topią, a jeziora
w górach są zanieczyszczone. Dostawy
wody zaczną maleć i przestaną pokrywać zapotrzebowanie całego bioróżnorodnego świata. Już dziś można oszacować, że również ludzie masowo ucierpią
wskutek tego zjawiska. Jeśli lodowce himalajskie, ale i alpejskie, będą się topić
tak intensywnie, już w latach 50. naszego stulecia bez wody mogą pozostać nawet 2 miliardy osób. Oczywiście do tego
czasu ludzi będzie coraz więcej, a więc
problem też będzie o wiele większy. Odpowiedź na to zagrożenie jest nadal ta
sama, powtarzana jak mantra w raporcie: ograniczenie do maksimum emisji
CO 2 do atmosfery.

20

GAZETKA

flood.firetree.net

W raporcie wskazano też na zagrożenia
związane z intensywnym zakwaszaniem
oceanów. Tempo tego zjawiska jest
ogromne – w przeciągu 3 milionów lat
nie zanotowano aż tak dynamicznego
wzrostu zakwaszania wód. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla ekosystemów
oceanicznych, a w konsekwencji również
dla wszystkich innych. Ograniczyć to zjawisko może jedynie utrzymanie jak najniższych emisji CO2.

MILIONY POD WODĄ
Co jednak w praktyce będzie oznaczało podniesienie się poziomów mórz o kilkanaście
metrów? Większość ludzi wolałoby chyba
nie znać odpowiedzi na to pytanie… Wiadomo już jednak dokładnie, co zostanie zalane
w pierwszej kolejności, a co niedługo potem.
Ilu ludzi, ile terenów, zwierząt, pól uprawnych
czy obszarów gospodarczych ucierpi.
Na całym świecie sytuacja sześciu państw
będzie najgorsza – Chiny, Bangladesz, Indie,
Wietnam, Indonezja i Tajlandia są w czołówce, jeśli chodzi o liczbę ludności, którą
„zaleje” fala ociepleniowa. W najnowszych
badaniach czterokrotnie wzrosły szacunki
dotyczące zagrożenia – bez solidnej ochrony wybrzeży do połowy stulecia powodzie
będą nawiedzały zagrożone tereny co najmniej raz w roku. Do końca stulecia tereny
te mogą znaleźć się całkiem pod wodą.
Mowa tutaj już o konkretnych liczbach
– w Chinach o 87 mln, w Bangladeszu
o 50 mln, w Indiach o 38 mln (dzisiejsza populacja Polski), w Wietnamie o 35 mln, w Indonezji o 27 mln, w Tajlandii o 13 mln. Łącznie na świecie bezpośrednio ucierpi około
300 mln ludzi.
W Europie również skutki będą mocno odczuwalne. W zależności od „wysokości”
nadchodzącej fali pod wodą znajdą się
wszystkie tereny depresyjne z dostępem
do morza, ogarniając dodatkowo tereny
przyległe. Sytuacja, w której znaczna część
Holandii, Danii, ale także niektóre tereny

Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii znajdą się
pod wodą, na pewno wystąpi w najbliższych
kilku dekadach. Pytanie, jak wielkie obszary
zostaną zalane i ilu ludzi będzie musiało znaleźć nowe miejsce do życia.
Również w Polsce skutki podniesienia się
poziomu mórz będą mocno odczuwalne.
Gdyby podniósł się on o 1 metr, stracilibyśmy „tylko” część Trójmiasta czy Szczecina.
Gdyby podniósł się o wieszczone 20 metrów,
pod wodą znajdzie się nie tylko cały Szczecin
i połowa Trójmiasta, ale też Mierzeja Helska,
Gorzów Wielkopolski, Tczew czy Grudziądz.
W tym scenariuszu Żuławy Wiślane przekształcą się w basen Bałtyku. Taka sytuacja
zmusiłaby około 300 tys. ludzi do migracji,
a utracone tereny przyniosłyby straty nie
tylko indywidualne, ale przede wszystkim
gospodarcze, kulturowe czy polityczne.

OSTATNI DZWONEK
Nadchodzące zmiany nie wróżą więc ludzkości niczego dobrego. Naukowcy apelują
– teraz wybrzmiał ostatni dzwonek, żeby
nawet nie zatrzymać, ale znacząco spowolnić ten proces. Ostatni dzwonek, żeby ograniczyć rozmiar nadchodzącej katastrofy i zacząć rządzić dla planety (i ludzkości) jednym
głosem. Ostatni dzwonek, żeby zahamować
niekontrolowane emisje CO2. Bo o to w tej
walce najbardziej dzisiaj chodzi.
Pełny raport można znaleźć pod linkiem:
http://iccinet.org.
Ewelina Wolna-Olczak
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astanawialiście
się czasem, jak
bardzo potrafimy być dla
siebie samych niemili, niesprawiedliwi i podli? Komu
z nas nie zdarza się obrzucić samego siebie grubym
słowem? Niektórzy z nas
(ja też zaliczam się do tej
smutnej grupy) są dla siebie okrutni każdego dnia.
Najczęściej zaczyna się niewinnie, od zwykłego: „znowu spóźniłaś się na pociąg,
zawsze musisz się tak wlec”.
Potem przy każdej pomyłce
powtarzasz: „ale jestem
głupia”. Z czasem brniemy
coraz dalej, czyniąc swoje
życie z samym sobą prawdziwym horrorem, aż wreszcie nie jesteśmy w stanie
spojrzeć na siebie w lustrze.

Obserwując swoją rodzinę i przyjaciół,
doszłam do wniosku, że z podobnym problemem boryka się sporo osób. Nadchodzi
wiosna, postanowiłam więc wziąć byka za
rogi i pomyśleć, co takiego mogę zrobić,
żeby być dla siebie milszą. Poszperałam,
poczytałam i znalazłam kilka ciekawych pomysłów na zmianę złych nawyków.

Od momentu narodzin każdemu z nas towarzyszy najwspanialszy i najwierniejszy
przyjaciel, taki, który nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest gotowy wysłuchać. Tym
przyjacielem jesteśmy dla siebie my sami.
A właściwie powinniśmy być, bo bardzo
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Czy rzeczywiście nie masz 20 minut przed
snem, przed pracą albo kiedy dzieci już
śpią, żeby zająć się sobą? Wszyscy gdzieś
gonimy, mamy pełne ręce roboty i po całym dniu padamy na pysk. Ale codziennie
tracimy też mnóstwo czasu, który moglibyśmy znacznie lepiej spożytkować. Spojrzałam na siebie i na swój dzień: pełno w nim
było złodziei cennego czasu: Facebook,
Instagram, telewizja, postanowiłam więc
ograniczyć te chwile bezmyślnego przesuwania paluchem po ekranie i nagle stał się
cud: miałam więcej czasu na to, by spokojnie usiąść i pomyśleć o sobie oraz zająć się
tym, co sprawia mi przyjemność. Zmiana
nawyków nie przychodzi łatwo, zwłaszcza
że większość z nas jest w mniejszym lub
większym stopniu uzależniona od komórki
czy telewizora, ale jeśli już oderwiemy się
od ekranu, zobaczymy, że sami w sobie jesteśmy niezwykle interesujący.

często się zdarza, że w całym tym hałasie
i rozgardiaszu dnia codziennego zapominamy o sobie samych i zaczynamy patrzeć
na siebie z niechęcią, a nawet ignorować.
Tymczasem to właśnie sami dla siebie powinniśmy być najbliższymi osobami.
Każdej przyjaźni potrzebny jest czas – to on
pomaga się nam wzajemnie poznać, zrozumieć i polubić. Nie inaczej rzecz się ma z budowaniem przyjaźni z samym sobą. Warto
każdego dnia znaleźć kilka minut tylko dla
siebie. Chodzi o czas, który rzeczywiście poświęcimy świadomie sobie samym. Czas bez
telefonu, telewizora i gazety, które odrywają
nas od rzeczywistości i od naszych myśli. Zaproś się na kawę, pomyśl o sobie, „pogadaj”
ze sobą o swoim dniu, zaplanuj sobie, co
zrobisz dla siebie w weekend. Tym wszystkim, którzy mają ochotę zakrzyknąć: „Hej,
hej! Mam dzieci, pracuję, mam psa, kota,
nie mam czasu się w głowę podrapać!”,
proponuję stanąć w ciszy i chwilę pomyśleć.

W weekend postaraj się wybrać na spacer
na łonie natury, idź gdzieś, gdzie nie będzie atakował cię zgiełk i hałas, gdzie nie
będzie reklam i głośnej muzyki. Wycisz
się i pobądź sam na sam ze sobą. Spacery
mają zbawienny wpływ nie tylko na naszą
kondycję ﬁzyczną, ale też pomagają pozbyć
się stresu i znaleźć tak potrzebną wszyst-

www.elabouti.com
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Ponieważ bywam dla siebie mniej lub bardziej świadomie bardzo niesprawiedliwa
i niemiła, postanowiłam każdego dnia powiedzieć sobie komplement. Naukowo udowodniono, że praktykowanie tego rytuału
pomaga budować pewność siebie i podnosi
poziom endorﬁn (hormony szczęścia). Najlepsze efekty można uzyskać, stając przed
lustrem i mówiąc sobie na głos coś miłego.
To może być na początek coś bardzo prostego, jak np.: „masz bardzo ładne oczy”, albo:
„świetnie ci dziś poszło w pracy!”.
Znajdź coś, co naprawdę w sobie lubisz,
coś, co napawa cię dumą. Najważniejsze,
żeby wierzyć w to, co mówisz. Niech to będzie wyznanie od serca, a nie coś, co rzuca
się ot tak. To bardzo ważne, bo nie chodzi
o to, żeby się oszukiwać albo stawiać w niezręcznej sytuacji typu: wcale tak nie myślę,
ale wypada coś powiedzieć. Samego siebie
przecież ciężko oszukać i nawet jeśli próbujesz, zawsze będziesz czuć niesmak. Warto
zatem znaleźć coś, co według ciebie zasługuje w tobie na pochwałę. Początek może
być trudny – patrzenie na siebie z boku
i mówienie sobie miłych rzeczy może być

24

GAZETKA

w pierwszej chwili zawstydzające, ale to
minie. Po kilku ćwiczeniach będzie ci nie
tylko łatwiej znaleźć komplement, ale zaczniesz też lepiej przyjmować te, którymi
obdarzają cię inni.
Skoro już przy miłych słowach jesteśmy, nie
można zapomnieć, żeby unikać jak ognia
wstawek typu: „ale ze mnie idiotka” albo
„zachowałem się jak kretyn”, „nie jestem nic
wart”, „nie potraﬁę”, „jestem głupi”, „mam
same złe pomysły”. Kiedy mówimy do siebie w taki sposób, sprawiamy, że nasz mózg
zaczyna nam wierzyć. Sami siebie wbijamy
w foremkę oﬁary, łamagi, ciamajdy czy nieuka, nawet jeśli bardzo mało ma to wspólnego z rzeczywistością. Co więcej, z takim nastawieniem zaczynamy podejrzewać innych
o takie same opinie. Podświadomie przekonujemy siebie o tym, że „skoro ja mam
o sobie taką opinię, to inni pewnie też tak
myślą”. Co w większości przypadków ma się
do rzeczywistości tak jak istnienie Muminków. Wiem, to trudne, ja sama nadal muszę
wielokrotnie w ciągu dnia gryźć się w język,
ale jeśli opanujesz sztukę nieobrażania siebie samego, twoje życie nabierze nowych
barw. Zaczniesz widzieć swoje dobre strony
i nabierzesz pewności siebie.

Kolejnym świetnym krokiem na drodze do
zaprzyjaźnienia się z samym sobą jest robienie tego, co sprawia nam przyjemność.
Znalezienie sobie hobby jest czymś absolutnie fantastycznym i nie musi to być wcale
kosztowne ani wyszukane – ważne, żeby
sprawiało ci przyjemność i pozwalało na
spędzenie kilku chwil na robieniu czegoś,
co lubisz. Sport, szycie, szydełkowanie, pisanie, malowanie, krzyżówki, ogrodnictwo, gotowanie, czytanie… – możliwości
są nieograniczone. Jeśli nie masz od razu
niczego na myśli, poszukaj, pomyśl i spróbuj nowych rzeczy. Nie bój się iść samotnie
do kina albo na siłownię, nie wstydź się
chwycić za stare szydełko po babci i sprawdzić, czy nie sprawi ci
przyjemności machanie nim
przez kilka chwil dziennie.
Hobby nie musi być drogie
i czasochłonne, bo często
najprzyjemniejsze rzeczy są
darmowe – jeśli lubisz tańczyć, włącz muzykę, zamknij
się w pokoju i poszalej!

Nie wstydź się swoich emocji, swojego
szczęścia i tego, co lubisz. W znalezieniu
czasu na swoje zainteresowania chodzi
przede wszystkim o to, by ten czas zaplanować dla siebie i sobie go poświęcić bez
poczucia winy, że nie zajmujemy się sprawami innych ludzi. Mała dawka zdrowego
egoizmu nikomu nie zaszkodziła – najważniejsze, żeby z nim nie przesadzać. Często
osoby, które opiekują się dziećmi albo
niepełnosprawnymi, chorymi lub starszymi członkami rodzin, zapominają o sobie
i spalają całkowicie w poświęceniu dla innych. Ta piękna postawa zasługuje na szacunek, ale żyjąc i pracując dla innych, nie
możemy zapominać, żeby zadbać też o siebie. Poświęcając sobie chwilę, nie popełniamy przestępstwa wobec tych, którymi
się opiekujemy. Dając sobie te parę minut,
dbamy o to, żeby nie wpaść w depresję
i nienawiść, które mogą naszą i innych
sytuację zamienić w koszmar. Poszukaj
zatem czegoś, co sprawia ci przyjemność,
i znajdź każdego dnia albo w każdym tygodniu czas, żeby się temu poświęcić.
Sprawiaj sobie przyjemności, nie wstydź
się czasu spędzonego w samotności i nie
bądź na siebie wściekły za myślenie o sobie. Nie wszystko musi zawsze obracać się
wokół innych! Co więcej, jeśli będziesz
milszy dla siebie, staniesz się lepszy dla
innych. Doceniając siebie, nie stajesz się
samolubem, przeciwnie: zaczynasz patrzeć
na siebie z miłością, którą później możesz
oﬁarować innym. Nie wstydź się czasu spędzonego w samotności, bo nie będzie to
czas stracony. Nie zawsze musisz otaczać
się tłumem, żeby być szczęśliwym. Bycie
sam na sam ze sobą to nic złego. Przestań
słuchać innych, którzy mówią, że tylko
ciągłe wychodzenie i zabawa sprawią, że
poczujesz się lepiej. Czasem potrzeba do
tego tylko ciszy i chwili spokoju. Nie bądź
zły, jeśli popełnisz błąd albo gafę – pomyśl
o niej, wyciągnij wnioski i potraktuj każde
potknięcie jak lekcję. Naucz się szanować
i lubić siebie, a zobaczysz, że taki sam szacunek i miłość zaczną do ciebie przychodzić z zewnątrz.
Jeśli wydaje ci się, że nie masz nikogo na
świecie, kto może cię zrozumieć, pamiętaj,
że zawsze masz siebie!
Anna Albingier

Rys. Freepik

kim równowagę. W lesie czy w parku myśl
o sobie: o marzeniach, celach, problemach,
radościach i przyjemnościach. Nie bój się,
nie staniesz się przez to egoistą, ale zyskasz
więcej samoświadomości, lepiej siebie poznasz i zaczniesz bardziej rozumieć.
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ZATRUDNIAMY

TITRES SERVICES

Osoby chcące zwiększyć swój etat
Osoby mające prawo do zasiłku (chômage,
CPAS) oraz kartę ACTIVA
OFERUJEMY:
• Umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze
25-38 godzin tygodniowo
• Większość pracy na terenie Brukseli
• Satysfakcjonujące warunki zatrudnienia
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: info@optimaservice.be
* Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie wybranym kandydatom

ADRES NASZEJ AGENCJI:
rue de la Jonchaie 13, 1040 Etterbeek
info@optimaservice.be | +32 (0)2 219 92 22

Jest 30 kwietnia. Nie wiadomo, czy
wybory prezydenckie odbędą się za
dziesięć dni, czy też nie. Niezależnie
jednak od decyzji, jaką ostatecznie
podejmie Senat RP, burza, która rozpętała się wokół wyborów, wzbudziła w większości Polaków ogromny
niesmak. To, czy pójdziemy do urn
10 maja, a może dwa lub trzy tygodnie później, jest dla wielu z nas
nieistotne. Na pierwszym miejscu
widzimy postawę rządzących, którzy
w dobie światowej pandemii dążą do
utrzymania władzy za wszelką cenę.

Pierwszą podstawową wątpliwością jest dla
nas wszystkich bezpieczeństwo obywateli
podczas wyborów prezydenckich. Nawet
przeprowadzenie ich w formie korespondencyjnej nie przekonuje nas, że będą stuprocentowo bezpieczne, nie wspominając
już nawet o samych „posłańcach” kopert
i gromadzących się w większych grupach
komisjach wyborczych.
Kolejna wątpliwość wiąże się z tym, że przecież nie wyszliśmy jeszcze z pandemii. Kraje
Europy Zachodniej mają już szczyt zachorowań za sobą, ale w Polsce on jeszcze nie nastąpił, chociaż wzrost jest o wiele wolniejszy i mniej dynamiczny. Jedna chora osoba
zakaża statystycznie ponad jedną osobę,
a to jednoznacznie oznacza dalszy rozwój
epidemii. Dopiero wynik poniżej „1” może
wskazywać na przygaśnięcie pandemii,
a samo odchodzenie od restrykcji powinno
następować stopniowo, po dłuższym okresie utrzymywania się tego wyniku.
Jeszcze inną wątpliwością są same dane
podawane do publicznej wiadomości. Zaskakująco niska jest liczba wykonywanych
codziennie testów, co nie wskazuje na to,
że dane polskiej służby zdrowia nt. zachorowań oraz zgonów z powodu koronawirusa
odzwierciedlają rzeczywistość. Jeśli dodamy
do tego problemy z uzyskaniem dostępu do
testu przez osoby potencjalnie chore, z objawami, ale niepowiązane ze zdiagnozowanymi chorymi – wówczas te dane wzbudzają
jeszcze więcej wątpliwości. Nawet jeśli założylibyśmy, że statystyki przekazywane przez
Ministerstwo Zdrowia są zgodne z sytuacją
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chorobową Polaków, to utrzymująca się liczba kilkunastu tysięcy chorych oraz kilkuset
ofiar (pomimo usilnych starań) cały czas
wskazuje na to, że jesteśmy przed szczytem
zachorowań. Katastrofą byłoby, gdyby nastąpił on w niekontrolowanej formie wkrótce po wyborach korespondencyjnych.

Rzeczywistość pandemiczna dla obywateli
to jednak nie są codzienne analizy wykresów i prognoz. Na pierwszy plan wychodzą
nieco inne problemy i od władzy oczekiwalibyśmy, aby najpierw zajęła się właśnie nimi. Minione kilka tygodni pokazało
jednak dobitnie, że rządzący nieustannie
wracali do organizowania wyborów prezydenckich. Różne pomysły, opinie i analizy
promowane przez zwolenników tego wydarzenia denerwowały wielu Polaków, którzy
uważali, że są teraz ważniejsze sprawy niż
nierówna walka o władzę.
Wielu Polaków w ostatnich tygodniach traciło pracę. Czasem całe rodziny z dnia na
dzień utraciły źródła dochodów. W wielu
domach pojawiło się zagrożenie ubóstwem
i głodem. Wielu Polaków wysłano na przymusowe „postojowe”, obcięto im pensję, skłoniono do pracy zdalnej (często bez zaplecza
wymaganego do takiej pracy). Niektórych
pracowników obarczono ponad miarę obowiązkami, nie dbając o ich prawa – choćby
osoby w służbie zdrowia, w branży medycznej, a także spożywczej i handlowej. Uczniów
z dnia na dzień przestawiono na tryb nauki
zdalnej, co przysporzyło wiele problemów
i nie do końca przełożyło się na edukację.
Wielu przedsiębiorców stanęło na skraju bankructwa. Służbę zdrowia sparaliżowało, odwołano zabiegi, operacje, planowane wizyty.
Czy w tak trudnym czasie, generującym
tak wiele rozmaitych problemów, które
wymagają natychmiastowego przeciwdziałania, przeprowadzenie wyborów prezydenckich powinno być w parlamencie
priorytetem? Większość Polaków chyba
jednak nie odpowie twierdząco. Niezależnie od preferencji politycznych.

Jeżeli wybory odbędą się 10 maja, wielu
Polaków z przekory do nich nie przystąpi. Ze złości, że obecny rząd w tak trudnym czasie skupia się na sobie, a nie na

problemach obywateli. Wielu Polaków
nie będzie miało jednak możliwości głosowania we wskazanej, korespondencyjnej formie, nawet jeżeli będą chcieli.
Dotyczy to na przykład osób, które nie
mieszkają pod swoim adresem zameldowania lub po prostu nie przebywają w tym miejscu konkretnie 10 maja.
Również cała europejska Polonia będzie stała przed ogromnym dylematem – gdzie i jak
zagłosować, czy naruszyć w imię obywatelskiego obowiązku restrykcje nadal utrzymywane w wielu państwach europejskich.
Dotarcie do okręgów wyborczych w konsulatach czy ambasadach będzie pod wieloma
aspektami ryzykowne. Do wyborów zostało
dziesięć dni. Jeżeli miałyby się odbyć, brak
informacji o podstawowych zasadach wyborczych i prawach obywateli jest żenujący.

Zagadnienie wyborcze w aktualnej sytuacji wydaje się wyjątkowo nie na miejscu
z wielu powodów. Jest nieetyczne. Stawia
interes rządzących ponad interesem obywateli. Przekłamywanie oficjalnych danych
nt. pandemii koronawirusa w naszym kraju
lub prezentowanie ich w formie wskazującej na sukces nie ma nic wspólnego z przyzwoitością. Prowadzenie kryptokampanii
wyborczej w tym czasie jest niemoralne.
Kandydaci, którzy znaleźli się na listach wyborczych, w większości są zgodni co do braku zasadności wyborów za wszelką cenę.
Większość z nich nie miała nawet okazji
zaprezentować się wyborcom, nie mówiąc
już o programie wyborczym czy określeniu
linii przyszłej prezydentury.
Wielu prawników, specjalistów od polskiej
konstytucji, uważa, że planowane wybory
będą niekonstytucyjne. Zaproponowana
korespondencyjna forma również nie jest
jednoznaczna od strony prawnej. Pomijając
fakt udostępniania wrażliwych danych Polaków Poczcie Polskiej czy ignorowanie zaleceń wirusologów, taka forma wcale nie leży
w literze prawa i mogłaby zostać z łatwością
zakwestionowana w ustroju demokratycznym. Planowane wybory, przygotowywane
naprędce, z przypadkowymi pomysłami,
z rozwiązaniami na pół gwizdka – chyba nie
wróżą dobrze polskiej demokracji. Jeżeli odbędą się 10 maja, będzie to raczej parodia
wolnych wyborów.
Ewelina Wolna-Olczak

Świat zmaga się z chaosem wywołanym wirusem COVID-19, wszyscy martwimy się o naszych bliskich, o siebie samych, o pracę, szkołę i najbliższą przyszłość. Sama doświadczyłam nieprzespanych nocy i koszmarów. Wielokrotnie analizowałam w myślach przeróżne
scenariusze i pytałam: „a co by było, gdyby?” i „dlaczego to wszystko się dzieje?”. Z pewnością nie jestem jedyną osobą, która spędzała ostatnio dni i noce w taki sposób. Wszyscy jesteśmy przerażeni i niepewni jutra. W takich momentach i przy pytaniach „jak?”,
„dlaczego?” i „co dalej?” jak grzyby po deszczu pojawiają się tacy, którzy oferują nam
przeróżne odpowiedzi. Internet i prasa brukowa pełne są nieprawdziwych informacji
na temat pochodzenia wirusa, jego roli, zasięgu oraz sposobów na jego eliminację. Oto
kilka przykładów bzdur, w które, dla własnego bezpieczeństwa, nie powinniśmy wierzyć.
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„Panie, jakie nietoperze, to te anteny
wszystko rozsyłają…” 5G to technologia mobilna, która już w niedalekiej
przyszłości może zagwarantować nam
jeszcze szybszy przesył danych z użyciem sieci komórkowych, zastąpić też
ma obecną technologię 4G. Skąd wzięła się teoria, że wirus ma związek z 5G?
Stąd, że w styczniu ktoś „odkrył”, że
w Wuhan tuż przed rozpoczęciem epidemii zamontowano maszty do przesyłu danych. Prawda jest jednak taka, że
Wuhan to tylko jedno z 50 miast, w których anteny się znajdują, a ich budowę
rozpoczęto już w sierpniu zeszłego roku,
w październiku działały już w Szanghaju
i Pekinie. Czyli od sierpnia wirusy siedziały sobie w transmitorach, rozmyślając o najlepszym rozplanowaniu ataku? (A: „Panie wirus majster, myślę, że
powinniśmy zaatakować teraz”. B: „Eee
tam, młody, coś ty taki porywczy, siedź,
to trzeba na spokojnie zrobić”. Tak to
sobie wirusy gwarzyły w nadajnikach).

ganizmem nosiciela jest „nieaktywny”,
dopiero w komórce jest w stanie się
„obudzić”. Nie można go też przesyłać za
pomocą fal radiowych. Polski rząd w obliczu dezinformacji i czarnej propagandy
przygotował specjalną stronę zawierającą sprawdzone informacje na temat
technologii 5G: www.gov.pl/web/5g.
Warto na nią zajrzeć, żeby nie popaść
w taką paranoję, jakiej ofiarami padły
osoby podpalające maszty telekomunikacyjne w Wielkiej Brytanii i Królestwie
Niderlandów. Podpalanie anten nie tylko
jest idiotyczne i bezcelowe, ale też skrajnie nieodpowiedzialne: bez dostępu do
sieci osoba potrzebująca pomocy nie
będzie w stanie jej wezwać, przeróżne
systemy alarmowe i operacyjne służb
publicznych mogą zostać uszkodzone,
osoby starsze polegające na codziennym
kontakcie z rodziną będą go pozbawione, a pracujący z domu nie będą mogli
wykonywać swoich zajęć. Jedyne, co zyskają osoby podpalające maszty, to kilka
miesięcy w więzieniu i wysoki mandat.

Pole elektromagnetyczne 5G z pewnością nie ma nic wspólnego z wirusami,
które do namnażania się potrzebują
komórki gospodarza. Wirus poza or-

Nie dajmy się zwariować i nie wierzmy
we wszystko, co pojawia się w internecie – swoją drogą to zabawne, że większość teorii o szkodliwości Wi-Fi i sieci 4
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i 5G krąży właśnie w sieci, a ich propagatorzy spędzają długie godziny w internecie po to, żeby rozwodzić się nad jego
szkodliwością. Wszystko to trąci myszką
i niestabilnością zwojów mózgowych…

Inna grupa spiskujących huncwotów pochwaliła się w sieci teorią, której nie powstydziłby się sam mistrz Bareja. Otóż
według niektórych winni wszystkiemu
są miłośnicy przyrody. Tak, ich zdaniem
zły sen, w którym teraz przyszło nam
żyć, jest zaplanowaną akcją mającą na
celu zdziesiątkowanie populacji ludzkiej,
ograniczenie wpływu gospodarki na środowisko i w konsekwencji przywrócenie
pierwotnego stanu natury. Masterplan,
jakiego nie powstydziłby się nawet Thanos z ﬁlmów Marvela. Tyle tylko, że ma
w sobie równie wiele prawdy, co komiksy o superbohaterach.
Zacznijmy od tego, że jeśli Chiny słuchałyby ekologów i aktywistów działających na rzecz dobra zwierząt, do
pandemii najprawdopodobniej nigdy
by nie doszło. Dlaczego? Ponieważ pozamykano by targi, na których handlu-
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Zamiast poklepywania po ramionach
chińskiemu reżimowi przydałby się
porządny klaps w cztery litery, ponieważ zmiany te powinny pojawić się
już dużo wcześniej. Na czas powinni
też zareagować włodarze chińskiego
molocha i oczyścić wylęgarnie chorób, którymi są tradycyjne targi oferujące dzikie zwierzęta i „tradycyjną
medycynę”. Ekolodzy, lekarze i wirusolodzy z całego świata bili na alarm
już w czasie pandemii SARS, ale oczywiście sprawę zamieciono pod dywan, ponieważ niemal cały świat jest
w mniejszym lub większym stopniu
zależny od chińskiej gospodarki i od
działań reżimu. Każdy, kto odpowiednio posmaruje miodem par�i, zostanie
sowicie wynagrodzony. Niestety ekologów i aktywistów zignorowano, a teraz przyprawia się im gębę, prawiąc
o tradycji i kulturze. Z całym szacunkiem, sprzedawanie utytłanych w krwi
szczątków dzikich zwierząt w celach
viagropodobnych z kulturą w moim
pojęciu ma niewiele wspólnego.

Takiej listy nie powstydziłby się nawet
mój ulubiony szarlatan obecnej RP Jerzy Zięba, ale o nim i jego skrajnie niebezpiecznych praktykach za chwilę, zacznijmy od kieliszka. Domorośli lekarze
specjaliści, jak Aleksander Łukaszenka
i inni, zalecają, żeby prewencyjne spożywać alkohol, najlepiej wódkę albo
spirytus, ponieważ skoro trzeba alkożelem dezynfekować ręce, to jeszcze
lepiej zdezynfekować się od środka.

36

GAZETKA

Żeby obalić ten mit, wystarczy chyba
powiedzieć, że gdyby to była prawda,
to już dawno wirus opuściłby Polskę
i nigdy nie pojawił się w Rosji… W Iranie, gdzie spożywanie alkoholu jest
zabronione, a wirus hula w najlepsze,
27 osób zmarło, próbując wprowadzić
leczenie metanolem, który jest bardzo
niebezpieczną trucizną. Plotki o dobroczynnym wpływie alkoholu na zdrowie
rozchodzą się jak świeże bułeczki, ale
są całkowicie wyssane z palca. Picie
osłabia organizm, który jest wówczas
bardziej narażony na działanie wirusa,
a picie metanolu prowadzi w najlepszym wypadku do ślepoty, w najgorszym – do bardzo bolesnej śmierci.
Warto zatem przestać się leczyć „na
zaś”, igrając z własnym zdrowiem, i zacząć słuchać specjalistów.
Każda babcia powie: „dziecko, jedz
czosnek, żaden wirus się do ciebie nie
przyczepi”. Czosnek w rozsądnych ilościach nie zaszkodzi, ale niespecjalnie
pomoże na wirusy. Substancje w nim
zawarte mają wpływ na bakterie,
grzyby i niektóre pasożyty, ale zupełnie nie działają na wirusy – podobnie
jak każdy inny antybiotyk. Na pytanie,
czy warto jeść czosnek w czasie obecnej epidemii, odpowiem: oczywiście,
jego intensywny zapach zapewni nam
bezpieczną odległość dwu metrów. Picie wody (ani zimnej, ani gorącej) oraz
płukanie gardła też nie działa na wirusy, ale łagodzi ból i ewentualną opuchliznę, więc w tym wypadku raczej
przesadzić nie można, chyba że płucze
się nieumiejętnie, wówczas grozi nam
utonięcie lub zachłyśnięcie. Ostrożnie
zatem i z wodą.
Na koniec rozprawmy się z pseudonauką Jerzego Zięby, który, przypominam, nie jest lekarzem, ale magistrem
górnictwa, a leczenie to jego „hobby”.
Samo to wyjaśnienie powinno wystarczyć ludziom, żeby przestać słuchać
niebezpiecznych bzdur, które Zięba
rozpowszechnia, ale niestety świat
jest na tyle dziwnym miejscem, że
jego wynurzenia padają czasem na
podatny grunt. Co ma do powiedzenia
na temat COVID-19? A no tradycyjnie, że trzeba stosować witaminę C,
najlepiej wlewy, i mieszać ją z perhy-

drolem, który jest substancją żrącą
i w zetknięciu ze skórą tworzy martwicze plamy. Domorosły lekarz hobbysta posunął się tym razem za daleko – Główny Inspektorat Sanitarny
rozprzestrzenił informację o niebezpiecznym działaniu perhydrolu i nakazał ścisłą kontrolę sprzedaży środka.
Żaden prawdziwy lekarz nie zdecyduje
się na podanie takiej substancji dożylnie pacjentowi, zwłaszcza zmieszanej
z witaminą C, zatem szarlatan Zięba
instruuje swoich czytelników, jak robić
to w domowym zaciszu.
Jeśli ze strachu lub desperacji traﬁsz
na jego stronę internetową lub publikacje: nie wierz im! Nie wstrzykuj
sobie niczego, nie rezygnuj z pomocy
lekarzy i nie bierz niczego, co zaleca
naczelny naciągacz RP! Nie tylko ryzykujesz pogorszeniem stanu zdrowia,
ale także śmiercią. Jedynie przebadane leki i szczepionki są w stanie
pomóc naszemu organizmowi w wytworzeniu przeciwciał do zwalczania
COVID-19. Nie słuchaj osób, które
chcą się w tym trudnym czasie dorobić fortuny na cudownych środkach,
ale zaufaj lekarzom i naukowcom, którzy mają wiedzę i doświadczenie, bo
to może ocalić nas wszystkich.
„Kiedy rozum śpi, budzą się upiory”.
W czasie takim jak ten słowa poety są
jeszcze bardziej aktualne. Strach, niepewność i panika są najgorszymi doradcami, ponieważ popychają nas ku
teoriom i rozwiązaniom, które mogą
być dla nas bardziej niebezpieczne niż
szalejący na świecie wirus. Nie szukaj
informacji o COVID-19 na Facebooku
i Instagramie, nie sięgaj do porad celebrytów – wchodź na zaufane i rzetelne strony rządowe, strony szpitali
i centrów medycznych. Nie ufaj w złote środki pani Jadzi, bo najprawdopodobniej wcale ci nie pomogą. Szukaj
informacji, pytaj lekarzy i nie ufaj każdemu sensacyjnemu tytułowi w gazecie brukowej. Myjcie ręce, trzymajcie
dystans i bądźcie zdrowi!

Anna Albingier

Rys. Freepik

je się dzikimi zwierzętami, zabija psy
i koty dla mięsa i preparuje dziwaczne
magiczne mikstury z rogu nosorożca.
To właśnie takie bomby ekologiczne
odpowiedzialne są za mutacje i rozprzestrzenianie się śmiercionośnych
wirusów. 2 kwietna media podały
informację, że chińskie miasto Shenzhen wprowadziło zakaz hodowli
i uboju (sic!) psów i kotów na mięso –
prosimy o oklaski, witamy w XXI wieku! Och, jak bardzo dumni byli z tego
przedstawiciele władz i jak zadowolona opinia publiczna.

Polski Kosciół Ewangeliczny
w Belgii
Nie przeocz tego co
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Spotkasz ludzi, którzy doznali Bożego uzdrowienia,
którzy przeżyli Boży cud
Jezusa Chrystusa w swoim życiu.

Rue Van Ysendyck 48-50, 1030 BRUXELLES
Tłumaczymy na język: PL, NL, FR, ENG

churchofgodbe@gmail.com

Trudno oprzeć się wrażeniu, że historia lubi się powtarzać. Obecne wydarzenia
przypominają te sprzed kilkudziesięciu lat, dotyczące króla Edwarda VIII i Wallis
Simpson. Skandal, który wtedy wybuchł, był nawet większy niż obecny. Chodziło
bowiem o następcę brytyjskiego tronu, a nie o jego młodszego brata. W obu
przypadkach femme fatale, czyli kobietą, dla której porzuca się przyszłość oraz
swoją królewską rodzinę, jest Amerykanka. I Wallis Simpson, i Meghan Markle
były rozwódkami, gdy związały się z członkami rodziny królewskiej. Były też kobietami po trzydziestym roku życia, czyli osobami dojrzałymi, a nie naiwnymi
młódkami. Obie bardzo ładne, umiały przyciągać uwagę mężczyzn. No i musiały
mieć w sobie coś, co sprawiło, że właśnie dla nich najbardziej poszukiwani kawalerowie na świecie zdecydowali się zamienić swój królewski status na żywot
zwykłego obywatela. Czy była i jest to miłość, która przekracza wszelkie granice?
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RACHEL MEGHAN MARKLE

GRACE KELLY

WALLIS SIMPSON

Gdy książę Harry i jego żona Meghan Markle obwieścili całemu światu, iż rezygnują z królewskich tytułów i obowiązków i zamierzają żyć jak zwykli ludzie, wybuchła
niezwykła sensacja. Owszem, pojawiały się sygnały, że Meghan nie dostosowuje
się do etykiety dworskiej i nie potrafi dojść do porozumienia z rodziną królewską.
Była bezpardonowo oceniana przez media, a nawet brutalnie atakowana przez
brytyjskie brukowce. Ale chyba nikt nie spodziewał się tego, co nastąpiło.

Wallis Simpson, gdy poznała Edwarda VIII, następcę brytyjskiego tronu, miała 39 lat i była
rozwódką, ale ponownie zamężną. Nie cieszyła się dobrą reputacją. Edward VIII był pierworodnym synem króla Jerzego V i następcą
tronu. Liczył 41 lat, ale nie był żonaty. Miał romanse z wieloma kobietami, najczęściej starszymi od siebie, ale z nikim nie łączono go na
poważnie. O losie jego i brytyjskiej monarchii
zaważyło pewne polowanie na lisy. To właśnie
wtedy tych dwoje się spotkało. Dla następcy
tronu musiało to być
uderzenie pioruna.
Zaczął się spotykać
z Wallis, w której się
tak zakochał, że porzucił inne miłostki.
Wallis jednak była
bardziej światowa
i spotykała się jednocześnie z następcą
tronu i z innym mężczyzną – sprzedawcą
samochodów.
W końcu Edward VIII
decyduje się poślubić Wallis, która przeprowadza rozwód z drugim mężem. Wywołuje to kryzys konstytucyjny. Zarówno premier Wielkiej Brytanii Stanley Baldwin, jak
i arcybiskup Canterbury są przeciwni podwójnej rozwódce jako przyszłej królowej.
Obawy budzą również sympatie obojga wobec nazizmu oraz wysokich rangą dowódców III Rzeszy. 11 grudnia 1936 r. Edward
VIII abdykuje, podając jako powód niemożność sprostania królewskim obowiązkom
bez pomocy ukochanej kobiety, i powraca
do swojego pierwotnego imienia David.
Bierze ślub z Wallis pół roku później we
Francji. Oboje zyskują status persona non
grata w Wielkiej Brytanii po odwiedzinach
u Adolfa Hitlera i propozycji pozbawienia
Jerzego VI (brata Edwarda) tronu w zamian
za ogłoszenie się Edwarda namiestnikiem
III Rzeszy. Dawny Edward VIII zachowuje
tytuł księcia Windsor i ma nadzieję na powrót. Do Anglii i tytułu. Na próżno.
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Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale wtedy
Monako było tylko małym i niezbyt bogatym
księstwem zależnym od Francji. Legenda
głosi, że sławna ikona mody ze Stanów Zjednoczonych miała przyciągnąć bogatych turystów do monakijskich kasyn. I tak się stało.
Niemłody Rainier poprosił Grace Kelly o rękę
i… dwumilionowy posag. Zostając księżną,
Grace świadomie zrezygnowała z aktorstwa,
a była przecież wtedy u szczytu kariery. Desperacko szukała miłości i aprobaty, której
nie dał jej własny ojciec. I tutaj się zawiodła.
Jej królewski mąż miał kochanki i wybuchowy
charakter. Z jej francuskiego śmiała się służba dworska. Osamotniona i nieszczęśliwa,
pocieszenia szukała w alkoholu i romansach.
Tragiczny finał bajkowej historii wydarzył się
13 września 1982 r. na wijącej się serpentynami drodze na zboczach Alp. Samochód,
którym jechała Grace z córką Stephanie, wylądował w przepaści. Królowa Monako zginęła w wyniku odniesionych ran.

Tak jak Wallis Simpson jest rozwódką, a jak
Grace Kelly – aktorką, choć nie tak sławną.
Urodziła się i wychowywała w Los Angeles
i tam zaczęła grać drobne role w filmach już
jako nastolatka. Największy rozgłos przyniosła
jej rola w serialu „W garniturach”. W 2016 r.
poznała księcia Harry’ego, a po dwóch latach
wyszła za niego za mąż. Nie była idealną kandydatką – rozwódka, aktorka, Amerykanka.
Wypominano jej nawet egzotyczną urodę
– jej matka jest Afroamerykanką. Spekulowano, czy sobie poradzi, stając się częścią rodziny Windsorów, jednej z najpotężniejszych
monarchii na świecie. Wszyscy mieli dobrze
w pamięci problemy, które spadły na brytyjski
dwór po zjawieniu się w życiu Edwarda VIII
Wallis Simpson, jak i perturbacje związane
z niedopasowanym małżeństwem Diany
i Karola. Jednak królowa Elżbieta miło przy-
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Informacja o tym, że Harry i Meghan zrzekli się tytułów książęcych, zaszokowała
i dotknęła wszystkich członków monarchii
brytyjskiej – a szczególnie królową Elżbietę.
Wstrząsnęła też światowymi mediami. Tego
nikt się nie spodziewał. Owszem, Meghan
była bacznie obserwowana przez paparazzi i dziennikarzy, którzy komentowali jej
zachowanie. Jednak wydawało się, że jako
aktorka i kobieta z życiowym doświadczeniem poradzi sobie w nowej roli. Okazało
się, że nie wytrzymała zmasowanego ataku
mediów, który jej mąż porównał do nagonki,
jaka spotkała jego matkę, księżnę Dianę. Inni
wietrzyli tu ultimatum, jakie Meghan miała
postawić mężowi, żeby wybrał życie z nią
i ich synem, ale poza brytyjską monarchią.
Para wraz z synkiem zamieszkała początkowo w Kanadzie, ale ostatnio przeniosła się
do Los Angeles, gdzie mieszka matka Meghan, Doria Ragland. Małżeństwo zrezygnowało z pełnienia królewskich obowiązków
i zrzekło się tytułów książęcych. 31 marca
2020 r. Meghan i Harry przestali oficjalnie
reprezentować brytyjski dwór królewski.
Meghan, co prawda, chciała utrzymać nazwę strony internetowej „Sussex Royal Foundation”. Pod naciskiem królowej Elżbiety
musiała ją jednak zmienić. Poszło o słowo
„royal”, czyli królewski. Królowa argumentowała, że przecież nie są już oficjalnie członkami rodziny królewskiej. Fundacja jest
sposobem na uzyskanie niezależności finansowej młodego małżeństwa. Ma promować
zdrowy styl życia i organizować warsztaty
edukacyjne, a pod jej szyldem mają być produkowane ubrania, gadżety, itp.

Zaledwie dwa lata po iście królewskim
ślubie następuje zerwanie z brytyjską
monarchią. Oczywiście rodzą się pytania
o przyczyny tego stanu rzeczy. Niektórzy
komentatorzy zauważają, że Meghan, po-

winna była wiedzieć, co ją czeka, i przyjąć
rolę, która sama sobie wybrała. Była przecież dorosła (34 lata) i obeznana w świecie
(jako aktorka odniosła dość duży sukces;
była kobietą nowoczesną i zaangażowaną społecznie). Nie tak jak Diana – miła
i urzekająca, ale przy tym bardzo młoda
i naiwna. A jednak Meghan nie okazała się
na tyle doświadczona życiowo, by poradzić sobie w nowej roli. Wolała więc wrócić do bardziej normalnego życia, które
prowadziła w Stanach Zjednoczonych, niż
wtłoczyć się w ramy etykiety i „walczyć”
z paparazzi. A może też pochodzi już z innego pokolenia kobiet – zdecydowanych,
choć wrażliwych i niezamierzających się
poświęcać w imię idei.
Harry jest drugim synem księcia Karola, ale
jego szanse na objęcie tronu są odległe. Nadal rządzi królowa Elżbieta i nic nie zapowiada, żeby miała abdykować. Po niej tron
dziedziczy książę Karol, a po nim William
i jego synowie. Wydaje się więc, że Harry
wraz z Meghan przemyśleli swoją sytuację
i postanowili wybrać życie z dala od brytyjskiego dworu i różnych związanych z nim
obowiązków. Nie będą otrzymywać dotacji przysługującej członkom rodziny królewskiej, ale też nie będą nieustannie pod
ostrzałem paparazzi. Meghan nie będzie
musiała przestrzegać dworskiej etykiety,
która tak ją zawsze uwierała.
Nadal mogą się cieszyć niezwykłą popularnością i spieniężać swój wizerunek.
Prowadzenie social mediów, udziały
w imprezach i wykładach, wydawanie
książek może im przynieść dziesiątki milionów dolarów rocznie. Spekuluje się, że
Meghan będzie chciała wrócić do aktorstwa. Na razie została lektorką w filmie
dokumentalnym Disneya „Elephant”, ale
swoją gażę przeznaczyła na konto organizacji walczącej z kłusownictwem. Znawcy tematu uważają, że decyzja Harry’ego
i Meghan może wpłynąć niezbyt pozytywnie na brytyjską monarchię i położyć się
cieniem na jej przyszłości.
Książę znajduje swoją wybrankę. Nie jest
to dziewczyna przypominająca baśniowego
Kopciuszka. Czy będą żyli długo i szczęśliwie?
Przyszłość pokaże. Ale na pewno – poza „Firmą”, jak określa się brytyjską monarchię.

Sylwia Maj

Fot. Wikipedia

Była niezwykle utalentowana i powszechnie
uważana za zjawiskowo piękną. Grała w filmach znanych reżyserów, np. u Hitchcocka;
otrzymała Oscara za rolę w filmie „Dziewczyna z prowincji”. Miała za sobą wiele romansów, także z żonatymi mężczyznami,
gdy poznała księcia Monako, Rainiera. Ona
– gwiazda Hollywood – została zaproszona do udziału w sesji zdjęciowej w pałacu
w Monako. On – książę owego pałacu i niewielkiego księstwa. Zaaranżowane spotkanie ma ciąg dalszy w korespondencji, która
przeradza się w uczucie.

jęła wybrankę swego ukochanego wnuka.
Meghan mogła liczyć na księżną Kate, żonę
Williama, jeśli chodzi o podzielenie się doświadczeniem w nowej, niezwykłej roli na
dworze królewskim. Po ślubie z Harrym
Meghan została oficjalnie częścią rodziny
królewskiej i przyjęła tytuł księżnej Sussex.
Musiała zrezygnować z grania w filmach, za
to reprezentowała wraz z mężem rodzinę
królewską w czasie licznych wystąpień. I została mamą Archie’ego – dziś już rocznego.
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W poniższym artykule przedstawiamy zarys
prawnych uregulowań związanych z przemocą
domową na terytorium Królestwa Belgii, jak
również odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane ze złożeniem skargi przez
osoby, które doznają przemocy domowej.

Przemoc w związku to całokształt zachowań, czynów oraz postaw obecnego lub byłego małżonka (partnera), które mają na celu
przejęcie kontroli nad drugą osobą, podporządkowanie jej i całkowite zdominowanie. Przemoc może przejawiać się agresją ﬁzyczną,
groźbami, szantażowaniem, działaniami mającymi na celu izolację
oﬁary od innych członków rodziny czy też od przyjaciół, wymuszaniem aktów seksualnych, odcięciem środków ﬁnansowych lub
ograniczeniem dostępu do nich, itd. Najczęściej nie są to sytuacje
jednorazowe, a wręcz przeciwnie – to przybierające na sile, powtarzające się cyklicznie zachowania, które wyniszczają przez lata
oﬁarę zarówno ﬁzycznie, jak i psychicznie.
ROZWIĄZANIA PRAWNE W BELGII
Aby zapobiegać występowaniu aktów przemocy domowej, prawodawca belgijski przyjął kilka aktów prawnych, wśród których warto
wymienić ustawę z 24 listopada 1997 r., mającą na celu przeciwdziałanie przemocy domowej (la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple) oraz ustawę z 28 stycznia 2003 r.
o przyznaniu lokalu mieszkalnego małżonkowi lub osobie żyjącej
w związku partnerskim, która doznała aktów przemocy ﬁzycznej
ze strony współmałżonka bądź partnera (la loi du 28 janvier 2003
visant à l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de violence physique de son partenaire).
Art. 410 belgijskiego Kodeksu karnego przewiduje karę pozbawiania wolności do lat dwóch w przypadku, gdy sprawca dokona naruszenia narządu ciała lub rozstroju zdrowia małżonka lub osoby,
z którą pozostaje w stałym pożyciu albo gdy łączyła te osoby relacja uczuciowa w przeszłości.
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WARUNKI ROZPOCZĘCIA PROCESU
Aby mógł się rozpocząć proces karny oraz ewentualnie również
powiązany z nim adhezyjny proces cywilny (odszkodowawczy), odpowiednie służby muszą w jakiś sposób dowiedzieć się o zaistnieniu sytuacji potencjalnie noszącej znamiona czynu zabronionego.

Zasadniczo istnieją cztery możliwości:

• złożenie skargi przez pokrzywdzonego,
• złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
przez osobę trzecią (świadek, osoba bliska). Możliwe jest zastrzeżenie sobie anonimowości,
• złożenie takiego zawiadomienia przez osoby zobowiązane do sygnalizowania takich sytuacji (lekarze, opieka społeczna, dyrekcja szkoły),
• przyznanie się do winy.
Skargę lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można złożyć w formie pisemnej bądź ustnej na komisariacie policji lub bezpośrednio w prokuraturze. Zwyczajowo przyjmuje się, że na policji składa się skargę/zawiadomienie w formie
ustnej, z czego sporządzany jest pisemny protokół (procès-verbal,
w skrócie PV), który należy dokładnie przeczytać przed podpisaniem i poprosić o kopię dla siebie. Należy także skorzystać z możliwości podpisania deklaracji osoby poszkodowanej, co ułatwi na
późniejszym etapie dostęp do akt sprawy. Z kolei prokuratora
informujemy co do zasady za pomocą pisma wysłanego listem
poleconym lub złożonego bezpośrednio w biurze podawczym
prokuratury miejscowo właściwej.

PROCEDURA SKŁADANIA SKARGI NA POLICJI
PRZEZ OSOBĘ POSZKODOWANĄ
– NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby złożyć skargę?

Podstawowym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport
(belgijski lub polski), który potwierdza tożsamość osoby składającej skargę.
Jeśli poszkodowany dysponuje raportem z obdukcji sporządzonym
przez lekarza medycyny sądowej lub innym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym odniesione obrażenia, powinien dołączyć
ich kopie do akt sprawy.
W przypadku przemocy psychicznej można dołączyć kopie listów,
e-maili, SMS-ów, nagrania rozmów telefonicznych lub nagrania wideo.
Do policyjnego dossier można załączyć także pisemne zeznania
świadków lub wnieść wniosek o przesłuchanie osób w charakterze świadków.

Czy ktoś może mi towarzyszyć na komisariacie?

Jak najbardziej. Może to być osoba bliska – ktoś z rodziny, przyjaciółka. Jeżeli osoba składająca skargę nie posługuje się w stopniu
wystarczającym językiem francuskim lub niderlandzkim, należy
zwrócić się o pomoc do tłumacza.

Czy osoba, przeciwko której wnoszę skargę, będzie
o tym poinformowana?
Tak. Zostanie ona wezwana w celu złożenia wyjaśnień i będzie miała dostęp do akt sprawy. Adwokaci stron, jeśli zostali wyznaczeni,
też mają prawo wglądu w całą dokumentację związaną ze sprawą.

Obawiam się nowych aktów przemocy pod moim adresem. Co mam robić?

W przypadku istnienia uzasadnionej obawy doznania aktów przemocy można opuścić miejsce zamieszkania wraz z dziećmi lub bez
nich. Należy jednak poinformować o tym policję, ponieważ w przypadku gdy małżonek lub partner uda się na komisariat, by zgłosić
opuszczenie wspólnego gospodarstwa domowego lub uprowadzenie dzieci, policja nie podejmie żadnej interwencji w tej sprawie.

Chciałabym znaleźć bezpieczne miejsce dla mnie i dla
dzieci. Dokąd pójść?

Jeżeli nie ma możliwości znalezienia bezpiecznego miejsca
pobytu u rodziny lub przyjaciół, to w takim przypadku istnieją
centra udzielające schronienia ofiarom przemocy. Na stronie

http://violenceconjugale.be/-Adresses-U�les-#art-48

można znaleźć listę z numerami telefonów.
Za pobyt w tych miejscach pobierana jest pewna opłata. Jeżeli
osoba potrzebująca schronienia nie ma żadnych środków ﬁnansowych, może zwrócić się do CPAS o sﬁnansowanie takiego pobytu.

Wzrost skali przemocy ze względu na
płeć towarzyszy zawsze wszystkim
rodzajom kryzysu: klęskom żywiołowym, katastrofom gospodarczym,
konﬂiktom wojennym itp. Pandemia
Covid-19 nie jest wyjątkiem. Koronawirus unieruchomił już wiele krajów.
Dostarczają one dowodów na to, że
dom jest najbezpieczniejszym miejscem, jeśli chodzi o ochronę podczas
pandemii, ale nie wtedy, gdy ktoś
jest w nim zamknięty z partnerem,
który mu grozi. Może to być przemoc ﬁzyczna, seksualna, psychiczna,
wykorzystywanie emocjonalne lub
kontrola oraz dominujące zachowanie wobec partnerki lub partnera.

Opuściłam nasze wspólne mieszkanie. Teraz boję się
tam wrócić. Jak odzyskać potrzebne mi rzeczy?

Najlepiej wszystkie ważne osobiste dokumenty oraz te dotyczące
dzieci od razu wziąć ze sobą. Jeżeli jednak tak się nie stało, to osoba poszkodowana ma prawo zwrócić się do dzielnicowego, aby
dla bezpieczeństwa towarzyszył jej podczas wizyty w mieszkaniu.

Czy mogę zakazać swojemu partnerowi wchodzenia
do mojego mieszkania?

Jeżeli partner przedstawia realnie niebezpieczeństwo dla zdrowia
i życia osoby poszkodowanej oraz innych osób zamieszkujących
we wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci), prokurator może
nakazać partnerowi natychmiastowe opuszczenie wspólnego lokalu mieszkalnego oraz zakazać mu powrotu do niego. Dodatkowo
prokurator może nałożyć na partnera zakaz zbliżania się na okres
maks. 10 dni (ustawa z 15 maja 2012 r. o czasowym zakazie korzystania ze wspólnego lokalu mieszkalnego – la loi du 15 mai 2012
relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence
domestique). W tym czasie należy zwrócić się do właściwego sądu
– Wydział Rodzinny (Tribunal de la Famille) – o ustalenie czasowych zasad korzystania z lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie
o ustalenie miejsca przebywania nieletnich dzieci.

Przed pandemią osoby doświadczające
przemocy w rodzinie widziały agresywnych
partnerów lub rodziców przeważnie tylko
przez ograniczony czas dziennie. Mogły znaleźć choć odrobinę ulgi, kiedy musiały wyjść
do pracy lub gdy partner opuszczał dom
z tych samych powodów. Teraz osoby te są
skazane już od ponad miesiąca na spędzanie
z agresorem całego czasu. Co więcej, sytuacja społeczno-ekonomiczna, niepewność
co do przyszłości, obawy o zdrowie i odcięcie się od świata zewnętrznego powodują
wzrost napięcia, które agresywny partner
będzie próbował wylać i odreagować na
mieszkańcach domu.
Izolacja od świata zewnętrznego i często stała kontrola kanałów komunikacji jeszcze bardziej utrudniają proszenie o pomoc. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się grupy, które
nawet bez pandemii są narażone na większe
ryzyko i mają mniejszą możliwość wezwania
pomocy, m.in. kobiety, które wyemigrowały

Agnieszka Sita
doradca prawny w Trampolina asbl
ze swojego ojczystego kraju. Wzrostu tego
niebezpiecznego zjawiska doświadcza również Belgia oraz Polki w niej mieszkające.
Z myślą o kobietach, które znalazły się
w takiej sytuacji, aktywistki z Elles sans
frontières, Stowarzyszenia „Trampolina”
oraz Brukselskiego Klubu Kobiet otworzyły
Centrum Antyprzemocowe Elles pour elles/
Kobiety dla kobiet „Przełamać ciszę”.
Jeśli jesteś jedną z nich i potrzebujesz pomocy, zadzwoń: +32 466 90 17 02
godziny dyżurów:
ogólne poradnictwo: poniedziałki, wtorki,
czwartki 18.30 – 20.30
soboty 18.00 – 21.00
psycholog: środy 11.00 – 13.00
prawnik: środy 22.00 – 23.00
lub napisz: epe.bruksela@gmail.com
Pełna anonimowość gwarantowana.
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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.
Ze wszystkimi pytaniami
należy się zwracać do swojej kasy
ubezpieczenia społecznego.
Więcej informacji: www.inasti.be

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).
Pod pewnymi warunkami można skorzystać z dochodu zastępczego częściowego
(droit passerelle partiel):
Jeżeli jako osoba samozatrudniona w ramach
działalności dodatkowej płacisz składki obliczone
na bazie dochodu poniżej 13 993,77 euro ale powyżej 6 996,89 euro, możesz skorzystać z częściowego świadczenia pomostowego za miesiące, w
których twoja działalność została przerwana lub
zmniejszona przez 7 kolejnych dni.
Prawo do wsparcia finansowego w wysokości:
645,85 euro (w przypadku braku osób na utrzymaniu) i 807,05 euro (dla mających na utrzymaniu rodzinę).
Jeśli już otrzymuje się dochód zastępczy (bezrobocie, emerytura, inne...), kwota ta zostanie
zmniejszona tak, aby suma dochodu zastępczego (brutto) i zasiłku pomostowego nie
przekroczyła pułapu 1614,10 euro. Pomoc odnosi się do składek na ubezpieczenie społeczne: obniżenie (lub zwolnienie) lub odroczenie.
Pomoc odnosi się też do składek na ubezpieczenie społeczne:
 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.

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).
GAZETKA
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KORONAWIRUS
Kryzys COVID 19 – nowe środki
społeczno-gospodarcze
W kwietniu rząd premier Sophie Wilmès zatwierdził kilkanaście dekretów królewskich mających na celu stworzenie podstawy prawnej
dla dodatkowych środków społeczno-gospodarczych i zdrowotnych służących zwalczaniu skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.
» Wprowadzenie tymczasowego moratorium
na bankructwa firm. Każde przedsiębiorstwo
będące dłużnikiem – znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu upadku Covid-19 –
będzie chronione przed zabezpieczającymi
i egzekwowalnymi zajęciami, każdym
ogłoszeniem upadłości lub sądowym
rozwiązaniem.
» Do 30 czerwca 2020 r. wprowadzono zwolnienie z podatku w przypadku dobrowolnych
nadgodzin (220 godzin) w tzw. sektorach
„krytycznych”.
» Tymczasowo bezrobotni pracownicy będą
mogli pracować w sektorze ogrodnictwa
i leśnictwa w sposób elastyczny i bez utraty
dochodów. Za pełny dzień pracy pracownik
otrzymuje normalne wynagrodzenie związane z wykonywaną funkcją oraz kwotę odpowiadającą 75 proc. zasiłku dla bezrobotnych.
» Ułatwienia w zakresie elastycznych godzin
pracy, oddelegowania i pracy dorywczej
w celu ułatwienia tymczasowego udostępniania stałych pracowników z innych firm pracodawcom w sektorach „krytycznych”.
» Neutralizowanie godzin pracy studenta
w drugiej połowie 2020 r. tak, aby nie był on
wliczany do obliczeń kwotowych (475 godzin
rocznie) i tym samym umożliwienie studentom dodatkowej pracy w sektorach „krytycznych”, takich jak handel detaliczny czy spożywczy.
» Możliwość sukcesywnego akumulowania
umowy na czas określony (CDD) w sektorach
„krytycznych” przez trzy miesiące.
» Zatrzymanie zmniejszania zasiłków dla bezrobotnych w okresie kryzysu.

Pomoc dla sektora titres-services
Rząd Regionu Brukseli udzieli wsparcia firmom
i osobom zatrudnionych w sektorze titres-services.
Średnia płaca w tym sektorze jest niska, około
11,65 euro brutto za godzinę. Ponadto istnieje
bardzo duża liczba pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin. Pomoce domo-
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we korzystają z tymczasowego bezrobocia, ale
zdecydowana większość z nich uzyskuje miesięczny dochód poniżej 1000 euro, bez żadnych
dodatkowych świadczeń, takich jak np. bony
żywnościowe. Region Brukseli przyzna im dodatkowy zasiłek w wysokości 2,5 euro brutto na
godzinę czasowego bezrobocia. Pomoc ta będzie wypłacana przez przedsiębiorstwo emitujące bony usługowe Sodexo firmom titres-services, które następnie będą musiały wypłacić ją
swoim pracownikom.
Ponadto ryczałtowa pomoc w wysokości
4000 euro (także wypłacana przez Sodexo) zostanie przyznana firmom z sektora titres-services z siedzibą w Regionie Brukseli.
Aby umożliwić nadal działającym firmom zakup
dodatkowego sprzętu niezbędnego do ochrony
zarówno pracowników, jak i ich klientów, od
1 kwietnia i na czas trwania kryzysu firmy te
skorzystają z dodatkowej interwencji regionalnej w wysokości 2 euro, tj. 16,60 euro zamiast
14,60 euro za jeden czek.

Region Bruksela – premia dla
lokatorów o niskim dochodzie
Rząd Brukseli postanowił wesprzeć najemców
o skromnych dochodach, którym grozi utrata
dotychczasowych dochodów w związku z kryzysem zdrowotnym poprzez przyznanie jednorazowej premii w wysokości około 215 euro
(214,68).
Premia jest zarezerwowana dla lokatorów
w sektorze prywatnym, których dochody zostały obniżone lub całkowicie utracone w okresie
od 16 marca 2020 r. do 3 maja br. z powodu
czasowego częściowego lub całkowitego bezrobocia przez co najmniej 15 dni roboczych; osób
prowadzących działalność na własny rachunek
i korzystających z prawa pomostowego lub innej premii regionalnej zarezerwowanej dla osób
prowadzących działalność na własny rachunek
wykluczonych z prawa pomostowego.
W przypadku gospodarstw domowych wystarczy, aby tylko jeden członek rodziny spełniał te
warunki, aby być uprawnionym do otrzymania
premii. Prawo do premii obejmuje również lokatorów w kolokacji.
W momencie składania wniosku o premię
czynsz musi być zakontraktowany za jedno
mieszkanie i główne miejsce zamieszkania
w Regionie Stołecznym Brukseli lokatora (lub
lokatorów).
Dochód netto podlegający opodatkowaniu
w gospodarstwie domowym przed kryzysem

WAŻNE
INFORMACJE

związanym z koronawirusem musi być równy lub niższy niż 150% pułapu dopuszczalnego dla mieszkań socjalnych, w zależności od
składu gospodarstwa domowego, a mianowicie: dla jednej osoby pułap dochodu wynosi
34 924,76 euro, dla gospodarstwa domowego
z jednym dochodem – 38 805,30 euro, a dla gospodarstwa domowego z dwoma dochodami,
ale bez dzieci – 44 348,97 euro.
Pułap zwiększa się wraz z liczbą dzieci. Ustalono
go zatem na 58 762,26 euro i 64 305,93 euro
dla gospodarstw domowych o jednym i dwóch
dochodach z sześciorgiem dzieci.
Warunki przyznawania tej premii zostały
uproszczone w miarę możliwości, aby umożliwić półautomatyczne przyznawanie. Specjalne
pismo zostanie wysłane do domniemanych beneficjentów, aby mogli oni uzyskać informacje
niezbędne do złożenia wniosku.
Informacje: http://nawalbenhamou.brussels/
cp-coronavirus-prime-locataires/.

Region Walonia – faktura za wodę
Rząd Walonii udzieli pomocy w wysokości
40 euro za rachunek za wodę dla klientów będących na bezrobociu ekonomicznym z powodu
kryzysu Covid-19.
Jak z tego skorzystać?
1. Należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz na stronie: www.swde.be
2. Dołączyć certyfikat ONEM „Uproszczony
wniosek o tymczasowe bezrobocie z formularza C3–2”, potwierdzający bezrobocie ekonomiczne.

Region Flandria – dopłata do wody
i energii
Flandria przyznała jednorazowo 202,68 euro
dla osób tymczasowo bezrobotnych, aby mogły one przez miesiąc płacić rachunki za wodę
i energię. Pracownicy, których to dotyczy, otrzymają tę sumę automatycznie, nie muszą podejmować żadnych działań.
Interwencja przewidziana jest na każdego pracownika będącego na tymczasowym zasiłku dla
bezrobotnych. Gospodarstwa domowe, w których przykładowo są dwie osoby na zasiłku,
otrzymają zatem dwa razy kwotę 202,68 euro.
Kwota ta będzie również wypłacana osobom,
które nie są bezpośrednimi klientami, które
mieszkają w mieszkaniach socjalnych z ogrzewaniem zbiorowym lub które mają licznik budżetowy.
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PSYCHOLOG

BÓL rozczarowania
Robimy wszystko, aby unikać w życiu zawodów. A przecież są one
nieuchronne. Jak głęboko można się rozczarować rzeczywistością,
drugim człowiekiem czy sytuacją, wie chyba każdy. Bo czy jest na
świecie ktokolwiek, kto choć raz nie doznał tego dojmującego uczucia?
Kto nie przeżywał na zmianę kompletnego szoku i złości oraz głębokiej
goryczy powodowanej zachowaniem swoim lub kogoś ze swojego
otoczenia?
Rozczarowania przynoszą straty emocjonalne, czynią wyrwy w duszy
i często trudno o nich zapomnieć. Pozostają w naszym sercu czasem
przez wiele lat lub całe życie. A im bliższa nam osoba, z powodu której
doświadczamy goryczy, tym mocniej cierpimy i nie możemy pojąć,
dlaczego nam się to przytrafiło. Poza zwyczajnym ludzkim cierpieniem
rozczarowania niosą ze sobą także inne negatywne konsekwencje, jak
rozterki na temat własnej wartości, myśli o tym, że zawiodło się siebie
albo kogoś dla nas ważnego. Przynoszą utratę motywacji do dalszego
działania, bierne poddanie się sytuacji, opadnięcie z sił psychicznych
i fizycznych.
Rozczarowanie to doświadczanie pustki i osamotnienia w świecie;
poczucie głębokiej niesprawiedliwości i krzywdy. W czasie swojej
praktyki psychologicznej spotykam osoby, które nieustannie są
rozczarowane sobą i życiem. Są one głęboko poranione i boleśnie
oszukane, bo ich dziecięcy świat, pełen zaufania i miłości, nikomu nie
był potrzebny. I ta życiowa gorycz paradoksalnie zapewnia im poczucie
bezpieczeństwa. Bo skoro są rozczarowani światem, życiem lub sobą,
to nie ufają. Skoro nie ufają, to nie mogą się zaangażować i do kogoś
zbliżyć. A brak zaangażowania i wycofanie pozwalają im uniknąć
ryzyka jeszcze większego rozczarowania przy zachowaniu pozornej
stabilności. Taki sposób funkcjonowania ma jednak wysoką cenę. Cenę
życia w społecznej, a czasem także rodzinnej izolacji i w emocjonalnym
zamrożeniu. Takie osoby często wolą żyć samotnie niż narazić się na
kolejne rozczarowanie i ból.
Nie mamy pastylek na zmianę rzeczywistości. Cierpienie trzeba po
prostu przeżyć, a także wyciągnąć z niego lekcję na przyszłość. Możemy
jednak zrobić to mądrze, bardziej świadomie. Pomówmy zatem o tym,
jak lepiej sobie radzić z uczuciem rozczarowania i co dobrego dla siebie
możemy w tej sytuacji zrobić:
1. Nie na wszystko mamy wpływ
Ważne, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, iż na niektóre zdarzenia
po prostu nie mamy wpływu i nie możemy zmienić ich biegu. Wyroki
sądowe, nasze zdrowie, niezawiniona przez nas utrata pracy – można
by długo wymieniać. Mamy jednak wpływ na to, co o danej sprawie
myślimy i jak dalej postąpimy. Starajmy się zatem spojrzeć na to przykre
doświadczenie z dystansu, mając świadomość tego, że zrobiliśmy, co się
w danej sytuacji dało, a reszta nie zależy od nas.
2. Uwolnijmy uczucia
Dopuśćmy do siebie gniew, płacz czy poczucie beznadziejności.
Dopuśćmy do siebie szok i niedowierzanie, że stało się to, co się
stało. Tłumienie goryczy i poczucia niesprawiedliwości nie przyniesie
żadnych rezultatów. Spróbujmy ponazywać emocje, z którymi się
mierzymy, a łatwiej nam będzie zrozumieć, co przeżywamy.
3. Przelejmy swoje rozczarowanie na papier
Choć nie wszyscy w to wierzą, pisanie ma moc terapeutyczną. Spisanie
w domowym zaciszu zdarzenia, które nas tak bardzo zabolało, oraz
emocji, które w związku z tym przeżywamy, pozwala w bezpieczny
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sposób uwolnić swoje lęki i ból. Opisanie rozczarowującego
doświadczenia może pomóc nam inaczej na nie spojrzeć, uwolnić się
od poczucia bezradności i odzyskać siłę do dalszego działania. Pozwala
nam także uporządkować myśli.
4. Sprawdźmy rzeczywistą stratę
Kiedy już przejdzie pierwsza fala złości, łez i goryczy, starajmy się
rozpatrzyć rzeczywiste straty i zastanowić się, czy to, co się wydarzyło,
naprawdę jest tak złe. Przemyślmy na spokojnie, poradźmy się kogoś,
jeśli trzeba, i rozważmy, czy coś w danej sprawie możemy jeszcze
zrobić. W części przypadków po wnikliwszym i bardziej racjonalnym
przyjrzeniu się problemowi okazuje się, że można mu zaradzić
lub z biegiem czasu puścić w niepamięć. Czasem odpuszczenie
i pogodzenie się z sytuacją jest jedynym, co nam pozostało, a co warto
zrobić, aby do końca życia nie być zalanym uczuciem rozgoryczenia.
5. Ćwiczmy uodpornienie się na krytykę
Jak wspomniałam, w sytuacji głębokiego rozczarowania poczucie
własnej wartości bardzo szybko może legnąć w gruzach. Starajmy
się ze wszystkich sił do tego nie dopuścić. Wiele bowiem goryczy
w naszych sercach płynie z ocen, jakie słyszymy od innych ludzi. Nie
bierzmy ich do siebie. Ludzie mają różne spojrzenie (często krytyczne)
na to, co się stało, oraz różną wiedzę (a najczęściej jej brak) na temat
naszej sytuacji. My powinniśmy jednak mieć własny punkt widzenia na
siebie, na swoje decyzje i na swoje życie.
Czy jest szansa, aby przeżyć swoje życie bez rozczarowań? Pytanie
raczej powinno dotyczyć tego, jak żyć i dawać sobie psychicznie radę
z całą masą życiowych zawodów, bo są one permanentnym elementem
naszego istnienia. Nie ma jak od nich uciec. Na rozczarowania
jesteśmy narażeni stale, ponieważ lokujemy swoje cele i potrzeby
poza zakresem rzeczy od nas zależnych. Bo czy mamy stuprocentowy
wpływ na to, czy będziemy zdrowi, lubiani albo czy powiedzie nam
się przedsięwzięcie biznesowe? Brak rozczarowań oznaczałby brak
jakichkolwiek oczekiwań zarówno w stosunku do siebie, jak i innych,
oraz całkowite zdanie się na to, co przyniesie nam los, wyzbycie się
poczucia sprawstwa i względnej kontroli nad naszymi działaniami
i wyborami. A przecież w życiu nie chodzi o to, aby wyzbyć się
oczekiwań (tak względem siebie, jak i drugiego człowieka), ale o to,
aby liczyć się z zawodem, być na niego gotowym, uczyć się na błędach,
korygować je, a po przeżyciu rozczarowania żyć dalej pełnią naszych
możliwości.
Warto, a nawet należy, rozważnie i mądrze wybierać przyjaciół,
partnerów biznesowych i uczyć się krytycznego myślenia. Nie wierzyć
w bajki o królewnach i rajskim życiu. Bo czy życie w lukrowanym,
wyimaginowanym świecie jest takie fajne? Przecież kiedyś i tak trzeba
będzie zejść na ziemię. Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym
dla nas lepiej. Rozczarowania, choć są bolesne, to jednak bardzo
pomagają nam weryfikować wyobrażenia o życiu i drugim człowieku,
często tym najbliższym. Pozbawiają nas iluzji, ale za to sprawiają, iż
bardziej świadomie orientujemy się w świecie i w nas samych. A świat
nie jest doskonały. I nigdy nie będzie. Pozbywanie się jednak iluzji jest
porządkowaniem swojej własnej rzeczywistości, jest dochodzeniem
do prawdy, której często tak bardzo nam w życiu brakuje.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
T. 0486 76 05 98
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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.

Rys. Freepik
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.

Sylwia Znyk
GAZETKA
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Formalności administracyjne w ciąży
Z niezwykłym czasem oczekiwania na dziecko i radością z jego
narodzin wiąże się sporo formalności. Oto kilka istotnych powinności
administracyjnych, o których trzeba pamiętać.

Co należy zrobić w czasie ciąży?

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy ciąży trzeba powiadomić pracodawcę. Najlepiej za bardzo z tym nie zwlekać. Szósty miesiąc
ciąży to sygnał do kolejnych kroków administracyjnych. Należy
wtedy złożyć wniosek o tzw. startbedrag (rodzaj „becikowego”) oraz
dostarczyć do funduszu zasiłków rodzinnych (kinderbijslagfonds /
caisse d’allocations familiales) zaświadczenie od lekarza odnośnie
do przewidzianej daty porodu. Ważne jest również poinformowanie
funduszu zdrowia (mutualiteit) w przypadku urlopu macierzyńskiego
przed- i poporodowego lub zwolnienia lekarskiego w ciąży (należy
przedstawić zaświadczenie od lekarza ginekologa).
W przypadku pierwszej ciąży trzeba uzyskać w funduszu zasiłków
rodzinnych informacje o swoim prawie do zasiłku rodzinnego (kinderbijslag / allocations familiales). Od drugiej ciąży formalności z tym
związane odbywają się automatycznie.
Jeśli po porodzie życzą sobie państwo uzyskać pomoc w wykonywaniu prac domowych lub w opiece nad noworodkiem, należy terminowo zawnioskować o opiekę w połogu (kraamzorg / soins maternité) w uznanym ośrodku świadczącym opiekę rodzinną albo
dodatkową opiekę domową.

Co należy zrobić po porodzie?

W ciągu 15 dni po narodzinach należy zgłosić dziecko w urzędzie
gminy. Pamiętajmy, że rejestrujemy pociechę w urzędzie odpowiednim dla miejsca urodzenia. Zwykle można to zrobić w szpitalu, unikając wizyty w urzędzie. Następnie trzeba dostarczyć akt urodzenia
dziecka do oddziału funduszu zdrowia.
Dziecko zostanie wówczas objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i
ewentualnie dodatkowymi, nieobowiązkowymi ubezpieczeniami CM.
Warto także pamiętać, że fundusze zdrowia dają państwu możliwość
wyboru prezentu dla noworodka (babygeschenk). Dotyczy to zarówno narodzin, adopcji, jak i perspektywy zastania rodziną zastępczą.
Mają państwo prawo do:
• premii w wysokości 130 euro na każdego rodzica;
• kuponu o wartości 180 euro na każdego rodzica do sieci sklepów
Dreamland lub Dreambaby;
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• pakietu pieluszek wielokrotnego lub jednorazowego użytku w
cenie do 195 euro, dostępnego w Thuiszorgwinkel.
Fundusz zdrowia oferuje wsparcie w pierwszych miesiącach po
narodzinach dziecka. Mogą państwo liczyć na szereg udogodnień,
np. wypożyczyć w tzw. Thuiszorgwinkel, według korzystnej taryfy,
sprzęt, który jest potrzebny czasowo (np. laktator, waga do ważenia
noworodka, aparat inhalacyjny itp.) lub zamówić bezpłatny masaż
dla niemowląt o wartości 10 euro. Fundusz organizuje również domową opiekę dla chorego niemowlaka. Stawka godzinowa wynosi
zaledwie 5 euro. Więcej informacji na www.cm.be/skoebidoe-oppas.
Warto pamiętać, że do 6. roku życia dziecko ma prawo do całkowitego zwrotu kosztów za opiekę lekarską.

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.
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Przygodę z pieczeniem chleba warto zacząć od prostych przepisów, które
nie zniechęcą nas do dalszych wypieków. Bułka wrocławska jest łatwa do
wykonania i idealna na śniadanie – ciasto można przygotować wieczorem,
a upiec kolejnego dnia. Smakuje na słodko i na słono.
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Wszystkim Mamom w dniu ich święta
składamy najserdeczniejsze życzenia

Zatrudnimy każdego pracownika do pracy w systemie titres-services/dienstencheques
(panie, panów w całej Belgii), którzy posiadaja minimum 13 własnych godzin.

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
Atrakcyjne wynagordzenia w Antwerpii: ponad 12€/ godzinę
Bony żywnościowe po 7€ od pierwszego dnia pracy
Wszelkie świadczenia socjalne i emerytalne
Zastępstwa badź economische werkloosheid podczas nieobecności klientów
Płatne zwolnienia lekarskie
Pomoc administracyjna (min. w formalnościach związanych ze zmianą biura)
Odzież i obuwie ochronne
Biuro otwarte również w soboty
Możliwość odbioru czeków z domu pracownika
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farine de blé/de froment
farine de seigle
farine d’épeautre
levures

tarwebloem
roggemeel
speltbloem
gisten

Fot. www.przepisnachleb.pl

mąka pszenna
mąka żytnia
mąka orkiszowa
drożdże
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ACV – uzupełnienie informacji
o tymczasowym zasiłku dla bezrobotnych

Belgia – praca dla pracowników
sezonowych

W kwietniu na portalu Gazetki i w wersji online numeru kwietniowego
ukazał się artykuł: Koronawirus a ochrona i prawa pracownika,
poniżej nowe przepisy dotyczące osób będących na emeryturze.
• Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej
przysługuje pracownikom pobierającym również emerytury?
Niestety, ale instytucja RVA – ONEM wprowadziła ograniczenia
w przyznawaniu prawa do tymczasowego zasiłku z powodu siły wyższej.
• Kto z emerytów otrzyma zasiłek z powodu siły wyższej –
Koronawirus:
Pracownicy, którzy nie ukończyli wieku emerytalnego w Belgii –
czyli nie ukończyli 65 lat, a którzy otrzymują wcześniejszą emeryturę lub rentę rodzinną w Polsce lub w Belgii
Pracownicy, którzy ukończyli wiek emerytalny w Belgii, czyli
65 lat, ale zrzekli się otrzymywania wszelkich emerytur zarówno
w Belgii jak i za granicą
Pracownice otrzymujące ustawową polską emeryturę dla kobiet
od wieku 60 lat ale tylko do 64 roku życia
• Kto z emerytów nie otrzyma zasiłku z powodu siły wyższej
– Koronawirusa:
Pracownicy, którzy ukończyli 65 lat i pobierają jakąkolwiek emeryturę czy to belgijską czy zagraniczną.
Iwona Cieszynska

W Belgii sektor ogrodniczy i rolniczy pilnie potrzebuje pracowników sezonowych. Początek wiosny to pełnia sezonu na warzywa
wiosenne oraz zbiory szparagów i truskawek.
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W Regionie Walonii zrzeszenie producentów – obejmujące Walońską Federację Ogrodniczą i Walońskie Stowarzyszenia Rolnicze
(FWA, FUGEA, Bauernbund, UNAB) – stworzyło platformę Jobs
Easy-Agri (jobs.easy-agri.com). Jej celem jest pomoc tym sektorom
poprzez znalezienie pracowników sezonowych. Kandydaci na pracowników sezonowych, w tym studenci, mogą zamieścić ogłoszenie
informujące producentów, że są gotowi przyjść i pracować na mniej
lub bardziej ograniczony okres. Wszyscy walońscy producenci mogą
swobodnie przeglądać listę kandydatów i wybierać według regionów
profile osób, z którymi chcą się skontaktować.
We Flandrii uruchomiono podobną platformę. Strona www.vdab.be/
helpdeoogst ma pomóc rolnikom i ogrodnikom w zgłaszaniu najpilniejszego zapotrzebowania na pracowników sezonowych. Dostępny
jest również bezpłatny numer 0800 30 700.
Ważne – dekret rządu z 11 kwietnia 2020 r. – pracownicy będący na
tymczasowym bezrobociu mogą pracować w sektorze rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa w sposób elastyczny i bez utraty dochodów, tzn. pracownik za pełny dzień pracy otrzyma normalne wynagrodzenie związane z wykonywaną pracą w ogrodnictwie, rolnictwie oraz kwotę odpowiadającą 75 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

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 za-
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czyli nowoczesny budynek
mieszkalny w Laeken

pewnia wspólna klatka schodowa znajdująca
się przy 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.

D44
Agnieszka Gansiniec
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Podatek dochodowy w Belgii – rozliczenia za rok 2019
Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych i do odprowadzania
w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre
wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty
szkolnictwa i utrzymania dróg, transportu publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych, inspekcji oraz służb podatkowych
i służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali, do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.

SYTUACJA RODZINNA
Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2020 r. oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. Oznacza
to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2020 r. musiały nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym samym adresem.
Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną
umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się
wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają
ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno.
Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między
sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. Należy pamiętać,
że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap/garde partagée (np. tydzień
z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają
tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic ma prawo do ulgi
podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć alimenty płacone na
swoje dzieci, z którymi nie mieszka.
Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatkową
rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci,
jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń za 2019 r.):
1. Na dzień 1 stycznia 2020 r. dziecko musi być zameldowane pod
tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np. z przyczyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowane jako dziecko na utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem uważa się dzieci, które: zmarły w 2019 r., pod warunkiem że
w 2018 r. były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które urodziły się i zmarły w 2019 r., te, które w 2019 r. urodziły się martwe
lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzieci zaginione lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).
2. Dochody dziecka w 2019 r. nie mogą przekroczyć: 3 330 euro
netto, 4 810 euro netto w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci i 6 110 euro w przypadku osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.
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3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w firmie,
a płacę wypłacaną dziecku odlicza od podatku jako koszt. W takiej
sytuacji rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik może
ubiegać się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod jednym
adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie dochody
(lub w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są warunki zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Belgią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek
oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem
ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkiego
rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa itp.,
niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania
umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za dojazdy do pracy (kwota min. 410 euro za 2019 r. jest zwolniona od
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy.
Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli
zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe,
macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków
przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental)
i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).
Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.
Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby lub
od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzymanej kwoty. Jeśli
przesyłane są bezpośrednio dziecku, wówczas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który je wychowuje. Dziecko,
niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 330 euro środków na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane
(przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

POLSKI SKLEP BUDOWLANY
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Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.
Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do nich
świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 3 330 euro, dochody dzieci
z pracy studenckiej (max. 2 780 euro) zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2019 wynosi
8 860 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:
Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od podatku za 2019 r. zostanie podwyższona o 1 610 euro,
w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie
o 4 150 euro, przy trojgu dzieci o 9 290 euro, przy czworgu
o 15 030 euro, a za każde kolejne dziecko o 5 740 euro.
➜ Za każde dziecko, które 1 stycznia 2020 r. miało mniej niż
3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza
wymienionymi wyżej) podwyższona o 600 euro, jeśli podatnik
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki.
➜ Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona
o 3 220 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na
utrzymaniu – o 1 610 euro.
➜ Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje
podwojona.
➜

System naliczania podatku dochodowego
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega
opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2019 będą
opodatkowane według jednego z progów podatkowych. Tabelka
przedstawia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów
za 2019 r.
Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od
rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

Stopa
Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2019 r. podatkowa
Od 0 euro do 13 250 euro

25%

Od 13 250 euro do 23 390 euro

40%

Od 23 390 euro do 40 480 euro

45%

Powyżej 40 480 euro

50%

Iloraz małżeński (dochody za 2019 r.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu.
Jest to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2019 r., lub
partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym
zamieszkaniu (podpisanej przed 2019 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partnerów w 2019 r. nie osiągnął
dochodów lub jego dochód jest bardzo niski, to przy obliczaniu
podatku administracja podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński,
co prowadzi do obniżenia progu podatkowego, a w rezultacie do
obniżenia podatku.
Koszty uzyskania przychodu
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy,
np. koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu
dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu (zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez
osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć
dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzyskania
przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumentować
wszystkie poniesione wydatki, które chciałby odliczyć (faktury,
rachunki itp.).
Zeznanie podatkowe
Osoba, która w 2019 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.
Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając
otrzymany z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie
– ten drugi przypadek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które
uprzednio zawnioskują w urzędzie gminy o kody dostępu, tzw.
token.
Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą
rozliczyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbowego o jego przesłanie.
Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić
karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną.
Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalonym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. W
ten sposób może uniknąć kary.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres
info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be
Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność.
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy płatnej!
Uwaga! Ogłoszenia drobne do rubryki „Wiadomości osobiste” są przyjmowane wyłącznie jeżeli numer wysyłający i ten podany
w sms-e się zgadzają.

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

Mieszkanie: wynajmę

Praca: szukam

Pokój z salonem do wynajęcia dla kobiety, oddzielny, zamykany, bez meldunku.
Cena do ustalenia. T. +32 465 914 229
Wynajmę pokój dla kobiety bez możliwości zameldowania, cena 320€.
T. 0484 643 166
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
Apartament na Ucclu, 1 piętro w
dwupiętrowym domu, dwa pokoje, salon,
kuchnia całkowicie wyposażona (lodówka,
zmywarka...), łazienka z wanną, toaleta,
taras, dwie piwnice, wolne od 1 lipca, cena
990€ + gaz i światło (2 miesiące gwarancji).
T. 0485 196 487
Przestronny apartament z 3 sypialniami
znajduje się w bloku z windą, w ładnej i
spokojnej dzielnicy Evere. Duży salon z
tarasem, 3 pokoje, sypialne, kuchnia wyposażona, łazienka z wanną, duży hol, oddzielna toaleta. Drugi duży słoneczny taras,
piwnica, drzwi antywłamaniowe, parkiet i
podlłogi drewniane. Mieszkanie jest ładne,

@gsmservicebxl

Murarz z doświadczeniem szukam pracy.
T. 0487 152 094
Szukam pilnie pracy. Malowanie,
szpachle, podwieszane sufity, ścianki
działowe. Drobne prace tynkarskie, dachy
z niewielkim doświadczeniem.
T. 0485 029 427
Szukam pracy przy wykończeniach np.
fix, finich, mastykowanie, malowanie,
płytki itp., bez nałogów, bardzo dobra
znajomość jęz. francuskiego, proszę o
kontakt. T. 0465 428 883
Poszukuje kobiety do prac sezonowych.
Sadzenie, zbiór pora, cukini, kalafiora.
Początek połowa maja do października.
Belgia okolice Roeselare. T. 0491 304 122
Chłopak 28 lat szuka pracy na wózkach
widłowych, posiadam uprawnienia i
mieszkam w Brukseli. Może być też każda
inna praca na budowie. T. 0484 266 141
Poszukuję pracy jako kierowca BC,
mieszkam w Burkseli, posiadam meldunek
i znam j.francuski, kod 95 i karta kierowcy
do 2025 r. Sławomir. T. 0032 484 120 989

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)

słoneczne i ciepłe, gotowe do wprowadzenia się. Jest też miejsce parkingowe w garażu podziemnym. Czynsz: 900€, prowizja
+- 180€ na opłaty, w tym wliczona woda
ciepła, zimna i ogrzewanie. W mieszkaniu
są liczniki indiwidualne na wodę i ogrzewanie tzw. kalorymetry, więc rozliczenie raz w
roku według własnego zużycia. Po więcej
informacji proszę dzwonić. T. 0478 206 507
Pokój z odzielnym wejściem, ogródek,
kuchnia i łazienka do dyspozicji. Blisko
tram, metro Heysel i autobus. Spokojna
dzielnica, cena 300€, od 1 czerwca 2020.
T.+32 466 223 135
Mieszkanie w dzielnicy Anderlecht blisko
placu Saint Guidon. Salon, pokoj, kuchnia,
łazienka. Cena 600€ (czynsz) + 20€ (zaliczka
na wodę) + 20€ (światło i sprzątanie klatki
schodowej). Wolne od 1 czerwca.
T. 0498 454 537
Mieszkanie na 2 piętrze, Etterbeek (La
Chasse) +/- 85m², duży, bardzo jasny pokój
dzienny (salon + jadalnia), kuchnia wyposażona, 2 pokoje każdy z własną łazienką, wc
oddzielne, duża piwnica. Dobra komunikacja miejska, blisko sklepy. Czynsz 780€ +
opłaty (prowizja) 100€ za wodę (liczniki) i
ogrzewanie. Więcej informacji.
T. 0495 206 780
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OGŁOSZENIA DROBNE
Pokój do wynajęcia dla spokojnej osoby na Woluwe Saint-Pierre.
Cena 380€ + miesiąc gwarancji. Więcej informacji i kontakt.
T. 0484 223 598
Wynajmę pokój panu w średnim wieku w okolicy Gare du Midi.
Telewizja+internet. Cena 300€/msc+miesięczna kaucja.
Brak możliwości meldunku. T. 0465 515 047

Mieszkanie: szukam
Pracująca kobieta z dzieckiem szuka niedrogiego mieszkania,
salon z pokojem, miesiąc kaucji, na długi okres.
T. 0484 712 286
Poszukuję do wynajęcia mieszkania, domu, w Essen (2910) i
okolicach, od 1 lipca 2020 roku, zakwaterowanie min. z 3 sypialniami. Za każdą udzieloną informację bardzo dziękuję.
Kontakt: gregorblahuta@gmail.com

Wiadomosci osobiste
Mam 31 lat. W Brukseli mieszkam stosunkowo od niedawna,
chętnie umowie się z uroczą i piękną kobietą z charakterem.
Zapraszam do kontaktu, najpierw przez Whatsapp. T. +48 731 613
510

Chcę wiedzieć, czy kupię dom dla Ciebie, zrobię Ci śniadanie i
dam Ci go z kwiatkiem, który poślubisz ze mną.
T. 0486 981 841
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
Zatrudnię 2 osoby na associé actif albo z A1 do pracy przy
detekcji i reperacji przecieków wodnych i gazowych. Wymagania:
wiek 25-45, znajomość podstaw hydrauliki, ogrzewania i/albo
pokryć dachowych papa, epdm itd, mile widziane. Znajomość
jednego języka obcego mile widziana. Nadużywanie alkoholu
wykluczone. Praca na terenie Brukseli i okolic. Warunki płacowe:
od 16€/godzinę, 9-10 godzin dziennie, w zależności od umiejętności, dodatkowo firma opłaca ubezpieczenie społeczne (Acerta,
Partena, Securex). Kontakt telefoniczny: 0495 106 040, cv proszę
przesłać na adres mailowy: info@all-detecting-service.be
Jeśli szukasz pracy na dobrych i pewnych warunkach, możesz
wyjechać z nami jako malarz przekonasz się, że praca za granicą
może wyglądać całkiem inaczej!

IKR&M AGI
titres services

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

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.

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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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.

GAZETKA

73

OGŁOSZENIA DROBNE
Jako firma zapewniamy: atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do twoich umiejętności, 12€ netto/h (180-200 godzin w
miesiącu daje min. 9.000 zł NETTO), całkowity zwrot kosztów przejazdu do Niemiec,
zapewniamy odzież roboczą, możliwość
zaliczek, zawsze bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie na terenie Niemiec
wraz z ZUS’em. Za polecenie fachowca
płacimy 70 € ! Wymagania: znajomości jęz.
niemieckiego w stopniu umożliwiającym
komunikację na budowie doświadczenia i
umiejętności w malowaniu, szpachlowaniu
i tapetowaniu. Praca w Magdeburgu i okolicach. Jeśli oferta wydaje Ci się atrakacyjna
zadzwoń do nas: +48 577 511 922, www.
inserv.com.pl
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii
zmotywowanych kandydatów do pracy
w zawodzie: tokarz CNC – bez języka,
nadgodziny! (Belgia). Firma specjalizuje
się w wytwarzaniu wysokiej jakości części
głównie systemów hydraulicznych, ponadto świadczy usługi in-house w przedsiębiorstwach swoich klientów oraz zajmuje
się szeroko pojętym utrzymaniem ruchu w
innych zakładach produkcyjnych.
Obowiązki: programowanie (z pulpitu) i
ustawianie tokarki PBR AF 110 lub PBR
2020 ze sterowaniem REXROTH - produkcja
elementów cylindrów hydraulicznych: cylindrów, tulei cylindrowych, tłoków, sworzni tłokowych, elementów korbowodów,
części głowic, zaworów, itp. w tolerancji
0,01, produkcja małych serii elementów
(najczęściej maksymalnie do 5-ciu sztuk),
składanie cylindrów i innych komponentów, utrzymanie i konserwacja maszyn

Wymagania: wykształcenie kierunkowe,
przynajmniej 5-letnie doświadczenie w
pracy na stanowisku tokarza programisty
CNC, elastyczność, gotowość do pracy w
godzinach nadliczbowych oraz w soboty,
umiejętność wykonywania elementów
o najwyższej jakości, znajomość rysunku
technicznego, umiejętność obsługi dźwigu
(od 5 do 10 ton), JĘZYK NIE WYMAGANY!
(komunikatywna znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem), prawo
jazdy oraz własny samochód. Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie – od 15,00
EUR/h do 18,00 EUR/h brutto (w zależności od umiejętności) + nadgodziny, bony
żywieniowe – 2,48 EUR za każdy przepracowany dzień pracy, nadgodziny płatne 150%,
dodatek wakacyjny (zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Belgii - 15.38% rocznych
zarobków brutto), premię roczną (w wysokości 8.15% rocznych zarobków brutto),
dodatek rodzinny, pozostałe premie, bonusy i inne świadczenia zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Belgii, zorganizowanie
wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w Belgii, organizacja zakwaterowania – płatne 70-100 EUR tygodniowo
(pracownik może korzystać z własnego
mieszkania). Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres:
info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej
klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą
będą rozpatrywane)
Prosimy o zamieszczenie następującej
klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą
będą rozpatrywane)
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na

Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii
informuje, że wszystkie stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików w
związku koronowirusem i zaleceniami władz na terenie Belgii są zawieszone do
odwołania.Wszystkich chętnych zapraszamy serdecznie na dwa otwarte mitingi
AA on-line na SKYPE:
1. miting on-line na Skype pod nazwą „Miting AA Bruksela”, który odbywa się
w każdy poniedziałek, środę i sobotę o godz.20.00. Łączenie jest możliwe od
godz.19.45.
2. miting AA dla kobiet z Brukseli on-line na Skype „Carpe Diem”,’ który odbywa się we wtorki i czwartki o godz.19.00 oraz w niedzielę o 10.00 godzinie.
Łączenie jest możliwe ok.15-20 minut przed rozpoczęciem mityngu.
Jeśli chcesz się przyłączyć, zadzwoń pod numer kontaktowy wspólnoty AA w
Belgii: +32 488 080 063 a my przyślemy Ci sms z linkiem do uczestnictwa we
wskazanym spotkaniu.
Można też przysłać e-mail: AAINTERGRUPAARDENY@GMAIL.COM na stronę
www.intergrupaardeny.eu intergrupy AA „Ardeny” Belgia – a my przyślemy
odpowiedni link do uczestnictwa we wskazanym spotkaniu.
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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 udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą do
celów związanych z procesami rekrutacji.
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do
moich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
KRAZ 18051

Nieruchomości
Sprzedam apartament dwupoziomowy (III i IV piętro) o powierzchni 115 m2.
Apartament ma dobrą lokalizację i jest
po remoncie. Mieszkanie znajduje się
w Brukseli na Anderlechcie przy metrze
Veeweyde i Bizet. Cena 280 000€. W grę
wchodzi zamiana na mieszkanie lub działkę
w Białymstoku i okolicach.
T. Polska: 048 518 370 196
Sprzedam apartament na drugim piętrze
o powierzchni 65 m2. Apartament ma dobrą lokalizację i jest po remoncie. Mieszkanie znajduje się w Brukseli na Anderlechcie
przy metrze Veeweyde i Bizet. Cena 175
000€. W grę wchodzi zamiana na mieszkanie lub działkę w Białymstoku i okolicach. T.
Polska: 048 518 370 196
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
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NIEZBĘDNE ADRESY
WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101
Straż pożarna i pogotowie: 100
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub
02 513 02 02
Taxi Verts 02 349 49 49,
Taxi Bleus 02 268 00 00

AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81,
+32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY RP W BRUKSELI
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:
http://www.e-konsulat.gov.pl
tel. +32 (0)2 780 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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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 KONSULTACYJNOINFORMACYJNY 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.

PRZEWÓZ
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