






Całkowita liczba osób dotkniętych wiru-
sem COVID-19 na całym świecie wynosiła 
pod koniec września 33 063 439, a liczba 
zgonów 998 812. 

•••

W Belgii pobieranie kar nałożonych za na-
ruszenie obostrzeń związanych z korona-
wirusem przyniosło już 6 mln euro. Ponad 
30 tys. osób zapłaciło już zaproponowaną 
karę, w przypadku 41 tys. akta są nadal 
otwarte. Oznacza to, że do tej pory kary 
nie opłacono, sprawa danego oskarżonego 
nie została jeszcze rozstrzygnięta lub że nie 
podjęto żadnej innej ostatecznej decyzji.

•••

Co roku w Brukseli kradzionych jest około 
12 tys. rowerów. Niektóre są szybko odsprze-
dawane, inne wykorzystywane przez złodziei 
przez jakiś czas, a następnie porzucane na uli-
cach. Każdy na pewno widział te wraki – bez 
kół, bez siodła, przyczepione do słupa i leżące 
w tym samym miejscu przez długie miesiące. 
Około 800 rowerów rocznie zbiera ASBL Cyclo. 
Stowarzyszenie to próbuje odnaleźć właścicie-
li rowerów; pozostałe są naprawiane i przeka-
zywane do szkół, stowarzyszeń lub społeczno-
ści, które ich potrzebują.
Na stronie https://mybike.brussels można 
zarejestrować bezpłatnie swój rower. Następ-
nie otrzymuje się naklejkę do przyklejenia na 
rowerze, której usunięcie jest prawie niemoż-
liwe. Rowery z naklejkami są znacznie łatwiej-
sze do zidentyfikowania, a także umożliwiają 
szybkie i łatwe odnalezienie właściciela.

•••

2,4% – średnio tyle bogate kraje przeznaczają 
ze swojego PKB na rodziny. W przypadku Belgii 
jest to 3,2%, czyli więcej niż w Holandii (2%), 
ale mniej niż we Francji (3,6%). 

Dzieciom najlepiej żyje się w Holandii, Da-
nii i Norwegii – wynika z nowego raportu or-
ganizacji UNICEF. W rankingu uwzględniono 
38 krajów. Polska jest w końcówce zestawie-
nia – na 31. miejscu. Z opracowania wynika, 
że w Polsce źle jest pod względem otyłości 
wśród nastolatków, a nie lepiej w kwestii 
kondycji psychicznej młodzieży.
Z należących do Unii Europejskiej krajów trzy 
uplasowały się niżej niż Polska: Litwa, Malta 
oraz Bułgaria. Gorzej od nas radzą sobie tak-
że m.in. USA czy Australia, lepiej zaś Estonia 
(23. miejsce), Węgry (15.) i Słowenia (9.).
W pierwszej dwudziestce znajdują się kraje 
europejskie oraz Japonia, która plasuje się 
na 20. miejscu.

•••

W Polsce lato meteorologiczne, obejmują-
ce okres od 1 czerwca do 31 sierpnia, jesz-
cze nigdy nie było tak gorące i pobiło do-
tychczasowe najcieplejsze z 1992 r. Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, 
że średnie odchylenie temperatur latem 
tego roku w Polsce było o 2,6 stopnia po-
wyżej normy w porównaniu ze średnią z lat 
1971–2000. To już 18. z rzędu lato z tem-
peraturami ponadprzeciętnymi. Ostatnie 
chłodne lato mieliśmy w Polsce w 1996 r., 
choć odchylenie i tak nie było większe niż 
0,5 stopnia poniżej normy.

•••

Liczba posiadanych przez Belgów aut 
spadła w ciągu roku o 0,01%. W ostatnich 
dziesięciu latach średni wzrost liczby sa-
mochodów wynosił rocznie 1,27%.

•••

85% domów w Brukseli zostało zbudowa-
nych przed 1960 r. Co roku tylko 1% istnie-
jących budynków mieszkalnych poddaje 
się w Belgii gruntownej renowacji.

Emisje gazów cieplarnianych pochodzą-
ce z hodowli zwierząt w UE stanowią 17% 
całkowitych emisji CO2 w UE i powodują 
więcej szkód dla środowiska niż wszystkie 
samochody osobowe i dostawcze na euro-
pejskich drogach (656 mln ton CO2 rocznie) 
– wynika z raportu organizacji Greenpeace.
Według wyliczeń, zwierzęta w europej-
skich gospodarstwach emitują równowar-
tość 502 mln ton CO

2 rocznie. Po uwzględ-
nieniu pośrednich emisji wynikających 
m.in. z produkcji pasz dla zwierząt, użyt-
kowania gruntów i wylesiania, całkowita 
roczna emisja przypisywana europejskim 
hodowlom to aż 704 mln ton CO

2.
To więcej niż całkowita emisja z Polski, Sło-
wacji, Czech i Węgier (647 mln CO2 rocznie) 
oraz ponad 18-krotnie więcej niż emisja 
z największej i najbardziej zanieczyszcza-
jącej elektrowni węglowej w Europie, czy-
li elektrowni Bełchatów (38 mln ton CO2 
rocznie).

•••

W czasie pandemii w Polsce zmalała liczba 
dłużników, którzy nie płacą za domowe ra-
chunki, ale wzrosło ich zadłużenie - wynika 
z danych Krajowego Rejestru Długów. Za-
ległości za czynsz, prąd, wodę, czy telefon 
wzrosły do prawie 1,56 mld zł.
Jak wyliczyli analitycy KRD, to kwota 
o 100 mln zł wyższa niż przed pandemią. 
Zaległości za czynsz, prąd, wodę, gaz, wy-
wóz śmieci, telewizję czy telefon ma ponad 
409 tys. osób; średnie zadłużenie wzrosło 
o ponad 300 zł – do 3,5 tys. zł.
Dwie trzecie zaległości przypada na osoby 
niepłacące za telefon, telewizję i Internet. 
Jeszcze w lutym ich dług wynosił 967 mln zł 
– obecnie sięga 1,05 mld zł.

B R E V E S

4 GAZETKA





Parlament Europejski 
przyjął rezolucję dotyczącą 
praworządności w Polsce

Rezolucję ws. praworządności w Polsce poparło 
w Parlamencie Europejskim 513 europosłów, 
przeciw było 148, a 33 wstrzymało się od głosu. 
Treść rezolucji PE uznaje, że w Polsce dochodzi 
do ciągłego pogarszania się stanu demokracji, 
rządów prawa i praw podstawowych.

Dokument stwierdza, że obawy parlamentu do-
tyczą: funkcjonowania systemu legislacyjnego 
i wyborczego, niezależności sądownictwa i praw 
sędziów oraz ochrony praw podstawowych, 
w tym praw osób należących do mniejszości.

Autorzy projektu przypominają w nim o stanowi-
sku wyrażonym w rezolucji z 18 grudnia 2019 r., 
w której PE „zdecydowanie potępił wszelką 
dyskryminację osób LGBT i naruszanie ich praw 
podstawowych przez władze publiczne, w tym 
mowę nienawiści ze strony władz publicznych 
i wybranych urzędników w kontekście wyborów, 
jak również ogłoszenie w Polsce „stref wolnych” 
od tzw. ideologii LGBT, oraz w której to rezolucji 
wezwał Komisję do zdecydowanego potępienia 
tego rodzaju dyskryminacji w sferze publicznej”.

W projekcie pojawia się apel do rządu polskiego 
„o przestrzeganie wszystkich postanowień doty-
czących praworządności i praw podstawowych, 
zapisanych w traktatach, Karcie Praw Podstawo-
wych Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i w międzynarodowych normach 
odnoszących się do praw człowieka, a także 
o podjęcie bezpośredniego dialogu z Komisją”.

Autorzy dokumentu wzywają też polski rząd do 
„szybkiego wdrożenia orzeczeń Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej oraz do poszano-
wania nadrzędności prawa Unii”.

Polska – Sejm przegłosował 
nowe prawo zakazujące 

hodowli zwierząt na futra
Tak zwana „piątka dla zwierząt”, czyli ustawa 
o ochronie zwierząt, która ma m.in. wprowadzić za-
kaz hodowli zwierząt futerkowych, została przyjęta 
18 września przez Sejm. Za głosowało 356 posłów, 
przeciw było 75, zaś 18 wstrzymało się od głosu.

Za przełomowymi zmianami prawa opowiedzia-
ło się 176 polityków z Klubu PiS, ale aż 38 sprze-
ciwiło się i głosowało przeciwko nowelizacji. Za 
ustawą zagłosowali również parlamentarzyści 
KO czy Lewicy. Przeciwko była Konfederacja, PSL 
oraz część Zjednoczonej Prawicy – głównie Soli-
darna Polska, a wstrzymali się niektórzy posło-
wie Porozumienia. 

Najważniejszą zmianą jest zakaz chowu lub ho-
dowli zwierząt futerkowych w celach komer-
cyjnych, a w szczególności po to, by pozyskać 
z nich futra lub inne części ciała. Z zakazu wy-
łączony jest królik. Ubój rytualny będzie możli-
wy tylko na potrzeby żyjących w Polsce mniej-
szości religijnych. Oznacza to koniec eksportu 
mięsa koszernego i halal na rynki zagraniczne. 

Nowelizacja zabroniła również stosowania 
w rzeźniach klatki obrotowej – urządzenia, któ-
re unieruchamia zwierzę i odwraca je do góry 
nogami, przez co łatwiej poderżnąć mu gardło. 
Użycie klatki jest dla zwierzęcia źródłem ogrom-
nego stresu, a na dodatek po przecięciu szyi 
krew wlewa mu się do układu oddechowego. 
Przedsiębiorcy, którzy dotąd trudnili się ubojem 
rytualnym, otrzymają od państwa rekompensa-
tę finansową.

Przyjęta przez Sejm nowela ogranicza do 12 go-
dzin czas, w jakim zwierzęta domowe, np. psy, 
mogą pozostawać na uwięzi. Linka musi mieć 
przynajmniej 6 m długości i umożliwiać zwierzę-
ciu poruszanie się po wybiegu wielkości 20m2. 
Jednocześnie, wiążąc zwierzę, nie można uży-
wać do tego łańcucha ani metalowej obroży, 
w tym kolczatki. 

Nowelizacja zabrania też wykorzystywania zwie-
rząt w cyrkach i innych rozrywkowych pokazach. 
Ustawa trafi teraz do Senatu.

Nowe prawo wywołało duże emocje i podział 
w rządzie. Sama inicjatywa posłów PiS i KO od-
biła się również społecznie. Noblistka Olga To-
karczuk oraz 50 profesorów poparło forsowany 
przez PiS projekt. Przeciw zmianom głośno za-
protestowali rolnicy oraz przedstawiciele branży 
hodowlanej.

Brexit – co dalej?
Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa temat Brexitu powraca. Rząd 
Wielkiej Brytanii chce unieważnić elementy 
porozumienia o Brexicie, które Boris Johnson 
podpisał z UE w październiku 2019 r. Porozu-
mienie to, mające rangę traktatu prawa mię-
dzynarodowego, zmusza firmy transportujące 
towary z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii 
do składania tzw. zgłoszeń wywozowych. Daje 
ono również UE nadzór nad subsydiami pań-
stwowymi przyznawanymi przedsiębiorstwom 
w Irlandii Północnej, które mogłyby wywołać 
efekt domina w odniesieniu do powiązanych 
firm w pozostałej części Wielkiej Brytanii.

Brytyjski rząd chce anulować oba te warunki 
i dać ministrom prawo do decydowania w kwe-
stii pomocy publicznej poprzez zastąpienie tych 
części umowy o Brexicie proponowanym pra-

wem uchwalonym na poziomie krajowym: usta-
wą o rynku wewnętrznym, która we wrześniu 
przeszła pierwsze czytanie w brytyjskiej Izbie 
Gmin.

Spory o brytyjskie plany złamania ostatecznego 
porozumienia i umowy dotyczącej Irlandii Pół-
nocnej wywołały z obu stron oskarżenia o dzia-
łanie w złej wierze, a stosunki pomiędzy zespo-
łami zajmującymi się negocjacjami w sprawie 
Brexitu znacznie się pogorszyły.

Białoruś – potajemna 
inauguracja Łukaszenki

22 września Aleksandr Łukaszenka, który nie 
jest uznawany za zwycięzcę ostatnich wybo-
rów przez znaczną część białoruskiego spo-
łeczeństwa, zdecydował się na potajemną 
inaugurację. O złożeniu przez niego przysięgi 
media państwowe poinformowały po fakcie. 
Poprzednia kadencja Łukaszenki kończy się 
5 października.

Od wielu miesięcy Białorusini protestują, 
wychodząc na ulice swoich miast. Od wio-
sny protesty dotyczyły m.in. niedopuszczenia 
do wyborów opozycyjnych kandydatów. Od 
9 sierpnia na Białorusi trwają protesty prze-
ciwko sfałszowaniu wyników wyborów, któ-
re oficjalnie wygrał Łukaszenka, zdobywając 
80,1 proc.

Niemcy, Litwa, Słowacja i Czechy ogłosiły już, 
że nie uznają go za prezydenta Białorusi. Do 
wydarzenia odniosło się również MSZ Polski. 
Unia Europejska również nie uznaje Łukaszen-
ki za prezydenta Białorusi, mimo jego zaprzy-
siężenia.

Polska - koronawirus 
• W Polsce odnotowano 26 września 1 584 nowe 

i potwierdzone przypadki koronawirusa;

• Liczba zakażonych wzrosła do 85 980 osób;

• Resort poinformował o śmierci kolejnych 
32 chorych;

• Do tej pory z powodu Covid-19 zmarły dotąd 
2 424 osoby;

• Najwięcej nowych zakażeń jest z województw: 
małopolskiego (259), wielkopolskiego (167), 
kujawsko-pomorskiego (166)

• Łącznie wyzdrowiało już 67 326 pacjentów; 

• Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym obję-
to 13 894 osoby, a kwarantanną – 143 442;

• W szpitalach przebywa 2 134 osoby, pod re-
spiratorem jest 110 chorych;

• W ciągu doby wykonano ponad 24,2 tys. testów.

W I A D OMO Ś C I
C O R O N A i n f o
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BLISKIE KONTAKTY:  
5 OSÓB MIESIĘCZNIE 
	� Można spotykać się ze wszystkimi osoba-
mi, z którymi chcemy, o ile zachowamy 
dystans socjalny lub będziemy nosić ma-
skę. Nie można jednak spotkać się z wię-
cej niż 10 osobami w tym samym miejscu 
i czasie.

	� Eksperci radzą, aby mieć bliski kontakt 
z maksymalnie 5 osobami miesięcznie, 
poza tymi, z którymi się mieszka. Przy-
kładowo w rodzinie 4-osobowej każda 
z osób może mieć bliski kontakt z 5 oso-
bami, co w sumie daje 20 osób (bliski 
kontakt to bliski kontakt fizyczny trwają-
cy dłużej niż 15 min, bez założonej maski 
i bez zachowania dystansu). 

	� Zasady co do imprez są następujące: 
na prywatnej imprezie może spotkać 
się maksymalnie 10 osób. W przypad-
ku imprez publicznych limit ten wynosi 
200 osób w pomieszczeniach i 400 na ze-
wnątrz, z pewnymi wyjątkami, takimi jak 
niektóre wydarzenia sportowe.

ZMIANY DOTYCZĄCE NOSZENIA 
MASKI 
Od 1 października noszenie masek nie 
będzie już obowiązkowe na zewnątrz, 
z wyjątkiem miejsc, w których nie moż-
na utrzymać bezpiecznych odległości lub 
w miejscach z dużym skupiskiem ludzi, 
które zostaną określane przez władze lo-
kalne. Maski trzeba nosić zawsze w miej-
scach zamkniętych: w środkach trans-
portu publicznego, podczas zakupów lub 
w kinie, bez względu na to, czy miejsca te 
są zatłoczone, czy nie.

SIEDMIODNIOWA KWARANTANNA 
Od 1 października kwarantanna dla osób 
bez objawów, ale które były w kontakcie 
z osobą pozytywną, będzie ograniczona do 
siedmiu dni. Okres ten należy zakończyć 
testem w celu sprawdzenia, czy dana oso-
ba ma pozytywny wynik na COVID-19. Jeśli 
tak, kwarantanna będzie kontynuowana. 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU:
Osoby z objawami
1. Natychmiastowa kwarantanna.
2. Kontakt z lekarzem.
3. Test Covid jak najszybciej – je-
żeli pozytywny, należy pozostać 

na kwarantannie 7 dni; jeżeli negatywny, 
można zakończyć kwarantannę.

Osoby bez objawów
1. Jeżeli był bliski kontakt z osobą 

chorą.
2. Konieczna jest 7-dniowa kwa- 

rantanna.
3. Test Covid obowiązkowy w 5. dniu kwa-

rantanny – jeżeli pozytywny, należy kon-
tynuować kwarantannę przez 7 dni; je-
żeli negatywny, koniec kwarantanny.

Powrót z pomarańczowej  
strefy
Nie trzeba robić testu ani od- 
bywać kwarantanny (chyba że 
są objawy).

Powrót z czerwonej strefy
1. 7-dniowa kwarantanna 

od pierwszego dnia po 
powrocie.

2. Obowiązkowy test Covid w 5. dniu kwa-
rantanny lub wypełnienie formularza 
samooceniającego stan zdrowia. 

BAROMETR EPIDEMII 
Zapowiedziano m.in. utworzenie call 
center i zmniejszenie obciążeń admini-
stracyjnych dla lekarzy, a także polepsze-
nie szybkości przekazywania wyników 
badań pacjentom. Aplikacja coronalert 
zostanie również uruchomiona pod ko-
niec września. Utworzony zostanie rów-
nież barometr epidemii dla całego kraju. 
Barometr będzie działał zgodnie z zasa-

BELGIA KORONAWIRUS

6 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA: 

• przestrzegaj zasad higieny
• zachowaj dystans (1,5 m) 
• ograniczaj bliski kontakt  
• uprawiaj sport na powietrzu 
• myśl o osobach szczególnie  

narażonych na ryzyko zakażenia
• przestrzegaj zasad dotyczących 

zgromadzeń i noś maskę, gdy 
to konieczne 

Głównym celem wrześniowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest odzyskanie poparcia społeczeństwa 
w przestrzeganiu zaleceń oraz ujednolicenie i złagodzenie obowiązujących obostrzeń.

Powrót 
ze strefy 

czerwonej

Powrót 
ze strefy 

pomarańczowej

dą: im gorsza sytuacja, tym bardziej re-
strykcyjne środki. Barometr ten będzie 
wykorzystywany jako punkt odniesienia 
i będzie opierał się głównie na ewolucji 
liczby hospitalizacji. 

PODRÓŻE DO STREF CZERWONYCH
W Belgii od 25 września zbędne po-
dróże (powyżej 48 godz. na miejscu) do 
czerwonych stref (miasto, region, kraj) 
nie są już zakazane, ale zdecydowanie 
odradzane. Belgijski podróżujący nie bę-
dzie już narażony na żadne sankcje (kary 
itp.). Należy jednak pamiętać, że po-
wracający z czerwonej strefy (wewnątrz 
obszaru Schengen i poza nim) będą 
musieli przejść kwarantannę i zrobić 
test. Ogólne zasady podróży nie ulegają 
zmianie. Jednak na miejscu, w przypad-
ku poważnego problemu zdrowotnego, 
wniosek o repatriację do ambasady lub 
konsulatu nie musi zostać uwzględnio-
ny. Firmy ubezpieczeniowe, które założą 
ubezpieczenia na takie wyjazdy, zostaną 
upomniane. Podróżujący wyjeżdża na 
własne ryzyko.
Obostrzenia wprowadzone wcześniej po-
zostają bez zmian dla szkół, restauracji 
i barów, klubów sportowych; zalecana 
jest telepraca. Dyskoteki i kluby nocne 
pozostają zamknięte.

ZAKUPY
Nie ma już limitu liczby osób i czasu na 
zakupy, o ile przestrzegany jest bezpiecz-
ny dystans między ludźmi oraz obowią-
zek noszenia maski w sklepach.

5 osób

5 osób

5 osób

5 osób
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BELGIA KORONAWIRUS
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W BELGII z 26 września /raport Sciensano/

• Całkowita liczba zarażeń w Belgii wy-
nosi obecnie 110 976.

• Średnia dzienna liczba zachorowań na 
koronawirusa wynosiła w Belgii między 
16 a 22 września 1540 przypadków, co 
oznacza wzrost o 40% w porównaniu 
z wcześniejszym tygodniem. 

• Z 2353 przypadkami w tym okresie 
Bruksela jest najbardziej dotknięta 
zachorowaniami, ale duży wzrost za-
notowano również w prowincjach An-
twerpia (1913 zakażeń) i Liège (1481 
zakażeń).

• 25 września w szpitalach przebywało 
w sumie 620 osób, a 109 było na inten-
sywnej terapii. Od początku września 
liczby te stale rosną. 

• Wirus nadal się rozprzestrzenia, głów-
nie wśród młodych ludzi: w ubiegłym 

tygodniu połowa przypadków zakażeń 
(średnio prawie 1500 dziennie) dotyczy-
ła młodych ludzi poniżej 33. roku życia.

• W okresie od 17 do 23 września 
było 400 hospitalizacji, czyli średnio  
57 nowych dziennie, co w porówna-
niu z 248 hospitalizacjami w okresie 
od 10 do 16 września stanowi wzrost 
o 61%. Prawie jedna trzecia, czyli 
125 przyjęć, dotyczy Brukseli, a 54 pro-
wincji Liège.

• Nowych zgonów między 14 a 20 wrze-
śnia było średnio 3,7 dziennie (w po-
równaniu z 2,7 dziennie we wcześniej-
szym tygodniu); od początku epidemii 
jest ich w sumie 9969.

• Wskaźnik zakażalności w Belgii na 100 tys. 
mieszkańców, obliczony w okresie od 9 do 
22 września, wzrósł do 161 (+144%).

Dane dotyczące odsetka testów z wyni-
kiem pozytywnym.
Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła, że 
nie może zostać przekroczony wskaźnik 5%, 
jeśli chodzi o liczbę testów z pozytywnym 
wynikiem. W okresie od 16 do 22 września 
w Belgii przeprowadzono 257 815 testów, 
a wynik pozytywny dało 4,4% z nich. Istnie-
je jednak wiele różnic pomiędzy poszcze-
gólnymi prowincjami. W Liège wskaźnik 
ten wynosił w tym samym okresie 6,4% 
z 23 353 przeprowadzonych testów. Z kolei 
w Brukseli było to 9,5% z 26 992 testów. Po-
kazuje to, że wzrost liczby przypadków wi-
rusa w Brukseli nie wynika jedynie z liczby 
testów. Tak wysoki współczynnik oznacza, 
że może być wiele nieodkrytych infekcji i że 
wirus rozprzestrzenia się zbyt szybko. Jeśli 
limit 5% zostanie przekroczony, WHO prosi 
o podjęcie dodatkowych środków.

KORONAWIRUS A GRYPA – 
OBJAWY

Grypa i COVID-19 to choroby wirusowe, 
obie atakują przede wszystkim drogi od-
dechowe, a do zarażenia dochodzi drogą 
kropelkową. Obie choroby w początkowej 
fazie dają też podobne objawy.
Według badań przeprowadzonych przez 
University of Southern California (USC) 
z 55 924 chińskimi pacjentami z Covid-19 
wydaje się, że istnieje dobrze zdefiniowa-
na kolejność wczesnych objawów korona-
wirusowych. Wraz z nadejściem jesienne-
go sezonu grypowego odkrycie to może 
pomóc w diagnozowaniu innych chorób 
układu oddechowego.
Pierwsze objawy Covid-19 pojawiają się 
w następującej kolejności: gorączka, ka-
szel, mdłości (wymioty). Różnica z bardzo 
podobnymi objawami grypy polega na 
tym, że w przypadku grypy pacjent zazwy-
czaj zaczyna od kaszlu, a następnie ma 
gorączkę. Może to zatem stanowić ważną 
wskazówkę dla odróżnienia koronawirusa 
od grypy we wczesnym stadium choroby.
Należy wziąć pod uwagę, że badanie 
opiera się na pacjentach hospitalizowa-
nych, którzy i tak są poważniej chorzy. 

Według wirusologa nie powinniśmy my-
śleć, że będziemy mieli te wszystkie ob-
jawy. Osoby dotknięte przez Covid-19 
w różny sposób przechodzą chorobę. 
Szacuje się, że 40 proc. osób nie ma żad-
nych objawów.
Jeśli zaś chodzi o wszystkie najczęstsze ty-
powe objawy Covid-19, zalicza się do nich: 
gorączkę, kaszel (zwykle suchy), utratę 
węchu i smaku, zmęczenie. W odróżnieniu 
od przeziębienia nie występuje kichanie. 
Rzadko temu wirusowi towarzyszy katar 
i zapchany nos lub biegunka. Czasem 
zdarzają się bóle głowy i ból gardła.

SZCZEPIONKA 
PRZECIWKO GRYPIE 
SEZONOWEJ 

W Belgii szczepienia przeciwko 
grypie sezonowej zostaną prze-
prowadzone w tym roku w dwóch 
etapach. Od 15 września do 15 li-
stopada pierwszeństwo będą 
miały osoby z grup ryzyka i oso-
by z nimi mieszkające, pracowni-
cy służby zdrowia i osoby powyżej 
50 roku życia. Od 15 listopada dys-

trybucja szczepionki będzie dostępna 
dla wszystkich, którzy będą chcieli się 
zaszczepić.
Decyzja ta została podjęta w kontekście 
pandemii koronawirusa i ograniczonej 
dostępności szczepionek. Konieczne jest 
zaszczepienie jak największej liczby osób 
narażonych na powikłania, a także pra-
cowników służby zdrowia. Sezon na gry-
pę może zbiegać się w czasie ze szczytem 
Covid-19.
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Obecnie w krajach Unii Euro-
pejskiej sprzedaje się blisko 
dwa miliony rowerów elek-
trycznych rocznie. Szacuje 
się, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat liczba ta zwiększy 
się dwukrotnie. Aż wierzyć 
się nie chce, ale już ponad 
połowa rowerów sprzedawa-
nych w Holandii to elektryki!

24 
PAŹDZIERNIKA
MIĘDZYNARODOWE 

ŚWIĘTO ROWERU

Generalnie rower elektryczny nie 
różni się w budowie od tradycyj-
nego, który znasz. Jest jednak 
dodatkowo wyposażony w trzy 
kluczowe detale, które robią 
całą robotę: akumulator (bateria 
wymagające ładowania), silnik 
elektryczny (dzięki nim nabierasz 
prędkości) oraz elektroniczny 
kontroler (przesyła energię z ba-
terii i steruje pracą silnika).

W odróżnieniu od klasycznych 
jednośladów rowery elektryczne 
wspomagają jazdę przy pomocy 
silnika elektrycznego wbudowa-
nego w koło. Silnik uruchamia się 
automatycznie, kiedy zaczynasz 
pedałować. Inteligentny kontro-
ler pompuje tyle mocy, ile potrze-
bujesz. Przy szybszym pedałowa-
niu jest jej więcej, a przy lekkim 
mniej. W celu zatrzymania rowe-
ru naciskasz dźwignię hamulca 
lub przestajesz pedałować. Silnik 
automatycznie się rozłączy.

W dużym skrócie – jazda rowe-
rem elektrycznym możliwa jest 
tylko dzięki sile pedałowania, 
które uruchamia cały mecha-
nizm wspomagania.

 
Do tej pory amatorom jednośladów wystar-
czyła siła własnych mięśni. Dziś chętniej się-
gają po tzw. e-bike (z ang. electric bicycle, po 
fr. VAE – vélo à assistance électrique), czyli 
rower z silnikiem elektrycznym. Wszystko po 
to, by jeździć, a się nie nakręcić.

Wybór roweru zależy od twoich oczekiwań 
– czy traktujesz jednoślad jako narzędzie 
sportu i rekreacji, czy jako środek transpor-
tu. Jeśli chcesz szybciej dojechać do celu 
i pokonać zdecydowanie większy dystans niż 
w przypadku tradycyjnego modelu, elektryk 
wpasuje się znakomicie w twój styl życia.

E-bike to świetna alternatywa dla samo-
chodu. Śmiało omijasz korki i poruszasz 
się po gęsto zabudowanej przestrzeni 
miejskiej, a przy tym zaoszczędzasz grosza. 
Co ważne, elektryk nie wymaga od ciebie 
stuprocentowej energii z rana. Przy mniej-
szym wysiłku osiągasz wyższe prędkości. 
Lekkie wspomaganie elektryczne sprawia, 
że ani się nie zmęczysz, ani nie spocisz, co 
jest istotne dla osób, które w miejscu pracy 
nie mogą pozwolić sobie na powysiłkowy 
prysznic. Ponadto nie musisz wprost z łóż-
ka wskakiwać w odzież roboczą czy sporto-
wą – na e-bike’u nawet w garniturze i pod 
krawatem (wersja dla pań: w sukience lub 
garsonce) wyglądasz do końca jazdy zacnie 
i z godnością. Po absorbującym dniu pracy 
też nie czeka cię nadludzki wysiłek. Chyba 
że chcesz docisnąć pedały, by pozbyć się 
nagromadzonego w ciele stresu. Masz wy-
bór – silnik działa na twoje zawołanie.

Dla amatorów turystyki rowerowej e-bike 
również wydaje się nęcący. Jeśli chcesz 
pozwiedzać okoliczne wioski, a nie masz 
kondycji maratończyka, sięgnij po wspo-
maganie. Przejedziesz dłuższą trasę, i to 
w zawrotniejszym tempie, a do tego ener-
gii starczy ci jeszcze na zachwyt nad przy-
rodą i architekturą mijanych miasteczek. 
Nie ominie cię przy tym kojący dźwięk 
strumyka czy szczebiot ptaków – elektryk 

porusza się bezszelestnie. Nie straszne ci 
także pagórki i wzniesienia, kiedy wiesz, 
że na trudniejszym szlaku możesz liczyć 
na doping. Dozwolony.

Elektryk doskonale sprawdza się w przy-
padku osób starszych lub rozpoczynających 
treningi po kontuzji, a także wszystkich 
tych, dla których z innych przyczyn szybsza 
jazda na zwykłym rowerze jest nieosiągal-
na (np. z powodu astmy lub słabszej wy-
dolności płuc). Dzięki tuningowi jazda na 
rowerze staje się dostępna dla każdego.

 
Historia rowerów elektrycznych rozpoczęła 
się 120 lat temu, a w tym czasie przeszły one 
wiele ulepszeń technologicznych, które do-
prowadziły do obecnej konstrukcji. Pierwsze 
składy były wielce wadliwe, a dystans, który 
pozwalały pokonać – bardzo krótki. Paten-
tów było wiele, jednak rozwój i popularyza-
cja rowerów elektrycznych są skorelowane 
z rozwojem akumulatorów. Producenci nie 
powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Cały 
czas trwają pracę nad różnym składem che-
micznym akumulatorów. Wszystko po to, by 
zwiększyć ich pojemność oraz skrócić czas 
ładowania. Warto więc czekać i przyglądać 
się rozwojowi tej technologii. Przemysł ro-
werowy rozwija się bardzo dynamicznie. 

 
Jak w każdej branży, tak i tu jest segment 
„dyskont” i „premium”. Lepiej jednak 
sypnąć groszem. Najlepiej cięższym. Za-
kup elektryka to wydatek od tysiąca euro 
wzwyż (z naciskiem na „wzwyż”). Nie bądź 
skąpcem – jeśli wydasz więcej pieniędzy, 
twój rower będzie lżejszy, naładujesz go 
szybciej i dojedziesz dalej. Bo choć elek-
tryczny rower z silnikiem wyglądem nie 
różni się od tego klasycznego – ma kla-
syczną ramę, siodełko, kierownicę, a na-
wet pedały – to źródło jego energii potrafi  
kosztować. Cenę podbijają dodatkowo ga-
dżety – panele sterowania, wyświetlacze, 
gniazdka na smartfon czy zasilane z aku-
mulatora lampy. 

Jeśli nie masz kasy, a lubisz majsterkować, 
popytaj sprzedawców o zestawy do sa-
modzielnego montażu. Pakiet składa się 
zazwyczaj z tylnego koła z silnikiem w pia-
ście, akumulatora, elektroniki, okablowania 

i elementu do sterowania nim, który mocu-
je się na kierownicy. Jest jedno małe „ale” – 
sprawdź, czy zestaw do konwersji rowerów 
na elektryczne spełnia wymogi określone 
w przepisach. Słowem, czy nie skonstru-
ujesz bolidu, którego prędkość przekroczy 
dopuszczalne normy. Inaczej „samorób-
kiem” możesz (w świetle prawa) pojeździć 
jedynie na prywatnym terenie zamkniętym.

Warto mieć na uwadze, że żywotność 
akumulatora jest ograniczona i musi on 
zostać wymieniony po określonej liczbie 
cykli ładowań i rozładowań. Napełnienie do
100 proc. trwa od dwóch do dziesięciu go-
dzin (w zależności od ceny modelu). Zdarza 
się, że trzeba go ładować codziennie. Zimą, 
przy niższych temperaturach, jego wy-
dajność zdecydowanie spada. Rowerowy 
akumulator można zdemontować i nałado-
wać w domu, podłączając go do zwykłego 
gniazdka. Pełny akumulator pozwala na 
przejechanie ze wspomaganiem od 30 do 
100 km. Lepiej pamiętać o doładowaniu, 
ponieważ rowery elektryczne są zazwyczaj 
cięższe od tradycyjnych jednośladów. Ich 
waga jest obniżana wraz z rozwojem rynku, 
ale nadal oscyluje w granicach 20–25 kg 
(do tradycyjnego roweru dorzuć co najmniej 
10 kg). Podczas jazdy wspomaganie dodaje 
skrzydeł. Gorzej, gdy akumulator pada, a ty 
masz zamiar jechać pod górę, pokonać stro-
my podjazd lub przyjdzie ci taszczyć rower 
na czwarte piętro. Bez windy.

 
Prawo defi niuje rower jako pojazd o szero-
kości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany 
siłą mięśni osoby nim jadącej. W świetle 
prawa rower może być wyposażony w uru-
chamiany naciskiem na pedały pomocniczy 
napęd elektryczny zasilany prądem o na-
pięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej 
mocy ciągłej nie większej niż 250 W, które-
go moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo 
i spada do zera po przekroczeniu prędkości 
25 km/h. W przypadku większej mocy taki 
rower z silnikiem zalicza się do kategorii sku-
terów bądź motocykli elektrycznych i musi 
być zarejestrowany, mieć tablice rozdzielcze 
i ubezpieczenie. Dodatkowo, w przypadku 
pojazdów elektrycznych, zharmonizowane 
przepisy UE nakładają obowiązek posiada-
nia prawa jazdy kategorii AM lub B.

Producenci, przynajmniej ci wiodący na 
rynku, w swoich modelach zachowują 
umowne parametry, nie chcąc naginać pra-
wa, a tym samym narażać użytkowników 
na grzywny. Wiadomo, prędkość 25 km/h 
nie jest imponująca dla wprawionego 

cyklisty. Na gładkiej nawierzchni nawet 
przeciętny rowerzysta jest w stanie osią-
gnąć taką prędkość na klasycznym jed-
nośladzie. Stąd miejsce dla elektryka 
jest na ścieżce rowerowej, a nie na ulicy. 

Warto wiedzieć, że e-rowery mają założoną 
blokadę, która wyłącza wspomaganie powy-
żej 25 km/h. Gdy ją zdemontujesz lub zmo-
dyfi kujesz, a dalej korzystasz z praw cyklisty, 
z miejsca kwalifi kujesz się pod paragraf. Kon-
strukcja tradycyjnego roweru nie jest przy-
stosowana do zawrotnych prędkości. Rowe-
rowe hamulce tarczowe nie są dostosowane 
do zatrzymywania roweru rozpędzającego 
się do tak wysokich prędkości. Ponadto 
opony nie mają wystarczającej przyczepno-
ści, a całej konstrukcji brak odpowiedniej 
amortyzacji. Zagrażasz sobie i pozostałym 
użytkownikom ścieżki. Bo choć wyłączenie 
elektronicznej blokady diametralnie zwięk-
sza osiągi roweru ze wspomaganiem, to na 
ścieżce rowerowej będziesz siać postrach. 

Wydawać by się mogło, że policjanci prze-
prowadzający kontrolę roweru elektryczne-
go nie mają możliwości sprawdzenia mocy 
rozwijanej przez silnik, ale niekompatybil-
ność z obowiązującymi przepisami mogą 
ustalić na podstawie jego osiągów. Gdy ro-
werzysta osiąga prędkość do 45km/h, a przy 
tym nie uroni ani krzty potu, coś musi być 
na rzeczy. Uwaga! W Niemczech policja czai 
się z przenośnymi hamowniami, na których 
wyrywkowo bada się motorowery oraz 
rowery elektryczne. Niesubordynowanym 
cyklistom grozi mandat lub skierowanie 
sprawy do sądu z zarzutami prowadzenia 
pojazdu, który nie spełnia warunków tech-
nicznych przewidzianych dla rowerów.

Pamiętaj, że wprowadzenie i przestrzega-
nie przepisów dotyczących rowerów elek-
trycznych ma na celu zminimalizowanie 
liczby kolizji i zapewnienie użytkownikom 
bezpiecznej jazdy. Nie dziwią więc coraz 
częstsze głosy o wprowadzeniu obowiąz-
ku ubezpieczenia rowerów elektrycznych 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz 
nałożeniu na ich użytkowników konieczno-
ści posiadania uprawnień do kierowania. 

Silnik elektryczny ma niższy koszt pracy niż 
silnik spalinowy, generuje dźwięk o mniej-
szym natężeniu, nie wydziela spalin oraz 
nie generuje wibracji. Taka idea przemawia 
nawet do ekologa. Miej to na uwadze, gdy 
24 października, w Międzynarodowe Świę-
to Roweru, dosiądziesz swojego dwukoło-
wego wierzchowca. Koniecznie w kasku!

Sylwia Znyk
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w zawrotniejszym tempie, a do tego ener-
gii starczy ci jeszcze na zachwyt nad przy-
rodą i architekturą mijanych miasteczek. 
Nie ominie cię przy tym kojący dźwięk 
strumyka czy szczebiot ptaków – elektryk 

porusza się bezszelestnie. Nie straszne ci 
także pagórki i wzniesienia, kiedy wiesz, 
że na trudniejszym szlaku możesz liczyć 
na doping. Dozwolony.

Elektryk doskonale sprawdza się w przy-
padku osób starszych lub rozpoczynających 
treningi po kontuzji, a także wszystkich 
tych, dla których z innych przyczyn szybsza 
jazda na zwykłym rowerze jest nieosiągal-
na (np. z powodu astmy lub słabszej wy-
dolności płuc). Dzięki tuningowi jazda na 
rowerze staje się dostępna dla każdego.

 
Historia rowerów elektrycznych rozpoczęła 
się 120 lat temu, a w tym czasie przeszły one 
wiele ulepszeń technologicznych, które do-
prowadziły do obecnej konstrukcji. Pierwsze 
składy były wielce wadliwe, a dystans, który 
pozwalały pokonać – bardzo krótki. Paten-
tów było wiele, jednak rozwój i popularyza-
cja rowerów elektrycznych są skorelowane 
z rozwojem akumulatorów. Producenci nie 
powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Cały 
czas trwają pracę nad różnym składem che-
micznym akumulatorów. Wszystko po to, by 
zwiększyć ich pojemność oraz skrócić czas 
ładowania. Warto więc czekać i przyglądać 
się rozwojowi tej technologii. Przemysł ro-
werowy rozwija się bardzo dynamicznie. 

 
Jak w każdej branży, tak i tu jest segment 
„dyskont” i „premium”. Lepiej jednak 
sypnąć groszem. Najlepiej cięższym. Za-
kup elektryka to wydatek od tysiąca euro 
wzwyż (z naciskiem na „wzwyż”). Nie bądź 
skąpcem – jeśli wydasz więcej pieniędzy, 
twój rower będzie lżejszy, naładujesz go 
szybciej i dojedziesz dalej. Bo choć elek-
tryczny rower z silnikiem wyglądem nie 
różni się od tego klasycznego – ma kla-
syczną ramę, siodełko, kierownicę, a na-
wet pedały – to źródło jego energii potrafi  
kosztować. Cenę podbijają dodatkowo ga-
dżety – panele sterowania, wyświetlacze, 
gniazdka na smartfon czy zasilane z aku-
mulatora lampy. 

Jeśli nie masz kasy, a lubisz majsterkować, 
popytaj sprzedawców o zestawy do sa-
modzielnego montażu. Pakiet składa się 
zazwyczaj z tylnego koła z silnikiem w pia-
ście, akumulatora, elektroniki, okablowania 

i elementu do sterowania nim, który mocu-
je się na kierownicy. Jest jedno małe „ale” – 
sprawdź, czy zestaw do konwersji rowerów 
na elektryczne spełnia wymogi określone 
w przepisach. Słowem, czy nie skonstru-
ujesz bolidu, którego prędkość przekroczy 
dopuszczalne normy. Inaczej „samorób-
kiem” możesz (w świetle prawa) pojeździć 
jedynie na prywatnym terenie zamkniętym.

Warto mieć na uwadze, że żywotność 
akumulatora jest ograniczona i musi on 
zostać wymieniony po określonej liczbie 
cykli ładowań i rozładowań. Napełnienie do
100 proc. trwa od dwóch do dziesięciu go-
dzin (w zależności od ceny modelu). Zdarza 
się, że trzeba go ładować codziennie. Zimą, 
przy niższych temperaturach, jego wy-
dajność zdecydowanie spada. Rowerowy 
akumulator można zdemontować i nałado-
wać w domu, podłączając go do zwykłego 
gniazdka. Pełny akumulator pozwala na 
przejechanie ze wspomaganiem od 30 do 
100 km. Lepiej pamiętać o doładowaniu, 
ponieważ rowery elektryczne są zazwyczaj 
cięższe od tradycyjnych jednośladów. Ich 
waga jest obniżana wraz z rozwojem rynku, 
ale nadal oscyluje w granicach 20–25 kg 
(do tradycyjnego roweru dorzuć co najmniej 
10 kg). Podczas jazdy wspomaganie dodaje 
skrzydeł. Gorzej, gdy akumulator pada, a ty 
masz zamiar jechać pod górę, pokonać stro-
my podjazd lub przyjdzie ci taszczyć rower 
na czwarte piętro. Bez windy.

 
Prawo defi niuje rower jako pojazd o szero-
kości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany 
siłą mięśni osoby nim jadącej. W świetle 
prawa rower może być wyposażony w uru-
chamiany naciskiem na pedały pomocniczy 
napęd elektryczny zasilany prądem o na-
pięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej 
mocy ciągłej nie większej niż 250 W, które-
go moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo 
i spada do zera po przekroczeniu prędkości 
25 km/h. W przypadku większej mocy taki 
rower z silnikiem zalicza się do kategorii sku-
terów bądź motocykli elektrycznych i musi 
być zarejestrowany, mieć tablice rozdzielcze 
i ubezpieczenie. Dodatkowo, w przypadku 
pojazdów elektrycznych, zharmonizowane 
przepisy UE nakładają obowiązek posiada-
nia prawa jazdy kategorii AM lub B.

Producenci, przynajmniej ci wiodący na 
rynku, w swoich modelach zachowują 
umowne parametry, nie chcąc naginać pra-
wa, a tym samym narażać użytkowników 
na grzywny. Wiadomo, prędkość 25 km/h 
nie jest imponująca dla wprawionego 

cyklisty. Na gładkiej nawierzchni nawet 
przeciętny rowerzysta jest w stanie osią-
gnąć taką prędkość na klasycznym jed-
nośladzie. Stąd miejsce dla elektryka 
jest na ścieżce rowerowej, a nie na ulicy. 

Warto wiedzieć, że e-rowery mają założoną 
blokadę, która wyłącza wspomaganie powy-
żej 25 km/h. Gdy ją zdemontujesz lub zmo-
dyfi kujesz, a dalej korzystasz z praw cyklisty, 
z miejsca kwalifi kujesz się pod paragraf. Kon-
strukcja tradycyjnego roweru nie jest przy-
stosowana do zawrotnych prędkości. Rowe-
rowe hamulce tarczowe nie są dostosowane 
do zatrzymywania roweru rozpędzającego 
się do tak wysokich prędkości. Ponadto 
opony nie mają wystarczającej przyczepno-
ści, a całej konstrukcji brak odpowiedniej 
amortyzacji. Zagrażasz sobie i pozostałym 
użytkownikom ścieżki. Bo choć wyłączenie 
elektronicznej blokady diametralnie zwięk-
sza osiągi roweru ze wspomaganiem, to na 
ścieżce rowerowej będziesz siać postrach. 

Wydawać by się mogło, że policjanci prze-
prowadzający kontrolę roweru elektryczne-
go nie mają możliwości sprawdzenia mocy 
rozwijanej przez silnik, ale niekompatybil-
ność z obowiązującymi przepisami mogą 
ustalić na podstawie jego osiągów. Gdy ro-
werzysta osiąga prędkość do 45km/h, a przy 
tym nie uroni ani krzty potu, coś musi być 
na rzeczy. Uwaga! W Niemczech policja czai 
się z przenośnymi hamowniami, na których 
wyrywkowo bada się motorowery oraz 
rowery elektryczne. Niesubordynowanym 
cyklistom grozi mandat lub skierowanie 
sprawy do sądu z zarzutami prowadzenia 
pojazdu, który nie spełnia warunków tech-
nicznych przewidzianych dla rowerów.

Pamiętaj, że wprowadzenie i przestrzega-
nie przepisów dotyczących rowerów elek-
trycznych ma na celu zminimalizowanie 
liczby kolizji i zapewnienie użytkownikom 
bezpiecznej jazdy. Nie dziwią więc coraz 
częstsze głosy o wprowadzeniu obowiąz-
ku ubezpieczenia rowerów elektrycznych 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz 
nałożeniu na ich użytkowników konieczno-
ści posiadania uprawnień do kierowania. 

Silnik elektryczny ma niższy koszt pracy niż 
silnik spalinowy, generuje dźwięk o mniej-
szym natężeniu, nie wydziela spalin oraz 
nie generuje wibracji. Taka idea przemawia 
nawet do ekologa. Miej to na uwadze, gdy 
24 października, w Międzynarodowe Świę-
to Roweru, dosiądziesz swojego dwukoło-
wego wierzchowca. Koniecznie w kasku!

Sylwia Znyk
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TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
Historia Białorusi jest bardzo skomplikowana, 
szczególnie jeśli chodzi o tożsamość narodową, 
która przez wieki była tłamszona – najpierw 
przez Polskę i Rosję, potem przez ZSSR. W la-
tach 70. XX w. na Białorusi zapanował względ-
ny dobrobyt (głównie dzięki prężnej gospodar-
ce rolnej i motoryzacyjnej) i jedna z lepszych 
wersji rosyjskiego socjalizmu. Po upadku muru 
berlińskiego wprowadził się pazerny kapita-
lizm, który zubożył większość społeczeństwa, 
wzbogacając tylko nielicznych, jednocześnie 
promując nierówność, korupcję i wyzysk. Spo-
łeczeństwo było rozczarowane demokracją, 
która zupełnie nie przystawała do wyobrażeń, 
jakie Białorusini mieli o wolnym i niezależnym 
państwie. Coraz częściej pojawiała się tęsknota 
za minionym systemem, w którym większość 
obywateli miała zapewniony dach nad głową, 
pracę i wyżywienie. Wtedy na arenie politycz-
nej pojawił się Aleksandr Łukaszenka.

PREZYDENTURA-DYKTATURA
Jako prężny przywódca Łukaszenka zaistniał już 
pod koniec lat 80. – był dyrektorem sowchozu 
Gorodiec (państwowe gospodarstwo rolne), 
gdzie zreorganizował pracę, powiększając zyski 
i stwarzając nowe możliwości dla pracowni-
ków. Od tego czasu udzielał się publicznie, za-
czął piastować stanowiska państwowe – oraz 
tworzyć siatkę kontaktów i współzależności. 
Sprawnego polityka, pochodzącego z ludu 
i występującego w imieniu ludu, z biegiem lat 
w destrukcyjnym kapitalizmie popierało coraz 
więcej Białorusinów. Ukoronowaniem jego sta-
rań było zwycięstwo w wyborach prezydenc-
kich w 1995 r. Stanowisko to piastuje do dziś.

Od 1995 r. ustrój demokratyczny na Białoru-
si ulegał rozbiórce. Najpierw delikatnie, pod 
pozorami dbałości o interes obywateli, z prze-
jęciem zakłamanych mediów, wyeliminowa-
niem skorumpowanej opozycji, dzięki referen-
dom, z pominięciem władzy parlamentarnej 

i konstytucji. Z biegiem lat wszystkie inne 
organy władzy zostały podporządkowane pre-
zydentowi, a ustrój demokratyczny zamienił 
się w autorytarny. Białoruś ponownie zbliżyła 
się do Rosji, uzależniając się od niej na wielu 
płaszczyznach, prowadząc prorosyjską gospo-
darkę i politykę.

Przez cały okres prezydentury Łukaszenki, 
czyli od 25 lat, za naszą wschodnią granicą 
dzieje się źle. Notorycznie łamane są prawa 
człowieka. Przeciwnicy władzy są porywani, 
bezprawnie aresztowani, bici, torturowani. 
Społeczeństwo jest zastraszane, szantażowa-
ne, pracownicy zwalniani za sprzeciwy, stu-
denci wydalani z uczelni za protesty. Coraz 
więcej źródeł potwierdza, że Łukaszenka jest 
odpowiedzialny za udział w zabójstwach poli-
tycznych – liczonych w setkach. Co innego mó-
wią media, sondaże, propaganda. Co innego 
pokazuje codzienność Białorusinów, niestety 
prawie niewidoczna poza granicami państwa. 
Widać tam tylko destrukcję całego systemu.

SFAŁSZOWANE WYBORY
Od jakiegoś czasu na Białorusi słychać coraz 
głośniej niezadowolenie z dyktatury, sprze-
ciwy wobec nieludzkich praktyk władzy oraz 
państwa milicyjnego. Do tej pory Białorusini 
często wybierali pozorny spokój i pozorne 
bezpieczeństwo zamiast rozlewu krwi i moż-
liwej wojny domowej. Ten rok szczególnie 
mocno pokazał, jak bardzo społeczeństwo 
jest niezadowolone.

Wszystko przez sierpniowe wybory, które zo-
stały sfałszowane i wygrane przez Łukaszen-
kę pomimo miażdżącej sondażowej przewagi 
jego przeciwniczki, Swiatłany Ciechanouskiej. 
Oficjalne wyniki dały dyktatorowi 80 proc. 
poparcia, a kontrkandydatce – 10 proc. Jed-
nego z „czarnych koni” wyborów, Wiktara Ba-
barykę, aresztowano w czerwcu i bezprawnie 
odmówiono mu udziału w wyborach. Na jego 
miejsce jako faworytka weszła Ciechanouska 

– żona blogera, który promował wolną, demo-
kratyczną Białoruś, szanującą prawa człowieka. 
Wskutek swej działalności został oczywiście 
aresztowany, a w ramach protestu jego żona, 
niezwiązana z polityką, wystartowała w wybo-
rach prezydenckich. I zgodnie z niezależnymi 
od rządu sondażami – powinna była je wygrać.

Od chwili ogłoszenia wyników wyborów Bia-
łoruś protestuje. Obywatele wychodzą na 
ulice, walczą w pokojowych manifestacjach 
o swoje prawo do wolnych wyborów i god-
nego życia. Łukaszenka wysyła przeciw nim 
służby bezpieczeństwa, które biją, zastraszają, 
aresztują, zabijają. Agresja władzy spotyka się 
z jeszcze większym sprzeciwem ludzi. Brakuje, 
niestety, skutecznego poparcia wśród sojusz-
ników z zagranicy, z demokratycznej Europy; 
brakuje głosów sprzeciwu z całego świata.

ŚWIAT ODWRACA OCZY
Łukaszenka jest na tyle sprytnym politykiem, że 
prowadzi rozmaite gry, w których jego intencje 
nie są do końca jasne. Uwikłany jest w różne 
związki polityczno-gospodarcze, które blokują 
wiele krajów demokratycznych (w tym Polskę) 
przed jasnym wyrażeniem swojego stanowiska 
wobec łamania praw człowieka. Stoi za nim Ro-
sja, z którą wielu krajom nie opłaca się zadzie-
rać, by poprzeć jeden niewielki, 10-milionowy, 
niedemokratyczny kraj. Wiele rządów ma za-
sznurowane usta, więc nic nie robi.

Wielu ludzi, solidarnych z Białorusinami, wycho-
dzi na ulice swoich stolic i innych miast, by wyra-
zić poparcie w walce o demokratyczne wartości. 
Ale jeśli nie będzie głosów politycznych, które 
zasadniczo wspomogą tę nierówną batalię Bia-
łorusinów z bezdusznym systemem, wszystko 
może skończyć się jak zawsze. Zastraszone spo-
łeczeństwo podkuli ogon, represje egzekwowa-
ne będą po cichu, a terror trwać będzie dalej 
w zawoalowanej dla reszty świata formie.

Ewelina Wolna-Olczak

BIAŁORUŚ WALCZY O WOLNOŚĆ
W Polsce o Białorusi mówimy niewiele. Jako jeden z naszych sąsiadów powinien być to kraj naszego nie tylko gospodarcze-
go, ale też turystycznego i kulturowego zainteresowania. Tymczasem jest to pewnego rodzaju państwo-widmo, z którego 
dochodzą do nas jakieś wieści, ale ani się w nie zanadto nie angażujemy, ani nie staramy wpłynąć na poprawę stosunków 
polskich i białoruskich obywateli. Jednak wydarzenia na Białorusi z ostatnich miesięcy przykuwają wzrok i pierwszy raz od 
bardzo dawna istnieje szansa na realną zmianę w tym kraju objętym bezwzględną dyktaturą.
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Adam i Ewa nie mieli odzienia wierzchnie-
go. Przyjęło się, że artyści przedstawiają 
ich takimi, jakimi ich Pan Bóg stworzył. 
Jedynie symboliczny listek figowy stano-
wi element dekoracyjny. Wiemy jednak, 
że w czasach prehistorycznych spódnice 
cieszyły się ogromnym powodzeniem, 
choć wbrew współczesnej tradycji ta 
część garderoby nie była zarezerwowana 

„Chcę byś założyła mini, mini, mini, mini…” – aż chciałoby się 
zaśpiewać szlagier zespołu Czarno-Czarni, gdy za oknem nieśmiało 
żegnają się z nami ostatnie promienie, wlokąc za sobą smutną 
refleksję, że pora wskoczyć w ciepłe spodnie, najlepiej podszyte 
flizeliną. Stop! Nie wylewaj dziecka z kąpielą! 30 października 
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Spódnicy. To wyborowa okazja, 
by choć jeszcze raz przed przymrozkami wystawić kolana do słońca.

tylko dla płci pięknej. Wszyscy ubierali się 
na jedną modłę. Spódnica stanowiła ist-
ny haute couture – łączono skórę i futra 
zwierząt, liście, trawy, trzcinę oraz słomę. 
Taka konstrukcja miała wiele funkcji. Słu-
żyła jako ochrona przed wpływem czynni-
ków atmosferycznych (zimnem, gorącem, 
wilgocią i wiatrem), roślin powodujących 
wysypkę, ukąszeń owadów, drzazg, kol-
ców i ukłuć. Była barierą między ciałem 
a środowiskiem naturalnym. 

Co ciekawe, według Jerzego A. Kowalskie-
go, autora opracowania m.in. o ewolucji 
seksualności i genezy nagości skóry u czło-
wieka, przepaski biodrowe u kobiet miały 
początkowo za zadanie zamaskować men-
struację przed wzrokiem współplemieńców. 
Były pierwowzorem dzisiejszych podpasek 
i jako takie ukrywały „nieczystość” kobiet, 
za jaką w wielu kulturach uważa się cy-
kliczne krwawienie. Z tego powodu, na za-
sadzie przeciwieństwa („jest” i „nie ma”), 
narodziło się poczucie przyzwoitości i nie-
przyzwoitości, popularnie nazywane wsty-
dem. Zadziałała psychologia – mechanizm 
kontrastu w postrzeganiu. Nasi przodkowie 
nie dokonywali podziału na spódnice mę-
skie i damskie. Roli nie grał również wiek 
czy pozycja społeczna. U obu płci spódnica 
spełniała prawdopodobnie różne cele.

Z czasem, chcąc zakryć piersi, kobiety zaczę-
ły opasywać się pledami po pachy lub nosić 
suknie, kiedy mężczyznom nadal wystarczał 
materiał opasany wokół talii. Przełomowym 
wynalazkiem okazała się igła krawiecka, po-
wstała według szacunków około 16 tys. lat 
temu. Te pierwsze wykonywane były z ko-
ści lub drewna. Wynalezienie igły zmieniło 
gruntownie życie ówczesnych ludzi. Zamiast 
tradycyjnie noszonych skór, przerzucanych 
przez ciało i wiązanych, zaczęli nosić skóry 
zszyte. Za pomocą igły nauczono się szyć 
ubrania, tak aby były indywidualnie dosto-
sowane do sylwetki. 

Początek średniowiecza to modowa rewolu-
cja w Europie. Na ringu stanęły do walki dwie 
mody męskie – moda na celtyckie męskie 
spódnice (pledy) oraz moda na nordycko-
-germańskie spodnie. W starciu spodnie nie 
miały sobie równych, choć na terenach Szko-
cji, Irlandii oraz na Bałkanach ostały się kilty 
(za rzepki kolanowe lub sięgające łydek). Na 
średniowiecze datuje się także garderobiany 
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rozłam, kiedy to wydzielono z sukni dam-
skiej dwa elementy – gorset oraz spódnicę. 
Nie znamy nazwiska pomysłodawcy tego 
swoistego rozszczepu, choć koncept okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Spódnica zaczęła 
żyć własnym życiem, dostosowywana do 
rozmaitych gorsetów. Co ważne dla średnio-
wiecznej kieszeni, materiały na nią zużyte 
były stosunkowo mniejsze niż na całą tunikę.

Spódnica miała być długa i okazała. Całko-
wicie chroniła kobietę przed jakąkolwiek 
aktywnością, zwłaszcza zawodową, za to 
pozwalała jej brylować na salonach. Bo jak 
tu dosiadać wierzchowca, kiedy popularny 
wypełniacz do spódnic, koński włos upy-
chany pomiędzy warstwami materiału, do-
dawał kreacji nie tyle objętości i elegancji, 
co przede wszystkim wagi? 

Aby uwolnić kruche istoty od dźwigania 
ciężarów, kolejny anonimowy racjonalizator 
wyszedł z propozycją modeli karkasowych. 
I choć nazwa brzmi obiecująco, to w prakty-
ce sytuacja miała się zgoła niewesoło – po-
łączone w postaci piramidy obręcze kobiety 
umieszczały na talii, a z góry zakładały szy-
kowne tkaniny. Taką spódnicę mocowano 
do gorsetu, więc kobieta nijak nie mogła 
samodzielnie się ubrać, skazana była więc 
na pomoc garderobianych. Bystre Włoszki 
i Francuzki zamieniły uprzykrzające życie 
karkasy na watowane poduszki na bio-
drach, ale i ten wariant nie osiadł na dłużej 
w modzie. Metalowa klatka. Ani usiąść, ani 
chodzić. Reprezentatywne odzienie okaza-
ło się istnym więzieniem, po stokroć przy-
deptywane przez przechodniów, w dodatku 
wykonane z płacht jedwabiu i bawełny, ma-
teriałów wielce łatwopalnych.

Wiek XVII to rozmach do potęgi. Na salony 
wkroczył prosty krój spódnicy, ale do pro-
stoty było jej daleko. Na fali były warstwy. 
Wiele warstw. Dziesięć, piętnaście, dwadzie-
ścia. Kto by zliczył ilość draperii i falban! Im 
więcej, tym lepiej! I choć po końskim włosiu 
nie było już śladu, to jednak nadal paniom 
nie było lekko. Ponadto, aby podkreślić nie-
winność płci pięknej, dozwolony był jedynie 
kolor biały. Kolorowa lub wzorzysta spódni-
ca uważana była za domenę rozpustnic, a jej 
właścicielkę z góry skazywano na ostracyzm.

Po marszczeniach i fałdach przyszła pora na 
spódnice-dzwony, wsparte na halkach z kry-
noliny. Kopulasty kształt zaczął zmieniać się 
w połowie lat 60. XIX w. – krynolina stała się 
mniejsza, jednocześnie wydłużając się z tyłu 
i tworząc tren. Nikt nie miał nic przeciwko 
temu, by kobiety podkreślały pośladki, i tym 

sposobem sztywną konstrukcję zastąpiła tur-
niura – podkreślająca tył bioder i nadająca 
kobiecej sylwetce kształt litery S. Z czasem 
z sukni dziennych zniknął tren, a spódnica 
przestała być już tak rozkloszowana. Modne 
stały się drapowania asymetryczne. Jednak 
i te nie przetrwały próby czasu – w latach 80. 
XIX w. zaczęły wychodzić z mody. 

Na początku XX w. spódnica wreszcie wzię-
ła rozwód z gorsetem, który choć usztyw-
niał korpus, uwydatniał biust, podkreślał 
i wysmuklał linię talii, to jednak krępował 
narządy wewnętrzne, deformując je i nie-
naturalnie rozmieszczając w skrępowanym 
ciele. Prowadziło to do krwotoków we-
wnętrznych, niewydolności oddechowej 
i przedwczesnych zgonów. 

Po pierwszej wojnie światowej ruch eman-
cypacji kobiet doprowadził do zrzucenia 
gorsetów. Zastąpiły je biustonosze, znacz-
nie łatwiejsze w obsłudze i zdecydowanie 
zdrowsze dla sylwetki. W modzie były koszule 
i bluzki, o ileż swobodniejsze, a jednak nadal 
eleganckie. Spódnice stały się zdecydowanie 
krótsze – za kolana. Panował trend na kroje 
nieregularne, krótsze z przodu lub ze zwisa-
jącymi rogami. Taka struktura akcentowała 
kobiecą figurę i eksponowała damskie atuty. 

W latach 40. Christian Dior zmienił kieru-
nek przemysłu tekstylnego, wprowadzając 
w obieg spódnice z mocno rozkloszowanym 
dołem, sięgającym do połowy łydki. Każda 
kobieta, która choć raz zobaczyła podobi-
znę Marilyn Monroe w podobnym kroju, 
z miejsca pragnęła wyglądać tak jak idolka. 

Londyn, 1962 r. Na okładce magazynu 
„Voque” pojawia się pierwsza minispód-
niczka. I od razu wzbudza mieszane uczucia. 
Z jednej strony nowatorska, ekstrawaganc-
ka, z drugiej – gorszy i oburza pruderyjne 
środowiska. Sprawą zajęła się nawet rodzi-
na królewska. Ostatecznie wydała pozwole-
nie na noszenie spódnic o długości sięgają-
cej minimum 7 cm nad kolana. Do tej pory 
żaden element garderoby nie wzbudzał tak 
silnych emocji!

 

Historia noszenia przez kobiety spódnicy 
może wydawać się prozaiczna, ale okazuje 
się, że ten rozpowszechniony dziś element 
stylizacji jest efektem wielu skomplikowa-
nych przemian kulturowych i religijnych.

Nie da się ukryć, że w XX w. w rankingach 
odzieżowych notowania spódnicy lecia-
ły na łeb, na szyję. Na arenę wkroczyły 
spodnie. O wprowadzenie do powszechne-
go użytku tego elementu poniekąd męskiej 
garderoby walczyły zaciekle feministki. Ko-
biety wzięły życie za rogi – uprawiały grę 
w golfa, tenisa i jazdę na rowerze; wspinały 
się po górach i szusowały na nartach. Spor-
ty, które do tej pory zarezerwowane były 
jedynie dla mężczyzn, wymagały wygod-
nych i komfortowych krojów. Poplecznicz-
ki spodni nie znalazły jednak wsparcia. Za 
założenie dwóch nogawek groził im zakaz 
wstępu do kościoła czy restauracji. Wło-
żenie stroju zwyczajowo przypisanego od-
miennej płci stanowiło obrazę Boga i jego 
prawa, które stało ponad prawem ludzkim. 
Za noszenie spodni w miejscu publicznym 
groziło widmo odpowiedzialności karnej 
i publiczna banicja. Jedynie aktywność fi-
zyczna tłumaczyła ich wybór. Historia ro-
dem z powieści kryminalnych! 

Dalsze losy spodni splatają się z losem 
spódnicy – dziś obie części garderoby 
cieszą się uznaniem i występują w prze-
różnych fasonach, kolorach i deseniach. 
Bywa, że publika patrzy niechętnie na 
modowe eksperymenty, jednak rozpusz-
czoną do granic możliwości i nieco zblazo-
waną branżę modową trudno jest jeszcze 
czymś zaskoczyć. Teoretycznie w społe-
czeństwach zachodnich spódnice, sukienki 
i buty na wysokim obcasie są postrzegane 
jako odzież damska, podczas gdy krawaty 
i smokingi jako ubranie męskie. O dziwo, 
dziś mężczyzna w spódniczce budzi więk-
szą konsternację niż kobieta w garniturze. 
Projektanci rokrocznie starają się wrócić do 
korzeni i prezentują awangardowe spód-
nice dla panów. Nawołują do odejścia od 
utartych schematów w imię oryginalności 
i indywidualizmu. Jednak to, co uchodzi za 
trendy na wybiegach, niekoniecznie trafia 
w gusta szerszego grona. To promowanie 
„ideologii gender”! – rzucają ortodoksyjni 
klakierzy. Niby na fali są ubrania unisex, 
dostosowane do potrzeb zarówno pań, jak 
i panów. Niby wszystko jest dozwolone. 
A jednak widok Szkota w kilcie (poza Szko-
cją) wywołuje lekką drwinę.

„Ślimak dziś wystawił rogi. A ty pokaż swoje 
nogi”… Być może już ostatni raz przed zimą.

Sylwia Znyk
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Do wystąpienia pierwszych objawów 
zaburzeń psychicznych (lub do ich 
pogłębienia) przyczyniło się wiele 
czynników związanych z wybuchem 
pandemii oraz wprowadzeniem obo-
strzeń. Pierwszym i kluczowym było 
przymusowe zamknięcie w domach – 
całe społeczeństwo, nieprzygotowane 
na taką sytuację, dość emocjonalnie 
przeżywało ten czas. Z jednej strony 
pojawiał się lęk przed chorobą, lęk 
o siebie, o swoich bliskich, o utrud-
niony dostęp do lekarzy i usług me-
dycznych. Z drugiej – z dnia na dzień 
musieliśmy się nauczyć funkcjonować 
w czterech ścianach. Dorośli zostali 
skazani na pracę zdalną, dzieci i mło-
dzież na zdalne nauczanie, a seniorzy 
bardzo często na samotność. Wielu 
ludzi straciło pracę, dochody innych 
spadły, nagle pojawił się lęk o jutro 
także w kontekście finansów. Nie 
było można wyjść na kawę z przyja-
ciółmi, do kina, na siłownię – kontak-
ty społeczne przeniosły się do sieci 
albo zaniknęły. Do tego zaczęliśmy 
się jeszcze bać innych ludzi jako po-
tencjalnego zagrożenia dla naszego 
zdrowia. Powodów do lęku nie bra-

kuje niestety także dzisiaj, gdy nadal 
o skali problemu przypominają nam 
maseczki, nieustanne dezynfekcje, 
dystans społeczny czy groźba przy-
musowej kwarantanny.

Szukaliśmy różnych sposobów na 
radzenie sobie z nową sytuacją. Al-
kohol i inne używki, leki, nadmierne 
objadanie się, szczególnie żywnością 
„śmieciową”, całkowity brak ruchu, 
brak kontaktów towarzyskich, zin-

tensyfikowane życie w sieci i mediach spo-
łecznościowych (wpływające niestety nega-
tywnie na zdrowie psychiczne) – wszystko 
to pogłębiało problemy. Nawet kiedy 
nastąpiło poluzowanie obostrzeń, wiele 
osób panicznie bało się wrócić do swoich 
codziennych nawyków sprzed pandemii 
i kontynuowało bardzo zachowawczy tryb 
życia. Skutki tej sytuacji naukowcy dopiero 
szacują, jednak wstępne wnioski nie brzmią 
pozytywnie.

Bóle kręgosłupa, anemia, choroby płuc 
i depresja – według Światowej Organizacji 
Zdrowia to cztery najczęstsze schorzenia na 
świecie. Według prognoz sprzed wybuchu 
pandemii już za 10 lat depresja znajdzie 
się na pierwszym miejscu. Bieżąca sytuacja 
epidemiologiczna może niestety ten proces 
znacznie przyspieszyć i już wkrótce wielu 
z nas będzie miało problemy ze zdrowiem 
psychicznym – bez względu na wiek, płeć, 
status społeczny, pochodzenie czy aktyw-
ność towarzyską.

 toczy się niezmiennie pod szyldem pan-
demii, a wraz z nim podupada coraz więcej instytucji i organizacji. Zagrożenie dla 
zdrowia, jakie niesie ze sobą zakażenie COVID-19, nie jest jeszcze dla lekarzy do 
końca jasne, ale ze zbieranych na bieżąco na całym świecie danych powoli wycią-
gają oni ostrożne wnioski. W ostatnich tygodniach uwaga naukowców skupia się 
także na psychicznym aspekcie pandemii. Jej skutki w postaci zaburzeń psychicz-
nych są niestety coraz częstsze i nie wygląda na to, by w najbliższych miesiącach 
miały wyhamować. Pojawiają się nawet hipotezy, że wraz z kolejną falą korona-
wirusa to właśnie takie dolegliwości jak depresja czy stany lękowe będą nam 
towarzyszyć najczęściej, stając się jednym z kluczowych problemów społecznych.
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Oficjalne dane sprzed pandemii 
wskazywały, że na całym świecie 
na depresję cierpiało blisko 5 proc. 
populacji (ok. 350 mln osób). W Eu-
ropie było to aż 27 proc. ludności 
(83 mln), a w Polsce 4 proc. (1,5 mln). 
Nieoficjalne dane w Polsce mówiły 
jednak o 10 proc. cierpiących na de-
presję, przy czym chorowało prawie 
dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. 
Większość to osoby w wieku 20–40 lat. 
Aż 20 proc. stanowiła młodzież od 
12. do 18. roku życia. Z pomocy spe-
cjalistów i farmakologicznej korzysta-
ło ok. 800 tys. Polaków.

W trakcie trwania epidemii SARS 
z 2002–2003 r. zespół stresu poura-
zowego (występujący dopiero po 
ustąpieniu epidemii) odnotowano 
u 20 proc. ludności zamieszkującej 
teren nią objęty. Większość cier-
piących na stany lękowe stanowiły 
kobiety. Światowa Organizacja Zdro-
wia szacowała, że liczba cierpiących 
na zaburzenia i choroby psychiczne 
wzrośnie dwukrotnie. Dzisiaj poja-
wiają się pierwsze wyniki badań od 
czasów początku pandemii, które 
mówią o poważniejszym wzroście.

Już w maju Światowa Organizacja 
Zdrowia wydała raport na temat 
związku koronawirusa ze zdrowiem 
psychicznym. Już wtedy alarmowała, 
że sytuacja może wymknąć się spod 
kontroli, i wydała listę zaleceń, które 

miałyby zniwelować skutki wpływu 
pandemii na zdrowie psychiczne. 
Wskazywała także, że konieczna jest 
inwestycja w promocję zdrowia psy-
chicznego i opieka nad osobami już 
wcześniej wykazującymi zaburzenia.

Tymczasem w Stanach Zjednoczo-
nych pojawił się pierwszy raport 
wskazujący na pogorszenie się psy-
chicznej kondycji społeczeństwa po 
wybuchu pandemii. Przeprowadzono 
go bez koncentrowania się na kon-
kretnych środowiskach, dlatego wy-
daje się dość miarodajny w progno-
zach rozciąganych na resztę świata. 
Wnioski są szokujące: liczba pełno-
letnich osób z objawami depresji jest 
ponad trzykrotnie wyższa niż przed 
epidemią. Dotąd obserwowano po 
takich traumatycznych przeżyciach 
najwyżej dwukrotny wzrost liczby 
zdiagnozowanych osób z depresją. 
Aktualną sytuację porównano z taki-
mi wydarzeniami jak epidemia eboli 
czy zamachy z 11 września. 

Badanie przeprowadzane w Chinach 
na grupie służby zdrowia wykazało 
depresję aż u połowy personelu me-
dycznego. W Hiszpanii od marca od-
notowano wyjątkowo wysoki wzrost 
zaburzeń psychicznych i samobójstw, 
a większość przypadków dotyczy ko-
biet. Oczywiście najbardziej narażeni 
na wystąpienie objawów są ludzie 
już wcześniej leczący się na depresję 
i chorujący na inne schorzenia, a tak-
że ich rodziny oraz przedstawiciele 

służb medycznych i służb bezpieczeństwa, 
którzy mają bezpośredni kontakt z korona-
wirusem. O skali zjawiska mówi też nagły 
wzrost zwolnień od psychiatry z powodu 
zaburzeń psychicznych. Depresję wyka-
zują również włoskie badania skupiające 
się na konsekwencjach zachorowania na 
COVID-19. Ponad 50 proc. ozdrowieńców 
ma lub miało stany lękowe, depresję, stres 
pourazowy, zmaga się z bezsennością lub 
wykazuje inne objawy związane z zaburze-
niami zdrowia psychicznego.

Jednak w tej nietypowej sytuacji zagrożo-
ny jest każdy – czynniki wpływające na na-
sze samopoczucie w przypadku większości 
z nas uległy nagłej zmianie i z reguły była to 
zmiana negatywna. Nie ma gotowej recep-
ty na to, jak poprawić swoje samopoczucie 
wynikające z aktualnej sytuacji na świecie, 
jednak każdy z nas, w trosce o swoje aktu-
alne lub przyszłe zdrowie psychiczne, może 
dostosować się do kilku prostych zasad.

Aktywność fizyczna to podstawa. Ruszajmy 
się codziennie, spędzajmy czas na świeżym 
powietrzu, w lesie, w parkach, w górach, 
jak najczęściej łapmy witaminę D. Dbaj-
my o dietę, żeby była bogata w witaminy 
i minerały; jednocześnie ograniczmy fast 
foody, przekąski, alkohol i inne używki. 
Spotykajmy się z rodziną i przyjaciółmi, roz-
mawiajmy z nimi, dbajmy o kontakt. Jeśli 
pracujemy zdalnie – zadbajmy o aktywno-
ści poza godzinami pracy, żeby nie było to 
tylko wyjście na zakupy. Korzystajmy tylko 
ze sprawdzonych źródeł wiedzy na tema-
ty związane z pandemią oraz ograniczmy 
śledzenie wszystkich newsów – często 
sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak 
ogromny wpływ na poziom naszego stresu 
i lęku mają takie wiadomości. Starajmy się 
uregulować sprawy finansowe, przeana-
lizować budżety tak, aby zapewnić sobie 
komfort życia bez lęku o jutro. Tutaj oczy-
wiście niezbędne jest wsparcie dla tych 
najbardziej poszkodowanych – państwo 
powinno zapewnić wszystkim ubezpiecze-
nie zdrowotne, pomagać w znalezieniu pra-
cy po zwolnieniu, ograniczyć eksmisje oraz 
oczywiście zapewnić odpowiednią pomoc 
psychologiczną i psychiatryczną.

Ewelina Wolna-Olczak

Jeśli już od dłuższego czasu zauważamy 
u siebie takie objawy jak: spadek nastro-
ju, smutek, stany lękowe, niechęć do 
podjęcia jakichkolwiek działań aktywi-
zujących, poczucie bezradności i bezsen-
su życia, stałe zmęczenie, brak energii, 
problemy z koncentracją i ze snem, nad-
mierny apetyt lub jego brak, nerwobóle 
– możemy sobie z nimi samodzielnie nie 
poradzić. Pamiętajmy, że bardzo ważne 
jest wsparcie najbliższych oraz rozmowy 
z nimi; poczucie, że nie jesteśmy sami. 
Depresji jednak nie leczy się dobrymi ra-

dami – konieczne może okazać się wspar-
cie psychoterapeuty oraz interwencja far-
makologiczna. Dzisiaj korzystanie z takiej 
pomocy nie wiąże się z żadnym wstydem, 
a niedługo coraz więcej z nas będzie mu-
siało się o nią zwracać. Jeśli jeszcze mamy 
czas, spróbujmy własnymi siłami nadro-
bić depresyjny wpływ światowej pan-
demii na naszą psychikę. Jeśli brak nam 
na te działania energii – zdecydujmy się 
na wizytę u specjalisty i wyrwijmy się ze 
szponów jednej z najgorszych chorób cy-
wilizacyjnych XXI wieku.
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1 października przypada Światowy Dzień 
Wegetarianizmu, a 1 listopada – Światowy 
Dzień Wegan. Jeśli na co dzień nie mamy 
okazji, to warto w te dni spróbować, jak 

smakują dania bez mięsa, mleka czy jajek. 
Być może będzie to miła niespodzianka.

zgadza się na cierpienie i zabijanie zwierząt 
dla zaspokojenia potrzeb swojego podnie-
bienia. Nie zgadza się też na ich hodowlę 
w nieludzkich fabrycznych warunkach, bez 
możliwości zapewnienia choć namiastki 
naturalnego rozwoju na łonie przyrody. 
Jeszcze innym powodem jest naszpryco-
wanie zwierząt hodowlanych hormonami 
wzrostu, antybiotykami, modyfikowaną 
żywnością, a samego mięsa – chemią, kon-
serwantami i polepszaczami smaku. 

Częstym powodem są zalecenia zdrowot-
ne. Niestety, dzisiejsze badania mówią, że 
codzienna dieta mięsna, tłusta i ciężka, ma 
bardzo zły wpływ na organizm człowieka 
– szczególnie jeśli chodzi o rozwój chorób 
układu krążenia i nowotworowych. Zazwy-
czaj po przejściu na dietę bezmięsną więk-
szość osób w pierwszej kolejności zauważa… 
poprawę ogólnego samopoczucia. To też 
jest dobry powód, by zostać roślinożercą. 

Niegdyś przy wyborze diety wegetariańskiej 
duże znaczenie miała religia, szczególnie 
przy zaleceniach ascezy. W wielu wyzna-
niach stanowiska co do zasadności spożywa-
nia mięsa są podzielone; niektóre zakazują 
go całkowicie. Jest i powód ekonomiczny 
– mięso, a szczególnie to dobre, zdrowe 
i wyhodowane w zgodzie z ekologicznymi 
standardami, jest drogie. Rezygnacja z mię-
sa i zastąpienie go produktami roślinnymi 
wychodzi zdecydowanie na plus w por� elu.

Wegetarianizm dzisiaj to nie tylko zmiana 
w diecie. Najczęściej wiąże się też ze zmia-
ną innych nawyków oraz codziennych przy-
zwyczajeń. Wegetarianie rzadziej marnują 
jedzenie, częściej wybierają produkty ze 
zrównoważonych upraw i kupują lokalnie, 
wspierając małą gospodarkę regionu. Jed-
nocześnie częściej kupują na wagę, do swo-
ich pojemników, ograniczając zużycie jedno-
razowych opakowań plas� kowych. Unikają 
chemii w jedzeniu, czytają etykiety. Czasa-
mi włączają się w działania na rzecz obrony 
praw zwierząt, klimatu i przyrody, angażują 
się w zwalczanie głodu na świecie, w pro-
mocję zdrowego trybu życia, uprawiania 
sportu i kontaktu z naturą. Rzadziej kupują 

 

Samo niejedzenie mięsa jest 
stare jak świat. Dzisiaj dzieli się 
je na wiele rodzajów i określa 
skomplikowanymi nazwami. 
Tradycyjny wegetarianin nie 
je mięsa, w tym drobiu, ryb 
i owoców morza. Większość 
odrzuca także żelatynę, smalec 
i inne pochodne uboju, je na-
tomiast produkty odzwierzęce 
takie jak nabiał i jaja. To lakto-
owowegetarianizm. Niektórzy 
„bezmięsni” jednak w swojej 
diecie akceptują tylko produk-
ty mleczne (laktowegetarianie), 
jajka (owowegetarianie), ryby 

(pescowegetarianizm) czy drób (semiwe-
getarianizm). Niektórzy rezygnują z mięsa 
na co dzień, aczkolwiek kilka razy w roku 
z przyczyn okolicznościowych zdarza im się 
je zjeść (fl eksitarianizm). 

Mniej skomplikowana jest dieta wegańska 
– odrzuca wszystko, co odzwierzęce. Bar-
dziej rygorystyczny jest witarianizm (jedze-
nie tylko surowych, nieprzetworzonych, 
niepoddanych obróbce cieplnej produktów 
roślinnych) i frutarianizm (jedzenie jedynie 
owoców, które same spadną na ziemię, lub 
– według innej szkoły – tych, które można 
zerwać bez uszkodzenia rośliny). Jeszcze 
bardziej skrajny jest insektowegetaria-
nizm – dopuszcza „pozyskiwanie” w diecie 
białka odzwierzęcego z insektów, robaków, 
skorupiaków, krewetek i krabów.

Pomimo że większość ludzi na świecie lubi 
posiłki mięsne, to coraz więcej osób pró-
buje je ograniczać. Zamiast codziennie, je-
dzą mięso sporadycznie – dwa razy w tygo-
dniu, w miesiącu, czasem kilka razy w roku. 
Mięso z produkcji taśmowej zastępują 
ekologicznym, sprawdzonym, lokalnym. 
Częściej wybierają drób niż wołowinę. 
Takie wprowadzanie ograniczeń do diety 
nierzadko jest zalecane przez lekarzy i die-
tetyków, tutaj jednak wynika z wewnętrz-
nych pobudek. Bo to one zazwyczaj są 
impulsem, by zamienić się w roślinożercę.

Defi nitywnie z mięsa i produktów odzwie-
rzęcych rezygnujemy z różnych przyczyn. 
Dzisiaj dominuje powód ekologiczny – coraz 
więcej osób interesuje się zmianami klima-
tycznymi i biodegradacją środowiska natu-
ralnego, która wynika m.in. z nadmiernej 
eksploatacji uprawno-hodowlanej. To skut-
kuje świadomą zmianą diety. Innym powo-
dem jest empa� a – do zwierząt i wszelkiego 
życia. Z powodów etycznych człowiek nie 

kosmetyki testowane na zwierzętach lub ze 
składnikami odzwierzęcymi, czasem wyko-
nują je sami z produktów kuchennych. Czę-
sto nie akceptują żadnych wyrobów zwie-
rzęcych – nie tylko futer i skór, ale i wełny, 
jedwabiu, kaszmiru czy nawet pierza.

Są to modne dzisiaj hasła, za którymi pew-
nie część osób podąża na fali ich popular-
ności. Bez względu na pobudki są to jed-
nak zmiany na lepsze nie tylko w diecie, ale 
i w postrzeganiu otaczającego nas świata. 
Są to też zmiany w modelu biznesowym 
wielu przedsiębiorców, co możemy za-
uważyć i na wakacjach, i podczas zwykłego 
spaceru po mieście.

Zdobywający coraz większą popularność 
wegetarianizm powoduje, że powstaje co-
raz więcej miejsc przyjaznych osobom nie-
jedzącym mięsa. Najwięcej oczywiście jest 
lokali gastronomicznych z dodatkowym, 
bezmięsnym menu, ale nie brak także cał-
kowicie wegańskich restauracji, barów szyb-
kiej obsługi czy nawet kawiarni. Tam nie 
znajdziemy nie tylko mięsa, ale i galaretki 
na żelatynie czy deserów na mleku krowim 
– idea „wege” przenosi się do takich miejsc 
bardzo szeroko. Wielu konsumentów często 
wprowadza potem do swych wegetariań-
skich diet inspiracje wegańskie.

Jednak na fali popularności „wege” płyną 
również właściciele usług noclegowych, 
szczególnie agroturystyk oraz wiejskich 
siedlisk. Jest to opcja wybierana przez 
wielu turystów, którzy zmienili nie tylko 
swój jadłospis, ale i styl życia – i również 
na wakacjach oczekują spełnienia wielu 
standardów niedostępnych w wielkich 
ośrodkach turystycznych.

Popularnością cieszą się też sklepy ze 
zdrową żywnością, zawierającą oczywiście 
rzadko dostępny asortyment wegański, 
gdzie promuje się produkty pozyskiwane 
od lokalnych dostawców. Tutaj również 
kwitnie biznes internetowy – wielu we-
getarian i wegan zamawia żywność przez 
internet. Takie sklepy specjalizują się też 
w sprzedaży niechemicznych środków 

czystości, kosmetyków tylko z naturalnych 
składników czy gadżetów „zero waste” 
codziennego użytku. Trzeba przyznać, że 
ta gałąź gospodarki prężnie się rozwija, 
będąc świadectwem coraz większego za-
interesowania konsumentów produktami 
wegańskimi i im podobnymi.

Na tym jednak nie koniec biznesowej kre-
atywności – co ciekawe, powstają nawet 
przedszkola i żłobki dla dzieci-wegetarian. 
Nie jest to jednak powszechne zjawisko, 
ale w kontekście badań potwierdzających, 
że można tak zbilansować bezmięsną die-
tę, aby rozwój dziecka nie został zaburzo-
ny, a wręcz pozytywnie wsparty – jest duża 
szansa, że takich miejsc będzie przybywać.

 

Badania mówią jednoznacznie: zróżni-
cowana dieta wegetariańska jest odpo-
wiednia dla ludzi w każdym wieku. Są 
oczywiście indywidualne przypadki, któ-
re mogłyby wymagać wsparcia dietetyka 
czy innego specjalisty, ale większość z nas 
może zostać wegetarianami bez ponosze-
nia konsekwencji zdrowotnych. Wystarczy 
tylko pamiętać o codziennej kompozycji 
diety, tak by niczego w niej nie brakowało 
– ale przecież przy diecie mięsnej też po-
winniśmy to robić.

Podstawą wegetarianizmu (laktoowowege-
tarianizmu) są urozmaicone posiłki – obok 
świeżych owoców i warzyw muszą poja-
wiać się pełnoziarniste produkty zbożowe, 
mleczne i wysokobiałkowe. W codziennym 
menu powinny się też znaleźć: ciemny ryż, 
różnego rodzaju kasze, ziarna, orzechy, 
pestki i nasiona. Bardzo ważne jest spożycie 
roślin strączkowych, które są świetnym za-
miennikiem białka pozyskiwanego z mięsa. 
Ograniczenie obróbki cieplnej, czyli krótsze 
gotowanie, wpłynie pozytywnie na zawar-
tość witamin i mikroelementów w posił-
kach. Inwestycja w dobre tłuszcze roślinne 
– najlepiej rzepakowy i oliwę – również się 
opłaca. Z produktów odzwierzęcych używaj-
my umiarkowanie mleka, jego pochodnych 
oraz jajek – są one ważne w diecie, ale nie 
muszą być jej podstawą. Stosujmy się do 
podstaw, które w każdej diecie powinny być 
priorytetem: pijmy dużo wody, ograniczmy 
sól i cukier. Wówczas jest naprawdę duża 
szansa, że będziemy żyć dłużej i lepiej.

Ewelina Wolna-Olczak
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1 października przypada Światowy Dzień 
Wegetarianizmu, a 1 listopada – Światowy 
Dzień Wegan. Jeśli na co dzień nie mamy 
okazji, to warto w te dni spróbować, jak 

smakują dania bez mięsa, mleka czy jajek. 
Być może będzie to miła niespodzianka.

zgadza się na cierpienie i zabijanie zwierząt 
dla zaspokojenia potrzeb swojego podnie-
bienia. Nie zgadza się też na ich hodowlę 
w nieludzkich fabrycznych warunkach, bez 
możliwości zapewnienia choć namiastki 
naturalnego rozwoju na łonie przyrody. 
Jeszcze innym powodem jest naszpryco-
wanie zwierząt hodowlanych hormonami 
wzrostu, antybiotykami, modyfikowaną 
żywnością, a samego mięsa – chemią, kon-
serwantami i polepszaczami smaku. 

Częstym powodem są zalecenia zdrowot-
ne. Niestety, dzisiejsze badania mówią, że 
codzienna dieta mięsna, tłusta i ciężka, ma 
bardzo zły wpływ na organizm człowieka 
– szczególnie jeśli chodzi o rozwój chorób 
układu krążenia i nowotworowych. Zazwy-
czaj po przejściu na dietę bezmięsną więk-
szość osób w pierwszej kolejności zauważa… 
poprawę ogólnego samopoczucia. To też 
jest dobry powód, by zostać roślinożercą. 

Niegdyś przy wyborze diety wegetariańskiej 
duże znaczenie miała religia, szczególnie 
przy zaleceniach ascezy. W wielu wyzna-
niach stanowiska co do zasadności spożywa-
nia mięsa są podzielone; niektóre zakazują 
go całkowicie. Jest i powód ekonomiczny 
– mięso, a szczególnie to dobre, zdrowe 
i wyhodowane w zgodzie z ekologicznymi 
standardami, jest drogie. Rezygnacja z mię-
sa i zastąpienie go produktami roślinnymi 
wychodzi zdecydowanie na plus w por� elu.

Wegetarianizm dzisiaj to nie tylko zmiana 
w diecie. Najczęściej wiąże się też ze zmia-
ną innych nawyków oraz codziennych przy-
zwyczajeń. Wegetarianie rzadziej marnują 
jedzenie, częściej wybierają produkty ze 
zrównoważonych upraw i kupują lokalnie, 
wspierając małą gospodarkę regionu. Jed-
nocześnie częściej kupują na wagę, do swo-
ich pojemników, ograniczając zużycie jedno-
razowych opakowań plas� kowych. Unikają 
chemii w jedzeniu, czytają etykiety. Czasa-
mi włączają się w działania na rzecz obrony 
praw zwierząt, klimatu i przyrody, angażują 
się w zwalczanie głodu na świecie, w pro-
mocję zdrowego trybu życia, uprawiania 
sportu i kontaktu z naturą. Rzadziej kupują 

 

Samo niejedzenie mięsa jest 
stare jak świat. Dzisiaj dzieli się 
je na wiele rodzajów i określa 
skomplikowanymi nazwami. 
Tradycyjny wegetarianin nie 
je mięsa, w tym drobiu, ryb 
i owoców morza. Większość 
odrzuca także żelatynę, smalec 
i inne pochodne uboju, je na-
tomiast produkty odzwierzęce 
takie jak nabiał i jaja. To lakto-
owowegetarianizm. Niektórzy 
„bezmięsni” jednak w swojej 
diecie akceptują tylko produk-
ty mleczne (laktowegetarianie), 
jajka (owowegetarianie), ryby 

(pescowegetarianizm) czy drób (semiwe-
getarianizm). Niektórzy rezygnują z mięsa 
na co dzień, aczkolwiek kilka razy w roku 
z przyczyn okolicznościowych zdarza im się 
je zjeść (fl eksitarianizm). 

Mniej skomplikowana jest dieta wegańska 
– odrzuca wszystko, co odzwierzęce. Bar-
dziej rygorystyczny jest witarianizm (jedze-
nie tylko surowych, nieprzetworzonych, 
niepoddanych obróbce cieplnej produktów 
roślinnych) i frutarianizm (jedzenie jedynie 
owoców, które same spadną na ziemię, lub 
– według innej szkoły – tych, które można 
zerwać bez uszkodzenia rośliny). Jeszcze 
bardziej skrajny jest insektowegetaria-
nizm – dopuszcza „pozyskiwanie” w diecie 
białka odzwierzęcego z insektów, robaków, 
skorupiaków, krewetek i krabów.

Pomimo że większość ludzi na świecie lubi 
posiłki mięsne, to coraz więcej osób pró-
buje je ograniczać. Zamiast codziennie, je-
dzą mięso sporadycznie – dwa razy w tygo-
dniu, w miesiącu, czasem kilka razy w roku. 
Mięso z produkcji taśmowej zastępują 
ekologicznym, sprawdzonym, lokalnym. 
Częściej wybierają drób niż wołowinę. 
Takie wprowadzanie ograniczeń do diety 
nierzadko jest zalecane przez lekarzy i die-
tetyków, tutaj jednak wynika z wewnętrz-
nych pobudek. Bo to one zazwyczaj są 
impulsem, by zamienić się w roślinożercę.

Defi nitywnie z mięsa i produktów odzwie-
rzęcych rezygnujemy z różnych przyczyn. 
Dzisiaj dominuje powód ekologiczny – coraz 
więcej osób interesuje się zmianami klima-
tycznymi i biodegradacją środowiska natu-
ralnego, która wynika m.in. z nadmiernej 
eksploatacji uprawno-hodowlanej. To skut-
kuje świadomą zmianą diety. Innym powo-
dem jest empa� a – do zwierząt i wszelkiego 
życia. Z powodów etycznych człowiek nie 

kosmetyki testowane na zwierzętach lub ze 
składnikami odzwierzęcymi, czasem wyko-
nują je sami z produktów kuchennych. Czę-
sto nie akceptują żadnych wyrobów zwie-
rzęcych – nie tylko futer i skór, ale i wełny, 
jedwabiu, kaszmiru czy nawet pierza.

Są to modne dzisiaj hasła, za którymi pew-
nie część osób podąża na fali ich popular-
ności. Bez względu na pobudki są to jed-
nak zmiany na lepsze nie tylko w diecie, ale 
i w postrzeganiu otaczającego nas świata. 
Są to też zmiany w modelu biznesowym 
wielu przedsiębiorców, co możemy za-
uważyć i na wakacjach, i podczas zwykłego 
spaceru po mieście.

Zdobywający coraz większą popularność 
wegetarianizm powoduje, że powstaje co-
raz więcej miejsc przyjaznych osobom nie-
jedzącym mięsa. Najwięcej oczywiście jest 
lokali gastronomicznych z dodatkowym, 
bezmięsnym menu, ale nie brak także cał-
kowicie wegańskich restauracji, barów szyb-
kiej obsługi czy nawet kawiarni. Tam nie 
znajdziemy nie tylko mięsa, ale i galaretki 
na żelatynie czy deserów na mleku krowim 
– idea „wege” przenosi się do takich miejsc 
bardzo szeroko. Wielu konsumentów często 
wprowadza potem do swych wegetariań-
skich diet inspiracje wegańskie.

Jednak na fali popularności „wege” płyną 
również właściciele usług noclegowych, 
szczególnie agroturystyk oraz wiejskich 
siedlisk. Jest to opcja wybierana przez 
wielu turystów, którzy zmienili nie tylko 
swój jadłospis, ale i styl życia – i również 
na wakacjach oczekują spełnienia wielu 
standardów niedostępnych w wielkich 
ośrodkach turystycznych.

Popularnością cieszą się też sklepy ze 
zdrową żywnością, zawierającą oczywiście 
rzadko dostępny asortyment wegański, 
gdzie promuje się produkty pozyskiwane 
od lokalnych dostawców. Tutaj również 
kwitnie biznes internetowy – wielu we-
getarian i wegan zamawia żywność przez 
internet. Takie sklepy specjalizują się też 
w sprzedaży niechemicznych środków 

czystości, kosmetyków tylko z naturalnych 
składników czy gadżetów „zero waste” 
codziennego użytku. Trzeba przyznać, że 
ta gałąź gospodarki prężnie się rozwija, 
będąc świadectwem coraz większego za-
interesowania konsumentów produktami 
wegańskimi i im podobnymi.

Na tym jednak nie koniec biznesowej kre-
atywności – co ciekawe, powstają nawet 
przedszkola i żłobki dla dzieci-wegetarian. 
Nie jest to jednak powszechne zjawisko, 
ale w kontekście badań potwierdzających, 
że można tak zbilansować bezmięsną die-
tę, aby rozwój dziecka nie został zaburzo-
ny, a wręcz pozytywnie wsparty – jest duża 
szansa, że takich miejsc będzie przybywać.

 

Badania mówią jednoznacznie: zróżni-
cowana dieta wegetariańska jest odpo-
wiednia dla ludzi w każdym wieku. Są 
oczywiście indywidualne przypadki, któ-
re mogłyby wymagać wsparcia dietetyka 
czy innego specjalisty, ale większość z nas 
może zostać wegetarianami bez ponosze-
nia konsekwencji zdrowotnych. Wystarczy 
tylko pamiętać o codziennej kompozycji 
diety, tak by niczego w niej nie brakowało 
– ale przecież przy diecie mięsnej też po-
winniśmy to robić.

Podstawą wegetarianizmu (laktoowowege-
tarianizmu) są urozmaicone posiłki – obok 
świeżych owoców i warzyw muszą poja-
wiać się pełnoziarniste produkty zbożowe, 
mleczne i wysokobiałkowe. W codziennym 
menu powinny się też znaleźć: ciemny ryż, 
różnego rodzaju kasze, ziarna, orzechy, 
pestki i nasiona. Bardzo ważne jest spożycie 
roślin strączkowych, które są świetnym za-
miennikiem białka pozyskiwanego z mięsa. 
Ograniczenie obróbki cieplnej, czyli krótsze 
gotowanie, wpłynie pozytywnie na zawar-
tość witamin i mikroelementów w posił-
kach. Inwestycja w dobre tłuszcze roślinne 
– najlepiej rzepakowy i oliwę – również się 
opłaca. Z produktów odzwierzęcych używaj-
my umiarkowanie mleka, jego pochodnych 
oraz jajek – są one ważne w diecie, ale nie 
muszą być jej podstawą. Stosujmy się do 
podstaw, które w każdej diecie powinny być 
priorytetem: pijmy dużo wody, ograniczmy 
sól i cukier. Wówczas jest naprawdę duża 
szansa, że będziemy żyć dłużej i lepiej.

Ewelina Wolna-Olczak
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W przyprawach najważniejsza jest jakość. 
Możemy oczywiście kupić w sklepie prze-
różne mieszanki i sproszkowane przyprawy, 
ale z drugiej strony szefowie kuchni dopusz-
czają tylko przyprawy mielone lub tłuczone 
bezpośrednio przed dodaniem do potrawy. 
Jeśli jednak nie mamy dostępu do tych 
oryginalnych, w pierwotnej formie, warto 
czytać składy na opakowaniach. Ważne, 
aby nie było tam niepotrzebnych ulepsza-
czy i konserwantów. Im krótszy skład, tym 
lepszy, a przyprawa bardziej czysta.

Zadbajmy też o to, by przyprawy nie wie-
trzały. Po otwarciu nie wystarczy na wpół 
zgiętej torebki schować w szufl adzie z inny-
mi produktami. Wtedy na pewno straci swój 
aromat i przeniknie zapachem innych przy-
praw i produktów. Dobrym rozwiązaniem 
są drewniane klipsy lub zwykłe gumki re-
cepturki. Warto także zainwestować w małe 
szczelne słoiczki, które będziemy przechowy-
wać w suchym i ciemnym miejscu. Najważ-
niejsze, aby przyprawy miały jak najmniej 
powietrza – wtedy długo zachowają aromat.

W takim razie jakie zapasy przygotować na 
jesień? Poniżej prezentujemy minimalny 
zestaw przypraw, które pozwolą w dobrym 
humorze i z energią doczekać wiosny.

To chyba najbardziej charakterystyczny je-
sienny składnik wszelkich potraw z jabłka-
mi, śliwkami i gruszkami. Herbata, bułeczki 
i ciasteczka, a wszystko z cynamonem – bo 
ta przyprawa nigdy się nie nudzi i doskonale 
poprawia humor. Hamuje apetyt na słody-
cze i sprawia uczucie sytości – jest więc po-
mocny dla osób na dietach. Ma naturalne 
właściwości antyalergiczne i wzmacnia od-
porność. Należy do grupy antyoksydantów. 

Ciekawostką jest, że cynamon sprzedawany 
w laskach dzieli się na szlachetny i ten z ma-
sowej produkcji. Tylko prawdziwy cynamon 
daje się pokruszyć w palcach, zaś ten prze-
mysłowy jest tak twardy, że z trudnością 
można go przełamać na pół.

To kolejny sztandarowy składnik jesiennej 
herbaty – i nawet plasterek cytryny nie jest 
już potrzebny. Imbir przez wiele osób uwa-
żany jest za lekarstwo, ponieważ pomaga 
przy przeziębianiach i katarze. Ma właści-
wości przeciwbólowe, rozgrzewające i prze-
ciwzapalne. Z łatwością kupimy go w formie 
świeżego korzenia, a wtedy wystarczy go 
tylko cienko obrać i pokroić w plasterki.

Jeśli myślimy o nieco ostrzejszych przypra-
wach, warto wykorzystać właściwości pa-
pryczki chili. Sto gramów surowego chili to 
aż 240 proc. dziennego zapotrzebowania na 
witaminę C. Poza piekielną ostrością chili to 
także źródło witamin B1, B2, B3 i E. Sama 
przyprawa poprawia apetyt i pobudza krą-
żenie, ma także właściwości przeciwbólowe 
i przeciwzapalne. 

Jeśli dla kogoś chili jest za ostre, równie do-
brze może skorzystać z curry. To mieszanka 
przypraw o łagodnym, ale i pikantnym sma-
ku, a w jej skład wchodzą: chili, kurkuma, 
pieprz, kolendra, goździki i kmin rzymski. 
Curry doskonale poprawia perystaltykę je-
lit i działa rozgrzewająco; potrawy z curry są 
sycące i zdrowe. 

Jedną z najbardziej cennych przypraw na 
Bliskim Wschodzie są ziarna kardamonu. 
Przygotowany z kardamonu napar dzia-
ła jak domowy antybiotyk. Aby go zrobić, 

należy kilka ziaren kardamonu zalać gorącą 
wodą i pozostawić do zaparzenia pod przy-
kryciem. Następnie trzeba dodać sok z cy-
tryny, a do chłodnego już naparu wmieszać 
łyżkę miodu. Kardamon pomaga także przy 
dolegliwościach żołądkowych – przyspie-
sza wydalanie z organizmu szkodliwych 
produktów przemiany materii. Jeśli chcesz 
rozkoszować się prawdziwym smakiem tej 
przyprawy, dodaj do filiżanki kawy jedno 
rozgniecione w moździerzu ziarenko. 

Jesienne potrawy mają przede wszystkim 
żółty dyniowy odcień – często jest to za-
sługa właśnie kurkumy, czyli przyprawy 
owianej mitycznymi właściwościami. Jej 
miłośnicy potrafi ą dodawać ją po łyżeczce 
do niemal każdej potrawy, zachwycając się 
jej zbawiennymi właściwościami. Kurkuma 
działa bowiem antybakteryjnie i antynowo-
tworowo, zwalcza stany zapalne, wspoma-
ga trawienie i procesy lecznicze. 

Jeśli chcemy zrelaksować się po ciężkim 
dniu, możemy zaserwować sobie potra-
wy z goździkami – ponieważ działają one 
relaksująco i rozluźniająco. Goździki to nic 
innego jak nierozwinięte i wysuszone pąki 
kwiatów z drzewa goździkowego. Mają 
ostry i intensywny zapach głównie dzięki 
olejkowi eugenol, który zawierają. Olejek 
goździkowy działa jak środek przeciwbólo-
wy, zwłaszcza przy bolących dziąsłach czy 
zębach. Jako środek antyseptyczny przy-
spiesza gojenie. Goździkowy olejek ete-
ryczny rozgrzewa skórę w miejscu wciera-
nia i podnosi ciepłotę ciała. A jeśli chcemy 
pozbyć się zapachu czosnku z ust, wystarczy 
przeżuwać przez chwilę kilka goździków.

Nie pozostaje więc nic innego, jak uzupełnić 
zapasy przypraw przed sezonem jesiennych 
przeziębień. A nawet jeśli nie wierzymy w ich 
zdrowotne właściwości, to na pewno podno-
szą one walory smakowe wielu potraw.

Agnieszka Strzałka

Nic tak nie poprawia jesiennego nastroju, jak pyszna gorąca la� e 
z pianką i nutką cynamonu, a do tego ciepły koc i książka... Można 
się rozmarzyć, ale lepiej wykorzystać siłę przypraw i przygotować 
pyszne, pachnące jesienne potrawy z goździkiem, kardamonem lub 
cynamonem! Wraz z jesienią przyjdą przecież katary, przeziębienia, 
pogarszający się nastrój i spadek energii. Aby temu zapobiec, 
warto postawić na aktywność fi zyczną i odpowiednią dietę, którą 
wzbogacimy w naturalne i energetyczne dodatki.
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ST.GUIDON/ BIZET
Av. Gounod 7
1070 Anderlecht
GSM 0474 698 630

ETTERBEEK
Av. d’Auderghem 170
1040 Etterbeek
GSM 0499 055 637

BOCKSTAEL
Rue Léopold I 174
1020 Laeken
GSM 0499 055 673

MADOU
Place Madou 6/11
1210 St-Josse-Ten-Noode
BIURO CZYNNE RÓWNIEŻ 
W SOBOTĘ 10:00- 15:00

Ekipa Magabel

stosowanie produktów ekologicznych jest niezbędne dla 
zdrowia i planety, aby to umożliwić, oferujemy szkolenia 
naszym pracownikom i edukujemy naszych klientów.

ZAANGAŻOWANIE:

zajęcia rozwijająco-edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
w Centrum Edukacji i Kultury Polskiej Plus
organizowanie imprez dla pracowników
zniżki na wydarzenia kulturalne i eventy

DYNAMICZNOŚĆ:

zapewniamy wszelkiego rodzaju wsparcie naszym 
pracownikom podczas trwania całej kariery
zaufana i kompetentna obsługa po polsku
profesjonalna odzież robocza
darmowe zajęcia prozdrowotne
zamknięta grupa na Facebooku z zajęciami 
prozdrowotnymi, motywacyjnymi, kulturalnymi i rozrywkowymi,
prowadzonymi przez profesjonalistów i osoby z doświadczeniem
@Magabel ensemble.Naturellement!

OPIEKA:

gwarancja najlepszych warunków płacowych
oraz wszelkich świadczeń socjalnych

NIEZAWODNOŚĆ:

Dołącz do Lidera na rynku belgijskim z 13-letnim
doświadczeniem w systemie titres-services

Pracujmy razem  
w zgodzie z naszą planetą

MAGABEL?
NATURALNIE!

ZATRUDNIAMY BEZ GODZIN

Zapraszamy!

Ponieważ cały czas rozwijamy się, 

poszukujemy zmotywowanych osób

do pracy na stanowisko:

pomoc domowa

i pracownik administracyjny !

Nie wahaj się i zaaplikuj!

Prześlij nam swoje CV:

Pomoc domowa: job@magabel.be

poszukujemy zmotywowanych osób

Wspólnie z ekipą  

“Wakacje w Belgii” 

włączyliśmy się do akcji sprzątania Świata! 

Aktywnymi uczestnikami  były  również dzieci.

W ten sposób pokazujemy naszym

 pociechom, że nasza planeta to nasz 

wspólny dom, 

o który  warto dbać każdego dnia!

www.facebook.com/magabelteam

Pracownik administracyjny: 

                        m.wroblewska@magabel.be

www.magabel.be
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Mózg steruje wszystkimi narządami ludzkiego ciała  
oraz procesami biologicznymi, które zapewniają nam  
komfort życia. Jest centrum naszych uczuć i procesów  
poznawczych. Każdy z nas jest niepowtarzalny  
właśnie dzięki wyjątkowej tożsamości i osobowości.  
Ale czy pamiętamy na co dzień o tym, by zapewnić  
swojemu mózgowi odpowiednią dietę, stymulację  
intelektualną, trening i odpoczynek?  
A to gwarancja naszego zdrowia  i dobrego  
samopoczucia.

ZADBAJ 
O SWÓJ  
MÓZG

PARĘ OBALONYCH MITÓW
Jeszcze do niedawna powszechne było 
przekonanie, także wśród uczonych, że licz-
ba neuronów jest stała i jeśli je utracimy, to 
już na zawsze i nieodwracalnie. To prawda, 
każdego dnia tracimy nawet do 100 tys. 
neuronów, ale ciągle mamy ich tyle, by nor-
malnie żyć. Poza tym wciąż rodzą się nowe 
neurony, a te, które już posiadamy, mają 
możliwości tworzenia nowych połączeń 
synaptycznych. Sądzono także, że jeżeli 
dana strefa mózgowa ulegnie zniszczeniu, 
człowiek traci na zawsze pewne umiejętno-
ści. Jednak okazało się, że mózg jest orga-
nem niezwykle plastycznym. Po doznanym 
uszkodzeniu potrafi się przeorganizować, 
a funkcje z uszkodzonych obszarów przej-
mowane są przez inne. 

Dobrym przykładem są ludzie po przeby-
tych udarach, którzy w wyniku nagłego 
niedokrwienia mózgu utracili umiejętność 
mowy czy chodzenia, gdyż uszkodzona 
została strefa mózgu odpowiedzialna za 
te działania. Jednak tacy ludzie są w sta-
nie nauczyć się znowu mówić lub chodzić, 
choć wymaga to długotrwałych i żmudnych 
ćwiczeń. Aktor Krzysztof Globisz po rozle-
głym udarze mózgu powrócił do aktorstwa 
i pracy ze studentami, choć miał częściowy 
niedowład ciała i zanik mowy. Lekarze da-

wali mu minimalną szansę na powrót do 
zdrowia, a powrót na scenę wydawał się 
niemożliwy. Jednak intensywna rehabilita-
cja i upór zdziałały cuda. 

Mózg adaptuje się do nowych warunków 
w każdym wieku, co jest dobrą wiadomo-
ścią, bo zawsze jesteśmy gotowi na nowe 
wyzwania. Owszem, starzeje się (tak 
jak każda część naszego ciała), ale moż-
na utrzymać go w formie na długie lata. 
Z czasem pracuje wolniej, ale na pewno 
nie gorzej. 

NAKARM SWÓJ MÓZG!
Ludzki mózg do prawidłowego funkcjo-
nowania potrzebuje odpowiedniej diety, 
w której znajdą się niezbędne mu do pracy 
składniki odżywcze. Podstawowym pali-
wem są dla niego węglowodany złożone, 
bo to one stopniowo uwalniają glukozę do 
krwi, dzięki czemu mózg przez długi czas 
pozostaje odżywiony i gotowy do pracy. 
Pełnoziarnisty chleb, gruboziarniste ka-
sze, makaron z mąki razowej, brązowy ryż 
i płatki owsiane to najlepsze, co możemy 
mu dać. Mózg ma swoje ulubione smaki. 
Bardzo lubi orzechy i prawdziwe masło 
orzechowe. Najlepsze dla niego jest połą-
czenie kuchni śródziemnomorskiej z dietą 
z Okinawy. Podstawa to tłoczone na zim-

no oliwy o wysokiej zawartości witami-
ny E oraz tłuste ryby morskie (także ryby 
słodkowodne), pełne tłuszczów omega-3 
i omega-6 i fosforu. Do tego dużo warzyw 
(szczególnie polecane są zielone liściaste) 
oraz owoców (zwłaszcza jagodowych: bo-
rówki, maliny, jeżyny). A to dlatego, by za-
pewnić obecność witamin i mikroelemen-
tów, szczególnie takich jak żelazo, magnez, 
potas, cynk. 

Nie można zapominać o nawadnianiu 
organizmu, bo przecież mózg składa się 
w większości z wody. Najlepszy sposób to 
picie kilku małych łyków wody w krótkich 
odstępach czasu. Właściwie dobrana dieta 
zapewni nam dobrą pamięć, umiejętność 
koncentrowania się na zadaniach oraz 
ochotę do nauki i pracy. Odczujemy też 
bardzo szybko poprawę samopoczucia. Od-
powiednia dieta może też być elementem 
profilaktyki schorzeń mózgu, które poja-
wiają się w starszym wieku. Chodzi o cho-
roby Alzheimera i Parkinsona. Natomiast 
mózg karmiony fast foodami czy przetwo-
rzonym jedzeniem oraz słodyczami i słod-
kimi napojami nie będzie dobrze działał. 
Nadmiar soli, cukrów prostych, tłuszczów 
trans w diecie skutkuje osłabieniem reflek-
su, pogorszeniem pamięci, bólami głowy 
i permanentnym zmęczeniem. 
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ZATRUDNIAMY

Osoby  chcące  zwiększyć swój etat 
Osoby mające  prawo do zasiłku (chômage, 
CPAS) oraz kartę ACTIVA

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

TITRES   SERVICES

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	



PAMIĘTAJ O SERCU

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, 
że zdrowie naszego mózgu zależy także od 
zdrowia naszego serca. Palenie tytoniu, 
nadmierne spożywanie alkoholu oraz oty-
łość są czynnikami, które sprzyjają choro-
bom serca i całego układu krwionośnego. 
Pamiętajmy, że tętnicami płynie do mózgu 
natleniona i bogata w składniki odżywcze 
krew, która powraca żyłami do serca – czy-
li mięśnia pobudzającego krążenie krwi 
w organizmie. Choroby wieńcowe oraz zły 
stan żył i aort mają negatywny wpływ na 
pracę mózgu. Potrzebuje on bowiem dużo 
tlenu, a ten jest przenoszony z krwią przez 
hemoglobinę. Tę zależność dobrze ilu-
struje rysunek promujący akcję Stop Uda-
rom – serce i mózg są ze sobą powiązane 
jedną linią. Bardzo ważne jest posiadanie 
odpowiedniej ilości kwasu foliowego w or-
ganizmie, bo zmniejsza on poziom homo-
cysteiny, której podwyższone stężenie jest 
czynnikiem ryzyka rozwoju zmian miażdży-
cowych, zawału mięśnia sercowego i udaru 
mózgu. Powinniśmy więc jeść awokado, 
jarmuż, jajka i wątrobę zwierzęcą.

MÓZG POTRZEBUJE  
SPORTU

Zazwyczaj gdy myślimy o treningu, mamy 
na myśli aktywność fizyczną wzmacnia-
jącą mięśnie lub zwiększającą kondycję. 
Ale trening powinien dotyczyć także na-
szego mózgu. On również lubi ćwiczenia. 
I to w dwojaki sposób. Uprawiając regu-
larnie jakąś dyscyplinę sportu, zapewnia-
my mózgowi lepsze dotlenienie. Ponadto 
w trakcie ćwiczeń fizycznych wydzielane 
są substancje takie jak insulina, która 
z kolei jest potrzebna do rozwoju połą-
czeń między neuronami. W czasie tre-
ningu, po około 30 minutach, w naszym 
organizmie pojawia się serotonina, czyli 
hormon szczęścia. 

Gdy nagle ogarnie nas ospałość lub iryta-
cja, warto zrobić kilka prostych ćwiczeń, 
np. przysiadów. W ten sposób damy „kop-
niaka” swojemu mózgowi, czyli dodamy 
sobie energii i poprawimy humor. Pomaga 
nawet zwykłe chodzenie. Spacery, najle-
piej po lesie lub w parku, poprawiają krą-
żenie w całym organizmie, a więc i w mó-

zgu. Tym samym zmniejsza się ryzyko wy-
stąpienia udaru mózgu. Mózg lubi także 
ćwiczenia umysłowe. Rozwiązywanie krzy-
żówek lub sudoku, choć banalne, dobrze 
wpływa na jego działanie.

MÓZG LUBI SIĘ UCZYĆ!

Nie lubi zaś rutyny i powtarzania w kółko 
tych samych czynności. Za to uwielbia no-
wości i wyzwania. Odkrywanie nowych rze-
czy jest dla jego zdrowia wręcz niezbędne. 
Może to być uczenie się nowego języka, 
lekcje rysunku lub nawet zmiana drogi po-
wrotnej do domu. Warto próbować czegoś, 
czego jeszcze nie znamy – nowej aktywno-
ści sportowej, nowego smaku lodów… Jeśli 
jesteśmy praworęczni, spróbujmy wykonać 
jakąś czynność lewą ręką, na przykład umyć 
zęby. Ale zróbmy to na tyle dokładnie i do-
brze, na ile potrafimy. W ten banalny sposób 
zaskoczymy swój mózg, bo nie jest do tego 
przyzwyczajony. Praca zawodowa, ale taka, 
która wymaga codziennego zaangażowa-
nia, elastyczności, zmiany i ruchu, sprawia, 
że utrzymujemy mózg w doskonałej formie. 
A ten odpłaci się nam w starszym wieku, za-
chowując sprawność na długie lata. 

Co można zrobić już dziś? Czytać książki 
– i to nie tylko te, które dają czystą roz-
rywkę, ale i takie, które zmuszają umysł 
do wytężonej pracy. To dotyczy wyboru 
każdej naszej aktywności. Najlepsza zasa-
da – nie przestawaj się uczyć. Trzeba an-
gażować umysł zawsze i wszędzie. Nasze 
działania stymulują mózg do tworzenia 
nowych połączeń nerwowych. Ale uwaga. 
Brak działania powoduje proces odwrot-
ny, czyli połączenia mogą zostać zerwane 
i naukę trzeba zaczynać od nowa. Ludzki 
mózg lubi też „kulturę” – naukowcy już 
dawno spostrzegli, że pobyt w filharmo-
nii, teatrze czy galerii sztuki jest dla niego 
czystą przyjemnością. Nuda i powtarzal-
ność rozleniwiają go, więc dobrze jest do-
starczać mu nowych bodźców.

MÓZG  
JEST TOWARZYSKI!

Spotkania w gronie rodziny, udział w impre-
zach, przyjacielskie i koleżeńskie pogaduszki 
poprawiają kondycję mózgu. Rozmawiając 
i słuchając, myślimy o tym, co powiedzieć, 
szukamy celnych ripost, przypominamy 

sobie różne historie, łączymy ze sobą fak-
ty. Próbujemy zapamiętać podany numer 
telefonu lub nowy przepis. W ten sposób 
bezwiednie ćwiczymy pamięć, analizujemy 
wypowiedzi i wyciągamy wnioski, koncen-
trujemy się i zwiększamy swoją wiedzę. 
Kontakty – zarówno ze starszymi, jak i młod-
szymi znajomymi – przyczyniają się do po-
budzenia umysłu. Młodzi ludzie mogą uczyć 
się mądrości od starszych, a starsi przejmo-
wać energię i zapał młodych. Dziadkowie, 
zajmując się wnukami i bawiąc się z nimi, 
ćwiczą umysł poprzez czytanie książek oraz 
gry planszowe i logiczne, a wnuki uczą się 
taktyki i strategii, podpatrując przebieg 
rozgrywki. Otwieramy się na nowe rzeczy 
i perspektywy. Szczególnie ważne jest to 
w przypadku osób starszych. Wydolność 
umysłowa jest większa u tych z nich, którzy 
często wychodzą z domu, by spotykać się 
z rodziną i znajomymi, lub chodzą do ko-
ścioła albo restauracji, niż u osób, które po-
zostają zamknięte w czterech ścianach przez 
większość dnia. 

MAŁA PRZERWA

Mózg to 100 mld neuronów, 70 tys. myśli na 
dzień i nawet litr krwi przepływającej w cią-
gu minuty. Tam trwa ciągła praca. A współ-
czesne czasy to mnóstwo bodźców i nowych 
informacji, które mózg musi przetwarzać. 
Mózg nie lubi przewlekłego stresu i zbyt 
dużego natężenia hałasu. Nie sprzyja mu 
nadmiar informacji i przeciążenie związane 
z użyciem ekranu komputera czy telefonu. 
Negatywnie wpływa na niego brak snu. Daj-
my mu przerwę od nachalności współcze-
sności. Rewelacyjne działanie ma słuchanie 
muzyki i kontemplacja przyrody. Zbawienna 
może być 10-minutowa przerwa, w czasie 
której zamkniemy oczy i wyłączymy myśle-
nie. Brak światła oznacza dla mózgu sygnał 
do wyłączenia trybu czujności, a więc pracę 
na mniejszych obrotach. Świetnie podziała 
też krótka drzemka, która pozwala na rege-
nerację i zwiększa wydajność pracy. Warto 
jest także nic nie robić. Tak po prostu. Mózg 
pracuje wtedy nad łączeniem starych i no-
wych wiadomości, konsolidacją wspomnień, 
szuka powiązań. Jest w tym czasie bardzo 
kreatywny, bo komunikują się ze sobą różne 
jego obszary.

Sylwia Maj
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NIEBIESKIE  
ŚWIATŁO EKRANÓW

Jest ono szczególnie niekorzystne dla naszych 
oczu. Urządzenia takie jak laptop, tablet, te-
lefon czy telewizor emitują światło niebieskie 
o wysokiej energii. I choć ten rodzaj światła jest 
także składnikiem promieniowania słoneczne-
go, to problem w tym, że współcześnie jeste-
śmy wystawieni na jego nadmiar. Odporność 
na niebieskie światło jest cechą osobniczą, 
a więc każdy z nas może przyjąć inną jego daw-
kę. Niemniej dzieci i osoby po 45. roku życia 
są szczególnie wrażliwe. Dodatkowo patrzymy 
na ekrany cyfrowe z bliskiej odległości – nie 
większej niż 50 cm, a często i mniejszej. To nie-
uchronnie prowadzi do podrażnień i zmęcze-
nia oczu, przejściowych kłopotów z widzeniem 
i bólów głowy. Cyfrowe zmęczenie oczu lub też 
syndrom widzenia komputerowego to także 
utrata ostrości widzenia i objawy suchego oka 
(uczucie piasku pod powiekami i ogólny dys-
komfort), którym towarzyszy sztywność karku, 
rozdrażnienie, kłopoty z koncentracją czy trud-
ności z zasypianiem. 

Patrząc w ekran laptopa, rzadziej mrugamy, 
co powoduje mniejsze nawilżenie oka. Wte-
dy przydatne okazują się krople, sztuczne łzy 
lub zrobienie sobie przerwy. Długotrwała eks-
pozycja na niebieskie światło ekranów może 
doprowadzić nawet do uszkodzenia siatkówki 
oka. A korzystanie z urządzeń cyfrowych przed 
snem może wywołać bezsenność lub niepokój, 
bo znajdujący się w oku fotoreceptor odczy-
ta niebieskie światło jako światło dzienne, co 
może zaburzyć rytm dobowy. 

Dlatego ważne jest zachowanie higieny pracy, 
gdziekolwiek się znajdujemy – w miejscu pra-
cy czy w domu. Jeśli długo pracujemy przed 
komputerem, należy postarać się o włączenie 
w urządzeniach elektronicznych filtrów zmniej-

szających poziom światła niebieskiego oraz 
stosować okulary z powłokami ochronnymi. 
Powinniśmy też zapewnić sobie odpowiednio 
jasne oświetlenie – ekran laptopa nie może 
być nigdy jedynym emiterem światła. Dbajmy 
również o właściwą postawę w trakcie pracy 
i zaplanujmy szereg krótkich przerw.

ROZGRZEWKA DLA OCZU
Nasze oczy do prawidłowego działania potrzebu-
ją rozgrzewki. Nie można zasiadać przed kompu-
terem od razu po wstaniu z łóżka i zjedzeniu śnia-
dania, jak to czyni wiele osób pracujących zdalnie 
w domu. Normalnie zanim dotrzemy do pracy, 
mamy okazję do spoglądania w dal lub oglądania 
czegoś z bliska, co pozwala naszemu wzrokowi 
trochę „popracować”. Pracując z domu, dobrze 
jest więc rozpocząć dzień od krótkiej porannej 
gimnastyki, która zastąpi drogę do pracy, kiedy to 
oko ma okazję do akomodacji. 

Kilka lub nawet kilkanaście godzin przed ekra-
nem, i to często codziennie, stanowi dla naszego 
wzroku spory wysiłek. A to dlatego, że najbardziej 
szkodliwe dla oczu jest wielogodzinne patrzenie 
na coś z bliska. Stąd tak ważne staje się częste 
robienie krótkich, najlepiej kilkuminutowych 
przerw. Należy wtedy oderwać wzrok od ekranu 
i spojrzeć w dal – w miarę możliwości przez okno, 
na zieleń lub naturę. Dobrze więc nie zapominać 
o nawyku patrzenia w dal aż po horyzont, kiedy 
tylko mamy taką okazję.

Oczy bardzo dobrze relaksują się również 
w ciemności, zatem wielką dla nich ulgą bę-
dzie zamknięcie na chwilę powiek, a potem ich 
otwarcie i spojrzenie w dal. Skupiając wzrok na 
jednej płaszczyźnie, jaką jest ekran laptopa, gał-
ka oczna się rozleniwia, bo mięśnie nie pracu-
ją. Swobodne patrzenie na obiekty znajdujące 
się na różnych odległościach rozluźnia mięśnie 
oczu. Dzięki regularnym chwilom relaksu oczy 

będą mniej zmęczone, a my – bardziej efek-
tywni w pracy. Osoby noszące okulary powinny 
w czasie ćwiczeń je zdejmować. 

METODA DOKTORA BATESA
100 lat temu William Horatio Bates – niezależ-
ny okulista – opracował program ćwiczeń oczu, 
zwany dziś metodą Batesa. Miały one poprawiać 
widzenie. Jednak metoda ta jest dość kontro-
wersyjna. Nie jest także naukowo potwierdzona, 
choć stosują ją współcześni optycy i ortoptyści 
(ogólnie mówiąc – rehabilitanci narządu wzroku). 
Jako skuteczny sposób na poprawę wad wzroku 
proponują oni szereg ćwiczeń, które mają na 
celu rozluźnienie mięśni gałki ocznej. Eliminacja 
napięcia wzroku ma skutkować poprawą ostro-
ści widzenia. Ale należy najpierw rozluźnić całe 
ciało, a zwłaszcza część szyjną kręgosłupa. Warto 
się zainteresować tą metodą raczej jako zbiorem 
przykładowych ćwiczeń na zmęczenie wzroku 
i odstresowanie się. 

Koronnym ćwiczeniem jest palming – od ang. 
palm, czyli dłoń. Należy usiąść na krześle, trzy-
mając plecy i kark prosto, nie pochylając głowy 
do przodu. Następnie przysuwamy się do sto-
łu i opieramy na nim łokcie. Potem składamy 
dłonie jak do nabrania wody i zakrywamy nimi 
oczy. Palce powinny dotykać czoła powyżej linii 
brwi. Poprzez tak złożone dłonie nie powinno 
przenikać światło. Gdy przyjmiemy odpowied-
nią pozycję, pamiętamy, by się całkowicie od-
prężyć, i zaczynamy głęboko oddychać. Powoli 
zamykamy oczy. Przywołujemy na myśl szcze-
gólnie przyjemne dla nas rzeczywiste zdarzenie 
lub wizualizujemy spacer po lesie. Odtwarzamy 
w pamięci wszystkie szczegóły owej przechadz-
ki, czyli powracamy myślą do tych obiektów, 
które „widzieliśmy”. Ćwiczenie powinno trwać 
od 5 do 10 minut i można je uznać za udane, 
gdy nasze oczy wypełni ciemność. 

Sylwia Maj

OCZY  
w potrzebie
Pieczenie, łzawienie, uczucie zaczerwienienia, kłucie, a także bóle głowy – 
to sygnały, że nasze oczy potrzebują odpoczynku. Zwłaszcza teraz, gdy za-
równo dzieci, młodzież, jak i dorośli spędzają więcej czasu przed ekranami 
laptopów, telefonów, telewizorów czy innych sprzętów elektronicznych. 
Epidemia koronawirusa przyczyniła się bowiem także do tego, że nadwyrę-
żamy wzrok, ucząc się i pracując zdalnie oraz ograniczając swój czas wolny 
do oglądania filmów lub grania w gry komputerowe. 
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 Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie przeżywał w swoim życiu 
psychicznych katuszy z powodu nieustannego zamartwiania się, 
bezsennych nocy i emocjonalnie przytłaczających chwil. Zamar-
twianie się sprawia, że wszystko zastyga w bezruchu, a my nie 
widzimy wyjścia z danej sytuacji. Trwamy w odrętwieniu, trawieni 
wewnętrznym smutkiem i strachem o to, co przyniesie przyszłość. 
Coraz częściej dręczymy się też tym, na co nie mamy wpływu. Sen 
z powiek spędzają nam sprawy ważne, jak i te, które obiektywnie 
zupełnie nie zasługują na naszą uwagę. A jednak powodują w nas 
lęk i nieprzyjemne odrętwienie. Zamartwianie się, często na za-
pas, sprawia, że nie może być mowy o czerpaniu przyjemności 
z życia. Cały nasz umysł i nasze jestestwo wypełnia lęk, który leży 
u podstaw martwienia się. I żeby choć nam to w czymś pomogło, 
posunęło sprawy w dobrym kierunku. Tymczasem zamartwianie 
się nie sprawia, że sytuacja zmierza ku pozytywnemu rozwiąza-
niu, niczego też nie przyspiesza. Sprawia jedynie, że zaczynamy 
się coraz bardziej zapadać w sobie i w swoich czarnych myślach. 
I tak pozostajemy w paraliżującej serce i umysł czarnej dziurze po 
brzegi wypełnionej zmartwieniem.

 Zwróćmy uwagę, że już w samym słowie „zamartwianie się” 
czy „martwienie” zawiera się czynienie martwym, uśmiercanie, 
martwość. Martwość stanu ducha, martwość sytuacji. I tym wła-
śnie jest martwienie się. Jest czynieniem siebie, a czasem także 
i wszystkiego wokół siebie – w jakimś sensie martwym. To tak 
jakby obserwować otaczający świat, nie dostrzegając w nim real-
nego życia. Z zamartwianiem się jest zresztą trochę tak, jak z ma-
gicznym zaklęciem o potężnej sile rażenia. Martwiąc się, tworzy-
my milion mrocznych scenariuszy, wyobrażamy sobie wszystko, 
co najgorsze, w najróżniejszych możliwych konfiguracjach, nie 
dopuszczając do siebie choćby nikłej szansy na pozytywny roz-
wój zdarzeń. Nie śpimy, nie jemy, czasami nie chodzimy do pracy, 
jesteśmy odrętwiali i czekamy na koniec – koniec świata, koniec 
życia, koniec naszej przyszłości. 

 Powiedzmy sobie jednak uczciwie – ile razy było tak, że koniec 
już się zbliżał, a my jednak powoli lub za sprawą nieoczekiwa-
nych dobrych zdarzeń bardzo szybko wychodziliśmy na prostą? 
W starożytności mądrze mawiano „pantha rei”, czyli „wszystko 
płynie”. Tak, w naszym życiu wszystko nieustannie się zmienia 
i w zasadzie jedyną stałą jest to, że nic nie jest stałe. A to z ko-

lei oznacza, że nawet najbardziej dramatyczna sytuacja może się 
zmienić na co najmniej kilka sposobów. Czasem zależy to od nas, 
czasem nie. Mało tego, podjęcie jakiejś decyzji wcale nie musi 
sprawić, że stanie się tak, jak postanowiliśmy – życie może poto-
czyć się inaczej. Ale to niekoniecznie musi oznaczać gorzej.

 Z martwieniem się jest jak z samospełniającą się przepowiednią. 
Jeśli spodziewamy się najgorszego i przywołujemy to swoją po-
stawą życiową i myślami, jeśli siebie straszymy – to właśnie to 
otrzymujemy od życia, czarnowidztwem kreując swój los. A czy 
nie rozsądniej i zdrowiej byłoby zamiast tego zebrać informacje 
i opracować strategię działania, albo nawet kilka strategii? Czy 
takie zachowanie nie jest racjonalne i zbawienne dla naszego 
dobrostanu psychicznego? Bo przecież od zamartwiania się sy-
tuacja się nie poprawi. A my, nastawieni psychicznie na odbiór 
jedynie czarnych scenariuszy, tylko tak widzimy rozwiązanie pro-
blemu. Trudno w takiej sytuacji o racjonalne myślenie, bo w gło-
wie zajętej zamartwianiem się nie ma już na to miejsca. 

 Kiedy już zatem złapiemy się na tym, że zaczynamy się czymś nie-
ustająco martwić, to trzeba powiedzieć sobie „basta!” i wszyst-
kimi możliwymi sposobami spróbować zablokować negatywne 
myśli. One przecież i tak nie doprowadzą nas do rozwiązania pro-
blemu. Zawsze można sobie głęboko postanowić, że dopiero kie-
dy wydarzy się czarny scenariusz, będziemy rozważali, co zrobić. 
W innym przypadku jest to martwienie się na zapas. A jeśli nie 
wiem, co się zdarzy, to po co snuć w głowie najgorsze wizje?

 Co zatem mądrego możemy zrobić, aby martwić się mniej? Nie 
ma magicznej formuły, która zadziała na wszystkich, z pewnością 
jednak możemy postarać się uporządkować swoje myśli, wspo-
magając się następującym scenariuszem.

ZASADA PIERWSZA
Staraj się, na miarę swoich możliwości, żyć odgrodzony od przeszłości 
i przyszłości. Nie przejmuj się tym, co będzie, bo albo to się zdarzy, 
albo nie. Po prostu żyj od poranka do zmierzchu. Żyj tu i teraz, ponie-
waż do przeszłości już nie wrócisz, a przyszłości jeszcze nie ma.

ZASADA DRUGA
Kiedy dopadną cię prawdziwe kłopoty, wypróbuj następującą formułę:
a) przemyśl, jakie mogą być najgorsze konsekwencje tego, co się wy-
darzyło;
b) przygotuj się psychicznie na ich przyjęcie (to nie znaczy: zacznij się 
martwić i cierp z tego powodu na ból serca lub głowy!);
c) potem spokojnie próbuj ocalić od najgorszego, co tylko można. Na-
pisz na kartce, co możesz w danej sytuacji zrobić. Bardzo mądre przy-
słowie mówi: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” – i jest 
to najlepsze zobrazowanie naszych czasem pozornych i z perspektywy 
czasu nieistotnych strat i kłopotów.

ZASADA TRZECIA
Nie zapominaj, że zdrowie jest najwyższą ceną, jaką możesz zapłacić za 
zmartwienia. Staraj się zatem zrobić wszystko, aby zachować swój do-
brostan psychiczny także i w ciężkich życiowych chwilach. Nikt ci bowiem 
zdrowia nie wróci i nie ukoi twojej udręczonej zmartwieniami duszy.

W dzisiejszym zwariowanym i pełnym złowieszczych wiadomości 
świecie, w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości trudno jest 
nam się nie martwić. Nasz umysł i serce narażone są na stres i sta-
ny lękowe. Trzeba jednak starać się zrobić wszystko, co można, aby 
przestawić swój tok myślenia na efektywne sposoby radzenia sobie 
z zamartwianiem się. Życie mamy jedno i warto je przeżyć w pokoju 
i bez zmartwień, które odbierają nam siłę i energię. Martwienie się nie 
zabierze nam jutrzejszych problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój.

Aleksandra Szewczyk
psycholog

Nie martwić się 
na zapas
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Od lat czytam swoim czterem synom. Od 
przebudzenia czekam na ten moment, gdy 
w moim domu przygasną światła, a po go-
dzinnym czytaniu usłyszę głos swoich dzie-
ci: „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej”.

Zapraszam więc i państwa do magicznego 
świata wspólnej lektury. Na łamach „Gazet-
ki” dzielę się naszymi rodzinnymi odkrycia-
mi. Dobrej lektury dorosłym i dzieciom! 

Anna Pliszki-Fila, 
mama Marka (12), Gerarda (9), 

Wiktora (7) i Oskara (3)
 
 

– Startujemy! – krzyknął zachwycony Bolek. 
– Co mówisz? – Lolek przyłożył do ucha dłoń 
zwiniętą w trąbkę. – Nic nie słyszę! Straszny 
tu hałas!
– Mówię, że startujemy! – powtórzył Bolek.
– Tu zjemy? – ucieszył się Lolek. – To świet-
nie, bo mi burczy w brzuchu!
– Masz ból w uchu?
– Nie było żadnego wybuchu! Lepiej gadaj, 
gdzie schowałeś zapasy?
– Oczywiście, że zapiąłem pasy!
Była to rozmowa, która donikąd nie prowa-
dziła. Bracia też to w końcu zauważyli.

Jeśli lubicie absurdalne dialogi i absurdalne 
przygody, a do tego świat Bolka i Lolka jest 
Wam bliski, jest to książka właśnie dla Was! 
Bolek i Lolek prowadzą nużące wakacyjne 
życie na plaży. Towarzyszy im też Mania, 
i to właśnie od porwania jej lalki rozpoczy-
na się szalony pościg. Jeśli do tego na te-
lefonie pojawi się aplikacja Automatyczny 
Generator Akcji, to wiedz, Czytelniku, że 
szaleństwom nie będzie końca. Wystarczy 
głęboko pogrzebać w piachu i można zna-
leźć się od razu w Australii! Szalone przygo-
dy, niesamowite środki komunikacji i masa 
świetnej zabawy. Do wspólnego czytania 
z pociechami już pięcioletnimi. Jednak na 
niektóre pytania znajdujące się na końcu 
każdego rozdziału czytający na głos dorosły 
odpowiedzieć będzie musiał sobie sam – 
Pytanie dla oszczędnych: ile kosztuje minuta 
rozmowy z samym sobą?

 

To jedna z najnowszych (2018 r.) książek 
świetnego autora opowiadań opartych na 
prawdziwych wydarzeniach – Łukasza Wierz-
bickiego. Tym razem postanowił przedstawić 
historię podróżnika Aleksandra Doby, który 
jako pierwszy przepłynął kajakiem Ocean 
Atlantycki (z kontynentu na kontynent). Po-
stać niesamowita i historia niebywała. Autor 
lekkim i przyjaznym językiem wprowadza 
czytelnika w arkana tej inspirującej przygo-
dy. Są chwile przyjemne, momenty straszne 
i zwykła szara rzeczywistość. Łukasz Wierzbic-
ki wspomniał w jednym z wywiadów, że dzie-
ci, podczas spotkań autorskich, szczególnie 
fascynuje rozdział 26. książki. Ot, samo życie.

Książka doskonała już dla dzieci pięciolet-
nich, pisana w pierwszej osobie, co ułatwia 
głośne czytanie dorosłemu. Nie bójcie się 
swoich marzeń. Może warto spróbować 
zmierzyć się z własnym oceanem?

 

Nie wiem, skąd „Hedwiga” pojawiła się w na-
szym domu. Domyślam się, że przeczytałam 
o niej w jakiejś gazecie lub zamawiając kolej-
ny karton książek z księgarni, trafiłam na nią 
przez przypadek. Przeleżała nieco na regale 
i dopiero pod koniec wakacji udało mi się 
ściągnąć ją z półki i zacząć czytać chłopakom.

„Hedwiga” to zbiór krótkich opowiadań. 
A każde z nich to osobna przygoda tytuło-
wej bohaterki. Hedwiga – jedynaczka miesz-
kająca na wsi, z dala od innych domostw 
– rozpoczyna pierwszą klasę w szkole (musi 
do niej nawet dojeżdżać autobusem!). Tam 
czekają na nią przygody. Oraz „prawdziwe 
życie”. I chyba za to czekające „życie” i spo-
tkanie z nim w zupełnie nieprzekoloryzowa-
ny sposób autorce „Hedwigi” należy posta-
wić piątkę z plusem. Opowiadań jest wiele, 
ale są to w dużej mierze historie bez morału 
i happy endu. Dokładnie tak jak w życiu. 
A to, co zrobimy z takimi codziennymi wy-
darzeniami, zależy przecież tylko od nas. 

Dlatego kiedy Hedwiga z przyjaciółką, 
oczekując, aż mama tej ostatniej skończy 
kupować buty, psują minikino, autorka nie 
ocenia jednoznacznie ich postępowania. 
Dziewczynkom po prostu skończyły się pie-
niądze, a bez nich maszyna nie mogła dzia-
łać. Wpadły więc na pomysł ulokowania 
w niej papierka. I naturalne jest, że fakt ten 
nie jest przedmiotem etycznych ocen na 
tym etapie życia. Jest po prostu dziecięcym 
sposobem rozwiązania problemu. 

Polecamy Wam spotkanie z Hedwigą – 
szczególnie czytelnikom 6+. Czasem warto 
poczytać o dziecięcych przygodach bez mo-
rałów, co nie znaczy, że bez refleksji.
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Wydatki na produkty i usługi medyczne mogą być bardzo wysokie. 
Aby się przed nimi zabezpieczyć, można skorzystać z ubezpieczenia 
CM-MediKo Plan, które pokrywa pozaszpitalne koszty medyczne.

Często chodzą państwo do lekarza pierwszego kontaktu lub do 
lekarza specjalisty? Państwa dziecko potrzebuje aparatu orto-
dontycznego? Noszą państwo okulary lub regularnie korzysta-
ją z usług fizjoterapeuty? Może się okazać, że koszty medyczne 
przekraczają państwa bieżące możliwości finansowe. Dzięki ubez-
pieczeniu dodatkowemu CM-MediKo Plan można zapewnić sobie 
ochronę przed dużymi pozaszpitalnymi wydatkami na produkty 
i usługi medyczne.Ubezpieczenie CM-MediKo Plan pokrywa sze-
roki zakres pozaszpitalnych kosztów leczenia, niezależnie od wie-
ku osoby ubezpieczonej. Zapewnia refundację w następujących 
sytuacjach:

 �  Udział własny: zwrot 75% wkładu własnego za świadczenia 
lekarzy, lekarzy specjalistów, stomatologów, fizjoterapeutów, 
logopedów, personelu pielęgniarskiego i innych świadczenio-
dawców medycznych – do 1500 euro na rok.

 �  Opieka stomatologiczna: ortodoncja dla dzieci i dorosłych – 
do 500 euro na każdy plan leczenia.

 �  Opieka stomatologiczna: wyjmowane i stałe protezy zębowe 
(implanty, korona i mostek) – do 500 euro na rok kalendarzowy.

 �  Opieka stomatologiczna: periodontologia – do 500 euro na rok 
kalendarzowy.

 �  Monofoniczne aparaty słuchowe – do 500 euro za aparat.

 �  Stereofoniczne aparaty słuchowe – do 1000 euro (500 euro za 
aparat do lewego ucha i 500 euro za aparat do prawego ucha).

 �  Opieka okulistyczna: szkła korekcyjne do okularów, soczewki 
kontaktowe, soczewki wewnątrzgałkowe, zabiegi laserowej ko-
rekty wzroku i keratotomia promienista – do 100 euro na rok 
kalendarzowy.

 �  Stała kwota związana z porodem – 250 euro za poród.

 �  Szczepionki podróżne. 

Ubezpieczeniem objęci są wszyscy, którzy przystąpili do fundu-
szu zdrowia CM i należycie opłacają swoje składki. Okres objęcia 

ubezpieczeniem rozpoczyna się od 1. dnia miesią-
ca następującego po miesiącu złożenia wnio-

sku. Jednocześnie państwa ubezpieczeniem 
CM-MediKo Plan zostaną objęte wszystkie 
osoby na państwa utrzymaniu, dzięki cze-
mu cała rodzina będzie korzystać z najlep-
szej ochrony w zakresie kosztów leczenia 
szpitalnego. W przypadku ubezpieczenia 

CM-MediKo Plan prawo do otrzymywania 
zwrotu kosztów medycznych zaczyna przysłu-

giwać po upływie następujących okresów oczekiwania, licząc od 
dnia przystąpienia do ubezpieczenia:

 �  po trzech miesiącach – dla ustawowych udziałów własnych, 
szczepionek podróżnych oraz poradnictwa żywieniowego i die-
tetycznego. W przypadku refundacji wkładu własnego obowią-
zuje część kosztów, którą zawsze ponosi ubezpieczony (tzw. 
franczyza), w wysokości 30 euro na każdego ubezpieczonego;

 �  po sześciu miesiącach – dla opieki okulistycznej;

 �  po dwunastu miesiącach – dla periodontologii, protez i implan-
tów zębowych, ortodoncji, aparatów słuchowych i stałej kwoty 
przy porodzie.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia CM-MediKo Plan 
i innych ubezpieczeń oferowanych przez fundusz CM można 
znaleźć na stronie internetowej www.cm.be/verzekeringen lub 
uzyskać, kontaktując się z polskim konsultantem CM w Brukseli.  

Polski konsultant CM w Brukseli
Tel. 0473 52 05 55 

e-mail: polska.smb@cm.be
www.cm.be/polska

CHRZEŚCIJAŃSKI FUDNDUSZ ZDROWIA

CM-MediKo Plan  
– pozaszpitalne koszty medyczne

CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Zwiększony wkład 
fi nansowy 
Prawo do zwiększonego wkładu fi nansowego ubezpieczyciela 
zdrowotnego (Verhoogde tegemoetkoming, VT) jest uzależnione od 
wysokości dochodów rodziny. W pewnych sytuacjach prawo to otrzy-
mać można automatycznie, pod warunkiem posiadania nabytych 
uprawnień do innych świadczeń wynikającego z niskiego dochodu 
rodziny, np. w przypadku zasiłku socjalnego albo podobnych świad-
czeń pomocy społecznej (OCMW/CPAS) lub gwarantowanego 
dochodu dla seniorów. Status VT przysługuje osobie uprawnionej, 
jej partnerowi życiowemu i osobom na ich utrzymaniu. 

Prawo do zwiększonego wkładu fi nansowego 
po analizie dochodów
Każdy może złożyć wniosek o analizę dochodów pod kątem uzyska-
nia statusu VT. W tej sprawie należy zwrócić się do swojego oddziału 
funduszu zdrowia i wypełnić formularz wniosku. 
Aby mieć prawo do zwiększonego wkładu fi nansowego ubezpieczy-
ciela zdrowotnego, podlegający opodatkowaniu dochód brutto ro-
dziny za poprzedni rok kalendarzowy musi być niższy niż 19 566,25 
euro. Kwotę tego progu należy powiększyć o 3622,24 euro dla każ-
dego dodatkowego członka rodziny. Obecny dochód rodziny nie 
może być przy tym wyższy niż w poprzednim roku kalendarzowym.

Potrzebne dokumenty:
• ostatnia deklaracja podatkowa dotycząca podatku dochodowego 

od osób fi zycznych;
• odcinki wypłaty;
• wyciągi z rachunku bankowego dotyczące świadczeń emerytal-

nych (także zagranicznych);
• dowody dotyczące wszelkich innych dochodów (zasiłek dla bezro-

botnych, premia na koniec roku, dodatek urlopowy, alimenty itp.). 

Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów fundusz zdrowia obli-
czy całkowity dochód rodziny i porówna go z podaną kwotą maksymalną.

Jakie świadczenia przysługują uprawnionym 
osobom?
•  Zwrot kosztów leczenia: wyższy zwrot kosztów za niektóre leki, za wi-

zytę u lekarza, dentysty, fi zjoterapeuty i inne świadczenia medyczne. 
• Hospitalizacja: niższy udział własny w kosztach pobytu. 
• W większości przypadków – prawo do zastosowania maksymalnej 

kwoty wydatków na opiekę zdrowotną: jeśli nasze koszty leczenia 

w ciągu danego roku kalendarzowego osiągną maksymalną kwotę 
ważną dla danego roku, pozostałe koszty medyczne będą w pełni 
zrefundowane.

• 50 proc. zniżki na pociągi i ewentualna zniżka na bilety okresowe 
przewoźnika De Lijn.

• W niektórych regionach przysługuje ulga w podatku prowincjonal-
nym lub dodatek prowincjonalny/gminny.

• Niższa składka na fl amandzką ochronę socjalną (26 euro zamiast 
52 euro na rok) dla osób, którym na dzień 1 stycznia wcześniej-
szego roku przysługiwało prawo do zwiększonego wkładu fi nanso-
wego ubezpieczyciela zdrowotnego. 

• Dodatek na ogrzewanie, jeżeli mieszkanie lub dom ogrzewane są 
propanem kupowanym w dużych zbiornikach, olejem opałowym 
(kupowanym w dużych zbiornikach lub tankowanym na stacji) 
albo paliwem grzewczym tankowanym na stacji. Wnioski o doda-
tek należy składać do ośrodka pomocy społecznej OCMW/CPAS 
(www.verwarmingsfonds.be).

Polski konsultant w Bruk-
seli
Jeśli potrzebujesz więcej infor-
macji nt. ubezpieczenia zdrowotne-
go w CM, skontaktuj się z polskim 
konsultantem w Brukseli: 0473 52 05 
55, Polska.smb@cm.be@cm.be.
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Chociaż w Belgii spożywa się mniej małży 
(a dokładnie omułków!) niż w Holandii, to 
słynne skorupiaki, tradycyjnie podawane 
w garnkach, stały się jedną z narodowych 
specjalności Belgów (les moules-frites). 
Często serwowane są z frytkami, ale nie 
jest to reguła. Klasyczna wersja to moules 
marinières, czyli w zwykłym wywarze z wa-
rzyw, ale warto również spróbować przepi-
sów z curry i czosnkiem czy muli na sposób 
prowansalski.

Ta charakterystyczna dla okolic Gandawy 
potrawa była popularna wśród flamandz-
kich rybaków – i właśnie w ich środowisku 
powstała. Słowo waterzooi oznacza po pro-
stu „wrząca woda”, a jeśli chodzi o samo 
danie, jest to zupa na bazie kurczaka lub 
ryby, zagęszczona śmietaną. Zazwyczaj po-
daje się ją jako osobny (i całkiem sycący) 
posiłek – z kawałkami kurczaka, warzywa-
mi i ziemniakami.

(klopsy z sosem królika), chociaż z królikiem 
nie ma nic wspólnego – nazwa wywodzi się 
od Géraldine Lapin, mieszkającej w Liège na 
przełomie XIX i XX wieku. 

Lapin à la Gueuze, czyli duszony królik, to 
danie typowo brukselskie – ponieważ, jak 
sama nazwa wskazuje, przygotowuje się je 
z piwem, które warzone jest tylko w regio-
nie Brukseli. Wiele mikrobrowarów oferuje 
królika również z własnym piwem Gueuze, 
np. wzbogaconym o śliwki moczone w alko-
holu (armaniaku).

 
Américain, czyli tatar z mielonego steku 
wołowego, znany jest głównie we Francji, 
ale dzięki dokładniejszemu mieleniu mię-
sa oraz dodawaniu kaparów i przypraw 
stał się przysmakiem Belgów, szczególnie 
w pikantnym wariancie – martino. I tak to 
proste danie stało się w Belgii niemal kul-
towe – każdy ma swoje ulubione adresy 
i sposoby przygotowania.

Flamandzki paling in ’t groen (po fr. anguil-
le au vert) to „zielony” węgorz pochodzą-
cy z rzeki Escaut i regionu 
Antwerpii. Rybę je się 
z  odrobiną cytryny, 
a kolor dania wziął się 
od sosu – robionego 
ze szczawiu, szpinaku 
i zielonych ziół, które 
gotuje się powoli w wo-
dzie z węgorzem.

Słynny flamandzki gulasz, czyli Vlaamse 
stoverij (po fr. carbonnades flamandes), 
to swego rodzaju wariacja na temat woło-
winy po burgundzku, w której francuskie 
wino zostało zastąpione ciemnym piwem 
belgijskim. Bardzo ważny jest tu jego ro-
dzaj – tradycyjnie używa się Rode Chimay, 
Westmalle Tripel lub Trappist Rochefort 8. 
Kawałki wołowiny gotuje się z piwem na 
wolnym ogniu przez długi czas. Niektórzy 
dodają do dania piernik lub syrop z Liège. 
Oczywiście gulasz podaje się z frytkami.

Boulets à la liégeoise to duże pulpety po-
dawane w słodko-kwaśnym sosie na bazie 
cebuli, owocowego syropu z Liège, octu 
i brązowego cukru. Niektórzy twierdzą, 
że na ten prosty sos jest jednak tyle samo 
przepisów, co mieszkańców Liège. I chociaż 
pulpety są już skąpane w sosie, to często 
podaje się je z majonezem. Czasami danie 
to nazywane jest też boulets sauce lapin 
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Pomimo że buraki nie mają dużej ilości żela-
za, posiadają mocne przeciwutleniacze, które 
są bardzo dobrym środkiem krwiotwórczym. 
Zapobiegają anemii i wspomagają organizm 
w walce z białaczką. Zawierają też bogactwo 
kwasu foliowego – potrzebnego kobietom 
szczególnie na początku ciąży. Są bogate 
w witaminy C, B1 i A oraz mikroelementy: 
wapń, potas, mangan, magnez, fluor i sód.

Lekarze zgodnie twierdzą, że buraki po-
winny znaleźć się w codziennej diecie osób 
chorych na nadciśnienie. Regularne spoży-
wanie tych warzyw wpływa pozytywnie na 
poziom cholesterolu oraz kondycję naczyń 
krwionośnych. Buraki stymulują produkcję 
czerwonych krwinek, a także w naturalny 
sposób oczyszczają krew. 

Betaina to substancja odpowiedzialna za 
intensywną barwę buraków, ale jest także 
naturalnym antyoksydantem, który chro-
ni przed wolnymi rodnikami. Dzięki beta-

inie buraki uznaje się za sprzymierzeńców 
w walce z rakiem. Substancja ta nie tylko 
zapobiega namnażaniu się komórek nowo-
tworowych, ale też chroni organizm pod-
czas chemioterapii. 

Buraki są także pomocne podczas odchu-
dzania, bo zawierają dużo błonnika, który 
przyspiesza przemianę materii i dodatko-
wo hamuje apetyt. Dzięki właściwościom 
zasadotwórczym neutralizują kwasy, które 
pochodzą z nadmiernego spożycia mięsa, 
kawy, mocnej herbaty i słodyczy.

Dodajmy jeszcze, że są także doskonałym 
wspomagaczem przy… kacu lub niewyspa-
niu. Regularne spożywanie tych warzyw po-
maga także podczas menopauzy, hamując 
fale gorąca.

 

Najwięcej zdrowotnych substancji otrzyma-
my z buraków jedzonych na surowo. Świet-
nie nadają się do surówek i sałatek, a wy-
jątkowo smaczne robią się w towarzystwie 
sera feta lub oscypka. Można się także po-
kusić o przygotowanie carpaccio z buraków 
– potrawa ta zachwyci każdego konesera.

 
Ugotowane lub upieczone i obrane buraki 
kroimy w bardzo cienkie plasterki, po czym 
rozkładamy je na płaskim talerzu lub dużym 
półmisku. Dodajemy orzechy, oliwę, ser 
i przyprawy – i gotowe! 

Dla nas buraki to przede wszystkim wigilij-
ny barszcz czerwony, chłodnik lub barszcz 
ukraiński. Znacznie rzadziej wykorzystujemy 
je do ciast, a bardzo pozytywnie zaskoczą 
nas jako składnik brownie lub ciast czeko-
ladowych. Czerwony barwnik z buraka mo-
żemy zastosować do tortów i biszkoptów, 
by dodać im koloru. A w związku z dużą po-
pularnością koktajli owocowo-warzywnych 
warto rozważyć jako dodatek liście z bura-
ków, ale i same bulwy. 

 1 kg buraków 
 1 główka czosnku
 1 litr wody
 1 łyżeczka soli

Zakwas buraczany to bardzo smaczna i zdro-
wa kiszonka. Na początek należy zagotować 
wodę z solą, a w międzyczasie obrać czosnek 
i buraki, które kroimy na mniejsze kawałki. 
Buraki i czosnek przekładamy do dużego 
słoja i zalewamy gorącą wodą. Słój przykry-
wamy ściereczką i odkładamy w spokojne 
miejsce na około 2 tygodnie. W trakcie ki-
szenia obserwujemy, czy na powierzchni nie 
robi się pleśń. Po około 2 tygodniach zakwas 
jest gotowy do picia. Najlepiej pić kieliszek 
zakwasu rano i wieczorem. Buraki można 
wykorzystać do sałatki. 

 1 kostka masła
 2 posiekane gorzkie czekolady (70%)
 1 szklanka cukru
 3 jajka
 1 szklanka mąki
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 250 g ugotowanych buraków 

     (niesolonych), obranych i startych 
     na najmniejszych oczkach

Masło rozpuszczamy z czekoladą i cukrem. 
Do miski przesiewamy mąkę i proszek do pie-
czenia, dodajemy masę czekoladową i mie-
szamy; następnie dodajemy jajka i ponownie 
mieszamy. Na koniec dodajemy buraki. Masę 
wykładamy na blaszkę i pieczemy ok. 25 min 
w 170 st. C do wilgotnego patyczka.

Agnieszka Strzałka

Buraki to jedne z wielu niedocenia-
nych warzyw, które obecnie stają 
się coraz popularniejsze i częściej 
zaczynają gościć na naszych sto-
łach. Choć niepozorne, są nie tyl-
ko smaczne, ale również bardzo 
zdrowe – m.in. obniżają ciśnienie 
i wzmacniają odporność.

Pochodzą z Bliskiego Wschodu i to 
właśnie stamtąd przywędrowały do 
nas przed wiekami. Początkowo były 
uważane za rośliny trujące; dopiero 
kiedy zauważono, że z powodze-
niem zjadają je zwierzęta, zaczęto 
się nimi interesować. Choć najpo-
pularniejsza jest botwinka wykorzy-
stywana do przyrządzania zup, nie 
zapominajmy o burakach korzenio-
wych, czyli cukrowych i pastewnych.
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Zatrudniamy również pracowników bez godzin!



T
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Dzisiaj chcielibyśmy opisać wam dwie wyprawy, które zrealizowaliśmy 
w ramach grupy Wakacje w Belgii. Obie trasy można zaliczyć do klejnotów 

belgijskiej turystyki, jednakże jak sami zobaczycie, znacząco się od siebie różnią.

Pierwsza z nich to Fondry des Chiens, czyli 
naturalna rozpadlina, powstała w wyniku 
tysięcy lat erozji na wapiennej glebie. 

Przepaść ta położona jest na wzgórzach, 
niedaleko miejscowości Nismes. 
Miliony lat temu był tu ocean. Za czasów ce-
sarstwa rzymskiego wydobywano tu skały. Dziś 
jest tu rezerwat natury, gdzie można podziwiać, 
nie tylko wapienną rozpadlinę, liczącą miejsca-
mi 20 metrów głębokości, ale również unikalną 
roślinność, taką jak storczyk męski, dzika or-
chidea czy kulnik. Oznacza to, że miejsce to 

jest chronione i sklasyfitkowane jako pomnik 
przyrody. Jest to jedyne tego typu miejsce 
w Belgii. Możliwości zrobienia ładnych zdjęć 
jest tu naprawdę wiele. 
Promenada jest bardzo dobrze oznakowana, 
a zejście na dno wąwozu dość łatwe.
Wędrówkę rozpoczynamy przy kościele  na Rue 
Vieille Eglise 5, 5670 Virnoinval. Spacerujemy 
najpierw przez miasteczko, następnie 
malowniczą trasą rezerwatu. 7,5 km trasy 
prowadzi przez płaskowyż, ktorego rozpadliny 
wykute w wapiennej skale prowadzą do skały 
sokoła i punktu widokowego na wioskę Olloy-
sur-Viroinval. Dalsza część trasy pozwala 

odkryć Fondry des Chiens.  
Nieopodal poczatkowego punktu wymarszu 
znajduje się również wart zobaczenia  urokliwy 
park Les Jardins d’O de Nismes z fontannami, 
wodospadami, rzeczkami, stawami, placami 
zabaw - uczty dla oczu i duszy nie brakuje! 
Dokładny adres ogrodu: Parc Communal, 5670 
Viroinval.
Jeśli ktoś preferuje aktywny wypoczynek 
w pięknych okolicznościach przyrody, to zde-
cydowanie polecamy ten rezerwat. Jest on od-
dalony o 110 km od Brukseli i leży w prowincji 
Namur. Wejście na jego teren jest bezpłatne.  
Po więcej informacji zeskanuj kod QR.

na szlaku

Miliony lat temu był tu ocean. 
Za czasów cesarstwa rzymskiego wydobywano tu skały.

CITYTRIP CHARLEROI

Kolejną wyprawą było Citytrip po 
Charleroi- okrzykniętym najbrzydszym 
belgijskim miastem. Czy na pewno? 

Jak się okazuje, niejeden piechur odnalazł 
tutaj swoiste piękno. My zachęcamy was do 
własnych eksploracji!

Trasa liczy 23 km. Jest to utworzona w 2016 
roku trasa piesza oznakowana i nazwana 
„Czarną pętlą”.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy na dworcu 
kolejowym Charleroi Sud. Wychodzimy 
ze stacji i kierujemy się w stronę pierwszej 
widocznej na lewo fabryki. Trasa ta różni 
się od zwykłych tras turystycznych, przede 
wszystkim ze względu na swoją wymowę. 
Biegnie wzdłuż budynków przemysłowych, 
które kiedyś zapewniały gospodarczy 
dobrobyt tego miasta, przechodzi przez 
mury, miejskie parki, stare kopalnie, tunele 
aż do hałd żużla, z których rozpościera się 
postindustrialny krajobraz tego miasta. Te, 
można powiedzieć, pozostałości po czasach 
świetności Charleroi są teraz turystyczna 
atrakcją, a podróż ta nikogo nie pozostawi 
obojętnym na kontrasty zmieniającego się 
miasta.

Posiłkowaliśmy się opisem trasy, do którego 
kod QR znajdzecie na zdjęciu obok. Na tej 
samej stronie umieszczone są również linki 
do ciekawej historii dwojga emerytowanych 
punków, którzy wpadli na pomysł stworzenia 
„Czarnej pętli” i znają niejedną ciekawą 
opowieść na temat tego miasta.

Polecamy zarezerwować na tę wyprawę cały 
dzień lub podzielić ją na dwie części. My 
zrobiliśmy całą trasę w jeden dzień, zaliczając 
nawet kilka nieprzewidzianych dodatkowych 
kilometrów. Dzięki temu wyprawa obfitowała 
w przygody, skoki adrenaliny i niezapomniane 
wrażenia!

Podróż ta nikogo nie pozostawia obojętnym
na kontrasty zmieniającego się miasta.
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www.ellespourelles.be
Blog/przelam-cisze
Facebook/CentrumAntyprze-
mocoweEPE
epe.bruksela@gmail.com

"PRZEŁAM CISZĘ"WAŻNE MIEJSCA I NUMERY 
TELEFONÓW W BELGII

101 – jeśli partner jest brutalny i 
potrzebujesz pomocy
112 – jeśli ktoś jest ranny i potrzebna jest 
pomoc medyczna
103 – telefon zaufania dla dzieci i 
młodzieży
0800 30 030 - Écoute violences 
conjugales, dla osób doświadczających 
przemocy,
(fr. i ang.)
1712 – linia dla osób doświadczających 
przemocy, po nl
02 539 27 44 - CPVCF Centre de 
prévention des violences conjugales 
et familiales, ośrodek pomocy dla ofiar 
przemocy, 
Boulevard de l’Abattoir, 27-28, 
1000 Bruxelles
0800 98 100 - SOS Viol, linia dla osób, 
które doświadczyły gwałtu
02 535 45 42 - CPVS Centre de prise 
en charge des violences sexuelles – 
kompleksowa pomoc dla osób, które 
doświadczyły gwałtu, 
Rue Haute 320, 1000 Bruxelles

KIM JESTEŚMY?

CENTRUM ANTYPRZEMOCOWE 
Elles pour Elles jest projektem trzech 
polskich organizacji działających 
w Belgii: Stowarzyszenia Elles 
sans Frontières ASBL, które jest 
organizatorem Kongresu Kobiet 
w Brukseli, Stowarzyszenia ASBL 
Trampolina oraz Brukselskiego Klubu 
Polek. Łączy nas troska o sprawy i 
prawa kobiet. Może się do nas zgłosić 
każda Polka mieszkająca w Belgii.
Działamy wolontariacko. 
Aby pomóc bezpłatnie jak największej 
liczbie kobiet, potrzebujemy wsparcia. 
Jeśli chcesz pomóc, napisz do 
nas epe.bruksela@gmail.com. 
Możesz wspomóc centrum finansowo, 
każda kwota ma znaczenie. 
Dotacje na rzecz stowarzyszenia 
można wpłacać na konto 
BE10363201620604 z dopiskiem 
„Elles pour Elles”.

druk

+32 466 901 702
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ACV

Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce zamieszkania lub centrum interesów gospodarczych mają 
poza Belgią. Status nierezydenta nie ma związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istotny jest wpis 
podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, czyli zameldowanie.

Osoby, które przebywają w Belgii ze względów zarobkowych, mają obo-
wiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie której 
mieszkają. W zależności od okresu, na jaki dana osoba jest zatrudnio-
na w Belgii lub na jaki została oddelegowana do Belgii z innego kraju, 
gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe. W przypadku osób 
zatrudnionych lub oddelegowanych do Belgii na okres do 3 miesię-
cy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu. Osoby, które 
ze względów zarobkowych przebywają w Belgii dłużej niż 3 miesiące, 
otrzymają kartę pobytu na 5 lat. Otrzymanie karty pobytu wiąże się z 
wpisem do krajowego rejestru obcokrajowców/mieszkańców i nada-
niem belgijskiego numeru identyfikacyjnego (rijksregisternummer/
numéro national), który jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. 
Osoby, które posiadają belgijski numer identyfikacyjny, automatycznie 
traktowane są jako belgijscy rezydenci podatkowi, a co za tym idzie, są 
automatycznie przypisane do urzędu skarbowego dla rezydentów.

Nierezydenci podatkowi 
W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego 
rejestru mieszkańców istotną rolę odgrywają też inne kryteria, takie 
jak miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) oraz ośrodek 
interesów gospodarczych. 

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisa-
ną między Belgią i Polską, miejsce zamieszkania podatnika jest tam, 
gdzie mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik 
przebywa w Belgii ze względów zarobkowych dłużej niż 3 miesiące 
i został wpisany do krajowego rejestru mieszkańców, ale jego rodzi-
na przebywa w innym kraju (Unii Europejskiej, np. w Polsce), może 
ubiegać się o status nierezydenta w Belgii. Pracownicy sezonowi oraz 
osoby pracujące i przebywające w Belgii krócej niż 183 dni również 
mogą być traktowani jako nierezydenci podatkowi.

Należy pamiętać, że podatnik musi mieć oficjalne zameldowanie pod 
tym samym adresem, co jego rodzina (w kraju, w którym ona prze-
bywa). Belgijski urząd skarbowy może wymagać udokumentowania 
posiadania meldunku podatnika wraz z rodziną. 

Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem (środ-
kami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż Belgia, 
jego rezydencja podatkowa może znajdować się w tym (innym) kraju. 

Osoby oddelegowane do pracy w Belgii, zarówno pracownicy najem-
ni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą być trakto-
wane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli przebywają na 
jej terenie dłużej niż 183 dni. W takiej sytuacji istotne jest, w którym 
kraju podatnik ma miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życio-
wych) lub ośrodek interesów gospodarczych. 

Nierezydentami podatkowymi są często również pracownicy placó-
wek dyplomatycznych (konsulatów, ambasad) oraz niektórych orga-
nizacji międzynarodowych.

Zeznania podatkowe nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w Belgii składają zeznania podatkowe jesie-
nią. W roku 2020 formularze zeznań będą wysyłane do podatników 
pod koniec października. Ministerstwo finansów nie ustaliło jeszcze 
ostatecznej daty składania zeznań w 2020, jednak podatnik ma pra-
wo do minimum 1 miesiąca czasu na wypełnienie i wysłanie zezna-
nia. Nierezydenci podatkowi mają obowiązek składania zeznań po-

datkowych również w kraju swojej rezydencji podatkowej, czyli tam, 
gdzie mieszka rodzina podatnika, np. w Polsce.
Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako nierezyden-
ci, same powinny złożyć wniosek do urzędu skarbowego dla nierezy-
dentów o wysłanie formularza do zeznania podatkowego. Szczegóły 
można znaleźć na na stronie: financien.belgium.be/nl/particulieren/
belastingaangifte/aangifte_niet-inwoners#q15.
Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów. 
Każdy z urzędów obsługuje zeznania podatkowe w innym języku. 
Dwa z nich, niderlandzkojęzyczny i francuskojęzyczny, znajdują się 
Brukseli. Urząd niemieckojęzyczny ma swoją siedzibę w Eupen. Od 
2016 r. każdy podatnik (nierezydent) sam wybiera, w którym z trzech 
urzędów chce złożyć zeznanie (ze względu na język).

Zasady opodatkowania nierezydentów
W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodat-
kować tylko te dochody, które zostały osiągnięte w Belgii, tzn. do-
chody z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody 
pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Belgii oraz inne 
dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.

Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym docho-
dów uzyskanych w innych krajach UE, np. płacy uzyskanej na terenie 
Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej lub rolniczej w innym kraju UE (lub poza jej granicami). 
W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych kra-
jów wewnątrz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nie podlegają 
opodatkowaniu w Belgii, ale muszą być wykazane w celu ustalenia, 
czy podatnik ma prawo do ulg i korzyści podatkowych w Belgii.

Jeśli w danym roku podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak 
i w innym kraju/krajach, sprawdza się, czy dochód osiągnięty w Belgii 
wyniósł min. 75% całego rocznego dochodu. Jeśli tak, podatnicy mają 
prawo do ulg podatkowych na dzieci na utrzymaniu, które przebywa-
ją w innym kraju, do tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich współmał-
żonkowie przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do 
niektórych odliczeń podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii 
lub innym kraju Unii Europejskiej/Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej kredytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole 
czy świetlicę dzieci do 12. r.ż. oraz do innych odliczeń wynikających 
z belgijskiej ordynacji podatkowej. Rodzaj oraz wysokość niektórych 
ulg i odliczeń podatkowych zależy od tego w którym regionie Belgii 
(Flandria, Walonia, Bruksela) podatnik wykonuje pracę lub z którego 
otrzymuje świadczenia socjalne na podstawie uprzedniengo zatrud-
niena lub wykonywania działaności gosopdarczej.

Jeśli jednak podatnik w danym roku podatkowym osiągnął w Belgii 
mniej niż 75% swojego całkowitego rocznego dochodu, nie ma prawa 
do większości ww. ulg.

Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń podat-
kowych można znaleźć na stronie interentowej ministerstwa finansów: 
financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte lub uzyskać bez-
pośrednio w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania 
podatnika lub w urzędzie skarbowym dla nierezydentów podatkowych.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Rozliczenia podatkowe dla nierezydentów
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REGION FLANDRII
Rząd Flandrii uchwalił prawo do dodatku pod nazwą Covid-19-toeslag. 
Jest on przyznawany jednorazowo w wysokości 120 euro na każde 
dziecko w rodzinie i wypłacany w trzech ratach po 40 euro przez 
kolejne trzy miesiące od daty złożenia wniosku (pierwsza rata – 
w miesiącu złożenia wniosku). Dodatek ten jest wypłacany osobno 
– nie razem z podstawowym świadczeniem rodzinnym. 

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać ten dodatek:
➜	 zamieszkanie – oficjalny meldunek rodziny we Flandrii (warunek 

ten nie musi być spełniony w przypadku świadczeń w ramach 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europie. 
W takim przypadku wystarczy, że jeden z rodziców zatrudniony 
jest na terenie Flandrii, a dziecko mieszka w innym kraju UE),

➜	 ustalone i wypłacane już podstawowe świadczenie rodzinne na 
dzieci we Flandrii, tzw. „groeipakket”,

➜	 obniżenie dochodów rodziny o co najmniej 10 proc. w porów-
naniu z dochodami ze stycznia i lutego 2020 r.,

➜	 miesięczny dochód rodziny nie może przekroczyć 2213,30 euro 
brutto podstawy do opodatkowania.

Procedura wnioskowania i otrzymania dodatku Covid-19-toeslag
Dodatek ten nie jest przyznawany automatycznie – należy więc 
złożyć specjalny wniosek w instytucji flamandzkiej, która wypłaca 
przyznane dotychczas podstawowe świadczenie rodzinne. Trzeba 
to zrobić pomiędzy 15 czerwca 2020 r. a 31 października 2020 r. 
Wniosek składa opiekun dziecka, który otrzymuje świadczenie ro-
dzinne, lub dziecko – w przypadku gdy to ono jest świadczeniobior-
cą. Do wniosku należy dołączyć dowody utraty dochodów – czyli 
paski wypłat, zaświadczenia z instytucji wypłacającej zasiłek dla 
bezrobotnych, itd. W celu porównania trzeba również przedłożyć 
dokumenty potwierdzające poprzednie dochody – czyli paski wy-
płat ze stycznia i lutego 2020 r. Po zbadaniu dokumentów pod 
kątem spełniania wszystkich warunków zostaje wydana decyzja – 
jeśli jest pozytywna, następuje jak najszybciej wypłata, a pozostałe 
dwie raty wpływają na początku kolejnych dwóch miesięcy. 

W przypadku wspólnego wychowywania dzieci przez rodziców roz-
wiedzionych – każdy z rodziców otrzymuje połowę dodatku i musi 
oddzielnie złożyć o niego wniosek.

REGION STOŁECZNY BRUKSELI
Rząd Regionu Brukseli uchwalił prawo do dodatku pod nazwą 
Coronapremie/la prime Covid, przyznawanego jednorazowo 
w wysokości 100 euro na każde dziecko w rodzinie.

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać ten dodatek:
➜	 rodzina otrzymuje już dodatek socjalny do świadczenia rodzin-

nego ze względu na niskie dochody,
➜	 dochód rodziny nie może przekraczać 31 260 euro w przypad-

ku rodziny z jednym dzieckiem, a w przypadku dwojga i więcej 
dzieci nie może przekraczać 45 900 euro brutto podstawy do 
opodatkowania,

➜	 gdy rodzina z niskimi dochodami nie otrzymuje jeszcze dodatku 
socjalnego (a jest to warunkiem otrzymania dodatku „Korona”), 
należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku socjalnego. Jeśli 
zostanie przyznany dodatek socjalny, automatycznie zostanie 
wypłacony dodatek „Korona”.

Wypłata dodatku „Korona” – Coronapremie/la prime Covid
Termin wypłaty dodatku to 1 września 2020 r. i dotyczy wypłaty 
świadczenia rodzinnego za sierpień. Jeśli wszystkie warunki były 
spełnione, wypłata dodatku „Korona” nastąpiła automatycznie 
jako doliczenie do świadczeń za sierpień. Wypłata może się opóź-
nić w przypadku późniejszych wniosków składanych o przyznanie 
najpierw dodatku socjalnego. 

Nieprawnie pobrane dodatki do świadczeń rodzinnych
Gdy dochody rodziny nie kwalifikowały się do obu dodatków, 
nieprawnie wypłacone dodatki będą musiały być zwrócone. Do-
chodzenie w tej sprawie może zostać przeprowadzone w ciągu 
następnych dwóch lat. 

REGIONY WALONII I NIEMIECKOJĘZYCZNY
Rządy tych regionów nie uchwaliły żadnych specjalnych dodatków do 
świadczeń rodzinnych związanych z koronawirusem. Rozesłano jedynie 
informacje do rodzin, które nie otrzymują jeszcze żadnego dodatku so-
cjalnego ze względu na niskie dochody. Dzięki temu rodziny, których 
dochody zostały obniżone w okresie pandemii, mogą starać się o przy-
znanie dodatku socjalnego.
Dodatkowe informacje związane z przyznaniem dodatków można uzy-
skać bezpośrednio w instytucjach wypłacających świadczenia rodzin-
ne. W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w świetle prawa 
UE można kontaktować się z naszym działem ACV-Dienst Grensarbei- 
ders Nieuwe EU-lidstaten poprzez mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be 
lub w czasie dyżurów telefonicznych: w poniedziałki od 9.30 do 12.30 
i w czwartki od 13.00 do 16.00 pod nr. 03/222 71 64.

Iwona Cieszyńska

Federalny rząd belgijski wprowadził różne ograniczenia związane z wirusem Covid-19, przez co pracownicy wielu sektorów nie 
mogli wykonywać pracy, a to wiązało się z możliwością utraty części dochodów. W odpowiedzi na pogorszenie się sytuacji eko-
nomicznej wielu rodzin dotkniętych bezrobociem czasowym lub zupełnym poszczególne rządy regionalne postanowiły wpro-
wadzić różne dodatki lub premie, które w pewnym stopniu rekompensują utratę dochodów rodziny. Jedną z takich premii jest 
dodatek do świadczeń rodzinnych, który ma pomóc w utrzymaniu dotychczasowego standardu życia rodziny i w wypełnianiu 
zobowiązań finansowo-kredytowych. Dodatek ten różni się w zależności od regionu Belgii.

Dodatek do świadczenia rodzinnego w okresie pandemii
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Każde przedsięwzięcie związane z kupnem domu stanowi po-
ważny krok w naszym życiu. Wszystkie decyzje powinny być do-
kładnie zaplanowane i przemyślane. Głównym aspektem, który 
w znacznej mierze decyduje o tym, gdzie ostatecznie zamieszka-
my, są oczywiście koszty. Wiadomo, że to przede wszystkim bud‑ 
żet będzie warunkował zarówno lokalizację, jak i metraż naszego 
nowego miejsca zamieszkania. Osoby o bardziej ograniczonych 
możliwościach finansowych i takie, które nie mogą długo czekać 
na nowe lokum, muszą raczej zrezygnować z opcji budowy domu. 
Jakie mają inne możliwości? Odpowiedzią dla nich może okazać 
się rynek wtórny.

Obecnie domy z rynku wtórnego są praktycznie równie popularne, 
co te nowo budowane. Na początku wszyscy woleliby przeznaczyć 
swoje oszczędności na zakup mieszkania w nowo powstałej zabudo-
wie wielorodzinnej, nie myśląc praktycznie o starszych nieruchomo-
ściach. W pierwszej chwili wydaje się nam, że ewentualna renowa-
cja budynku i wnętrz w istniejących domach oznacza dużo wyższe 
koszty niż kupno i wyposażenie mniejszego mieszkania. Oprócz tego 
panuje przekonanie, że inwestycja pochłonie za dużo czasu i naszej 
energii i te „koszty” byłyby niewspółmierne do możliwych efektów. 
Ale czy jest tak na pewno? Otóż niekoniecznie. Myśląc o zmianie 
miejsca zamieszkania, z pewnością warto zastanowić się nad korzy-
ściami płynącymi z ewentualnego zakupu domu do remontu.

Obecnie powstaje wiele nowych osiedli i domów przeznaczonych 
do sprzedaży. Nie wszystkie jednak nieruchomości są idealne i war-
te uwagi. Głównym problemem powstających w dużych miastach 
budynków mieszkalnych, które proponują nam deweloperzy, jest to, 
że usytuowane są one często w mało popularnych obszarach miasta 
lub na jego dalekich obrzeżach. Inwestor takiego przedsięwzięcia, 

podobnie jak każdy z nas, kieruje się przede wszystkim kosztami. 
Dlatego wybiera najczęściej możliwie tanie działki, a co się z tym 
wiąże – w nie najlepszym otoczeniu. W takim wypadku, nawet 
jeżeli sam budynek został wykonany z dużą starannością i z uży-
ciem odpowiednich materiałów, jego użytkowanie może okazać się 
na dłuższą metę uciążliwe. Oczywiście nie można powiedzieć, że 
w atrakcyjnej lokalizacji miejskiej w ogóle nie powstaje obecnie żad-
na warta uwagi zabudowa mieszkaniowa. Musimy jednak pamiętać, 
że cena mieszkania w takich miejscach jest od razu znacząco wyż-
sza, a często nierozsądnie wysoka, biorąc pod uwagę sam metraż 
i standard budynku.

W przypadku osób, dla których lokalizacja nowego lokum i skomu-
nikowanie są ważne, zakup domu do remontu wydaje się sensowną 
opcją. Często bywa tak, że najatrakcyjniejsze części miasta są już 
ściśle zaplanowane i zabudowane, nie ma więc miejsca na nową 
budowę. Jeżeli zależy nam na konkretnym miejscu, warto poszukać 
w takiej okolicy oferty sprzedaży domu. Może się okazać, że znaj-
dziemy budynek, który nie tylko będzie odpowiadał nam swoim 
usytuowaniem, ale jednocześnie spełni wszystkie inne nasze wy-
magania, łącznie z finansowymi.

METRAŻ, GARAŻ I OGRÓD
Wybierając konkretną ofertę zakupu nieruchomości, kierujemy się 
nie tylko kosztami, ale także wielkością danego lokalu. W ofercie 
deweloperów dostępne są z pewnością mieszkania o różnorodnym 
metrażu. Należy jednak pamiętać, że wielkość z pewnością generuje 
cenę. Może się okazać, że aby uzyskać przestrzeń podobną do tej, 
którą zapewniłby nam nawet niewielki dom, musielibyśmy zapłacić 
dużo więcej niż za budynek do remontu. Ponadto większość miesz-
kań jest wydzielana na jednej kondygnacji. W domu, który często 
ma przynajmniej jedno piętro lub poddasze, dużo łatwiej zaplano-
wać wygodny podział przestrzeni na część dzienną i nocną.

W zabudowie wielorodzinnej często problem stanowi parkowa-
nie. Większość budynków projektowana jest zgodnie z minimalną 
wymaganą liczbą miejsc parkingowych, warunkowaną w decyzji 
o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu danej działki. 
W praktyce oznacza to, że na jedno lokum przypada najczęściej 
jedno miejsce parkingowe. A i z tym czasem bywają problemy… 
Obecnie często każdy z dorosłych lokatorów ma własny samo-
chód, zdarza się więc, że na jedną rodzinę przypadają dwa po-
jazdy, a czasem więcej. To powoduje problemy ze znalezieniem 
miejsca na parkowanie. W przypadku zakupu domu jesteśmy 
w stanie od razu określić możliwość zaparkowania pojazdów na 

CZY DOM Z RYNKU WTÓRNEGO MOŻE OKAZAĆ SIĘ
LEPSZĄ OPCJĄ NIŻ ZAKUP NOWEGO MIESZKANIA?
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działce. Często przy domu znajduje się garaż, który zapewni nam 
zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą i ewentualnymi otarciami, 
do których mogłoby dojść na zbiorowym parkingu.

Oprócz garażu dodatkową, bardzo znaczącą korzyścią wynikającą 
z zakupu domu jest własna działka, a więc ogród. Lokatorzy budyn-
ków wielorodzinnych często marzą o możliwości posiadania niewiel-
kiej przestrzeni zielonej, którą mogliby zagospodarować według wła-
snego gustu i potrzeb. Niestety pozostaje im korzystanie jedynie ze 
wspólnych trawników przy budynkach, których atrakcyjność często 
ogranicza się do trawy i kilku ławeczek. W przypadku domu może-
my zagospodarować choćby niewielki, ale własny ogród, by spędzać 
tam czas w poczuciu wygody i prywatności. 

Domy z rynku wtórnego często powstawały w okresie, gdy zabu-
dowa nie była tak zagęszczona i ceniono sobie zieloną przestrzeń 
wokół domu. W związku z tym ogrody przy takich nieruchomościach 
są często przestronne i dobrze zagospodarowane. Te nieruchomo-
ści, które buduje się obecnie jako domy przeznaczone od razu do 
sprzedaży, często mają ograniczoną powierzchnię ogrodów. Musimy 
pamiętać, że wolna przestrzeń nie generuje dla dewelopera takich 
zysków, jak przestrzeń zabudowana. Często więc powstają obecnie 
osiedla gęsto ustawionych domów, porozdzielanych niewielkimi po-
letkami zieleni, które w ofercie dumnie nazywa się „ogrodem”. Jeżeli 
zależy nam na dużej powierzchni ogrodu, powinniśmy przejrzeć jed-
nak ofertę rynku wtórnego.

DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO POTRZEB 
MIESZKAŃCÓW
Z pewnością wiele osób rezygnuje z zakupu istniejącego domu 
z obawy o ograniczone możliwości wprowadzania zmian w aranża-
cji i rozplanowaniu wnętrza. Należy jednak pamiętać, że o całkowi-
tym podporządkowaniu wnętrz do naszych gustów możemy mówić 
jedynie w przypadku tworzenia indywidualnego projektu budynku. 
Nawet w przypadku nowej zabudowy jesteśmy przecież zmuszeni 
wybrać mieszkanie o określonym układzie i ułożeniu pomieszczeń. 
Kwestia wygody i atrakcyjności lokum jest więc uzależniona przede 
wszystkim od właściwego zaprojektowania wnętrz, co zarówno 
w przypadku nowych mieszkań, jak i istniejących budynków nie 
stanowi problemu. Co ważne, dużo większą swobodę modyfikacji 
przestrzeni daje nam z pewnością zakup domu. W mieszkaniu mo-

żemy pokusić się o likwidację 
lub przesuniecie niektórych 
ścian działowych, nie ma jed-
nak mowy o ingerencji w ogól-
ny obrys lokalu. W przypadku 
domu możemy przecież dążyć 
nie tylko do korekty rozplano-
wania wnętrz poprzez prze-
suwanie ścian, ale także do 
zmiany zarówno powierzchni, 
jak i kubatury budynku po-
przez tworzenie dobudowy 
lub ewentualnej zmiany dachu 
itp. Co nasuwa nam na myśl 
kolejną korzyść z posiadania 

własnego budynku. O tym, jak wygląda on z zewnątrz, decydu-
jemy sami jako właściciele, podobnie jak w przypadku materia-
łów użytych do jego remontu. Jeżeli jesteśmy właścicielami lokalu 
w zabudowie wielorodzinnej, wszelkie prace remontowe i reno-
wacyjne będą musiały zostać podjęte demokratycznie – większość 
zdecyduje. 

REMONT DOMU A POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Jeżeli po uwzględnieniu wszystkich korzyści zdecydujemy się na za-
kup domu i jego remont, musimy pamiętać o załatwieniu wszelkich 
spraw administracyjnych związanych z rozpoczęciem prac. Może się 
okazać, że planowane prace będą wymagały uzyskania pozwolenia 
na budowę z urzędu. Jest ono bowiem niezbędne nie tylko w przy-
padku prac związanych z budową nowego budynku. Również reno-
wacja istniejącego domu oraz niektóre zmiany w jego wnętrzu lub 
bezpośrednim otoczeniu mogą wymagać pozyskania zgody z urzędu. 
Aby uzyskać pozytywną decyzję, należy uprzednio złożyć odpowied-
ni wniosek, co wiąże się z koniecznością załączenia do zgłoszenia 
planów i rysunków architektonicznych sporządzonych i podpisanych 
przez architekta. Dlatego właśnie współpraca z architektem jest nie-
zbędna już na wczesnym etapie wszystkich prac budowlanych, rów-
nież remontowych. W Belgii warunki przyznawania pozwolenia na 
budowę oraz zakres prac, których ona dotyczy, określone są przez 
CoBAT (art. 98). Tylko w wyjątkowych przypadkach możemy być 
zwolnieni z tego obowiązku. 

Prace wykonywane bez pozwolenia określane są jako samowola bu-
dowlana i traktowane jak przestępstwo. Wykroczenia budowlane 
są w Belgii traktowane bardzo poważnie. W przypadku gdy władze 
dopatrzą się jakichś nieprawidłowości, dążą do surowego ukarania 
sprawcy (właściciela). Sprawa kierowana jest do sądu, który najczę-
ściej zasądza karę grzywny, choć zdarzają się też wyroki ograniczenia 
lub pozbawienia wolności. Dodatkowo, na wniosek władz regionu 
sąd może zobowiązać właściciela do przywrócenia danego obszaru 
lub budynku do pierwotnego stanu, co będzie się wiązało z kolejny-
mi wysokimi kosztami. Dlatego właśnie przed rozpoczęciem remon-
tu powinnyśmy dokładnie zapoznać się z przepisami lub skontakto-
wać z fachowcem w postaci architekta.

Biuro D44 od wielu lat tworzy projekty wnętrz zarówno dla nowych 
budynków, jak i tych z rynku wtórnego. Dodatkowo może poszczycić 
się wieloletnią praktyką związaną z remontami istniejących budyn-
ków i dostosowywaniem ich do potrzeb nowych mieszkańców oraz 
doświadczeniem w prowadzeniu spraw administracyjnych związa-
nych z budową lub remontem. Dzięki temu pracownicy biura będą 
mogli udzielić państwu fachowej pomocy w przypadku planowa-
nej inwestycji. Nasze doświadczenie może się też przysłużyć już na 
etapie rozpatrywania kilku ofert zakupu – możemy doradzić, jakie 
zmiany warto i można wprowadzić do budynku czy mieszkania, tak 
by jak najlepiej służyły nowym lokatorom. Jeżeli mają państwo jakieś 
pytania i są państwo zainteresowani ofertą biura D44, zapraszamy 
do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.d44.be oraz do 
kontaktu na adres e-mail: info@d44.be.

arch. Agnieszka Gansiniec, arch. Dorota Kozioł
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Rozmawiają dwaj przedsiębiorcy: 
– Słuchaj , potrzebuję jakiegoś eksperta  
od RODO, znasz kogoś wartego polecenia? 
– Tak. 
– Super, daj mi na niego namiar... 
– Nie mogę.

• • •
Wychowawczyni w przedszkolu, podczas 
rutynowego, okresowego zebrania,  
zwraca się do rodziców: 
– Ja tam nie wnikam, czym się państwo 
zajmują w weekendy, ale w poniedziałek, 
podczas śniadania, wszystkie dzieci stukają 
się kubeczkami z mlekiem.

• • •
Przed zwierzętami na leśnej polanie 
pojawia się smok i pyta: 
– Nazwisko: 
– Niedźwiedź. 
Smok: 
– Wpisuję cię na moją listę. Jutro stawisz 
się tu na polanie i cię zjem. 
– Nazwisko? 
– Wilk. 
– Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się  
tu na polanie i cię zjem. 
– Nazwisko? 
– Zając. 
– Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się  
tu na polanie i cię zjem. 
Zając: 
– A można nie przychodzić? 
Smok: 
– Można, wykreślam.

• • •
Jaka jest różnica między Wuhan a Vegas? 
Co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas.

• • •
Młody żołnierz, który przyjechał do domu 
na urlop, opowiadał swoim rodzicom o 
swoim życiu. Nagle zamilkł i stanął w oknie 
patrząc na cztery dziewczyny, które szły 
po ulicy. Matka szepnęła ojcu: Patrz, nasz 
chłopak już wyrósł. Przed wojskiem on 
wcale nie oglądał się na dziewczyny. Ich syn 
uważnie śledził wzrokiem za dziewczynami 
aż nie znikły za rogiem. Następnie on 
obrócił się i zmartwiony powiedział: 
– Jedna z nich nie trzymała kroku.

• • •
Mężczyzna zabłądził w lesie. Deszcz pada, 
wiatr dmie, noc czarna. Zmarzł cały, patrzy 
– stoi samochód. Podszedł, zagląda do 
środka – nikogo, drzwi otworzył, wsiadł 
na tylne siedzenie chroniąc się przed 
deszczem. Nagle samochód ruszył, facet 
zgłupiał. Samochód jedzie, on siedzi sam, 
za kierownicą nikogo. Nagle pojawia się 
owłosiona ręka, kręci kierownicą i znika... 
Facet w coraz większym strachu, patrzy 
wystraszony, pojawiają się pierwsze 
zabudowania. 
W końcu samochód zatrzymuje się przed 
zapuszczonym domem na skraju wsi. 
Drzwi się otwierają, zarośnięty mężczyzna 
zagląda do środka i widząc wkulonego  
ze strachu w najdalszy kąt facia pyta:  
– Co tu robisz?! 
– Eeee... nic... jadę...  
– No można oszaleć!!! Ja pcham, a ten 
sobie jedzie...

• • •
– Jak to się stało, że więzień uciekł celi? 
– Miał klucz, panie naczelniku 
– Komu go ukradł? Strażnikowi? 
– Nie ukradł go, tylko uczciwie wygrał  
w karty.

• • •
Rozmawia dwóch kolegów: 
– Ci oszuści są coraz gorsi. 
– Co się stało? 
– Okradli proboszcza metodą „na wnuczka�.

• • •
Mężczyzna wchodzi do hotelu i mówi do 
recepcjonistki: 
– Czy są wolne pokoje? 
– Niestety nie mamy wolnych pokoi. 
– A gdyby tu przyjechał prezydent to czy 
mielibyście dla niego wolny pokój? 
– No tak, oczywiście. 
– To wezmę ten pokój, bo prezydent dzisiaj 
nie przyjedzie.

• • •
Szef do pracownika: 
– Gdzie pan był? Wszędzie pana  
szukałem! 
– No cóż, nie łatwo znaleźć dobrego 
pracownika.

• • •
Spotyka się dwóch kolegów: 
– Gdzie pracujesz? 
– W odlewni. 
– Co tam robisz? 
– Tajemnica wojskowa. 
– A ile ci płacą? 
– Dziesięć złotych od bomby,  
dwa od granatu.

• • •
Policjant wybrał się z kolegą do teatru. 
Kolega, przeglądając program zauważa:
– Wiesz, drugi akt tej sztuki rozgrywa się  
po pięciu latach…
– Ale bilety zachowują ważność?

• • •
Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza 
mówi do drugiej:
– Wiesz, że nowy rok wypada w tym  
roku w piątek.
A druga na to:
– Oby nie trzynastego.

• • •
Przychodzi ksiądz po kolędzie do rodziny 
Jasia i oczywiście zadaje
Jasiowi standardowy zestaw pytań:
– A ile masz lat?
– Siedem…
– A do kościółka chodzisz ?
– Chodzę…
– Co niedziela?
– Co niedziela…
– Z całą rodziną?
– Z całą…
– A do którego?
– Do Carrefoura…
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   Sprzedam
  Sprzedam tanio laptop stan idealny.  

T. 0487 439 126
  Sprzedam łóżeczko dla dziecka w wieku 

2-10 lat. Ikea, kolor czerwony, z materacem 
(50€). Luksusowy domek dla lalek w bardzo 
dobrym stanie, z windą, schodami, mebel-
kami (50€). T. 0478 608 100,  
mail: agata_bialas@tlen.pl

  Sprzedam tanio nowe z gwarancją świa-
tową luksusowe zegarki damskie i męskie 
firmy AVA, Alpha Sierra i Thomas Earn-
shaw, na gwarancji. T. 0487 439 126

  Sprzedam tanio nowy robot kuchenny 
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz 
bezworkowy. T. 0484 995 220

  Sprzedam Ford Transit 330L Eco Blue 2,0, 
2017r, przebieg 84.000km, 96kW, czarny, 
automatyczna skrzynia biegów (6), duża, 
wysoka paka, drabina tylna i relingi na 
dachu, stan idealny, serwisowany, wysoki 
standart (klimatyzacja, kamery, GPS, ...), 
2 klucze, komplet dokumentów, gotowy 
do zarejestrowania. Cena 18.500 + TVA, 
do lekkiej negocjacji. T. 0476 920 819, 
wszelkie zdjęcia i dodatkowe informacje na 
Wattsapp. Ford znajduje sie w Brukseli.

  Sprzedam firmę SPRL firma jest aktywna, 

nie zadłużona. Posiada wiele uprawnień 
m/i murowanie, malowanie, hydraulika, 
CO, gaz, elektryka, stolarstwo i wiele in-
nych. Sprzedaję ze względu na przejście na 
emeryturę. T. 0048 518 688 102

  Praca: szukam
  Szukam pracy jako kierowca kat. B C, 

posiadam kartę kierowcy i kod 95 do 2025 
r., znam j.francuski, mieszkam w Brukseli.  
T. 0032 484 120 989 Sławomir

  Jestem młodą, energiczną osobą. 
Szukam pracy dorywczej jako pomoc 
domowa. Sprzątanie, prasowanie.  
T. 0474 132 429

  Kobieta szuka pracy przy sprzątaniu, 
kilkuletnie doświadczenie.
T. +48 516 180 164

  Elektryk poszukuje pracy na czarno. 
Elektryka, automatyka, elektronika. 
Instalacje elektryczne, systemy domotiki, 
domofony, wideofony,systemy medialne 
i alarmowe, instalacje w domach i 
mieszkaniach. T. 0473 304 901

  Szukam pracy jako mechanik - spawacz 
samochodowy. Okolice Antwerpii.  
T. 0466 390 968 

  Szukam pracy jako mechanik - ślusarz. 
Okolice Antwerpii. T. 0466 390 968 

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę pokój umeblowany bez gwa-

rancji, dzwonić po 18h00, Anderlecht.  
T. 0496 822 630

  Do wynajęcia piękne mieszkanie w 
typowo mieszkaniowej dzielnicy Brukseli w 
bloku z windą. Salon z balkonem taraso-
wym, kuchnia, sypialnia i łazienka.  
T. 0475 933 712

  Do wynajęcia pokój oddzielny, na pod-
daszu ok. 40 m kw. Dla pani lub pana, bez 
dodatkowych opłat, bez gwarancji, internet 
w cenie. Mieszkanie to jest Duplex, do 
użytku na dole salon kuchnia i toaleta, 
wolne od 1 października, komunikacja 2 
min do tramwaju. Zdjęcia są dostępne na 
whatsapp. T. 0483 330 305 

  Mieszkanie: szukam
  Kobieta 50 lat, spokojna bez nałogów 

szuka małego, samodzielnego mieszkania z 

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!

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 

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         
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meldunkiem. T. 0472 465 907
  Szukam mieszkania dla pary dzielnica Uc-

cle bądź inne okolice. T. 0479 252 101
  Kobieta 50 lat z synem 17 lat i kotem, 

szuka miaszkania w Brukseli, 1 lub 2 poko-
je, kuchnia, cena do max. 700€ z opłatami 
na koniec lutego 2021. T. 0488 217 675, 
0492 155 249

  Spokojna kobieta szuka mieszkania od  
1 listopada. T. 0466 188 294

  Wiadomości osobiste
  Nazywam się Edi, jestem Czechem, roz-

mawiam po polsku. Chętnie poznam panią 
45-50 lat. Chciałbym pójść z nią do restau-
racji, porozmawiać, poznać się! Proszę o 
SMS lub telefon do mnie. T. 0484 190 840 

  Mam 63 lat szukam drugiej połówki na 
dalsze lata życia. T. 0466 381 426,  
0472 314 465

  Sympatyczne dziewczyny w dojrzałym 
wieku, szukają nowych przyjaciółek (kole-
żanek) z Poznania. Mieszkałaś kiedyś w tym 
mieście i jesteś na emigracji w Belgii od lat, 
chcesz poznać inne babki, napisz do nas 
na: ewa.wozniak.bailly@gmail.com

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Szukam pani obojętnie w jakim wieku, 
do pomocy w domu i przy moich bliźnia-
kach 1,5 rocznych. Najlepiej posiadającą 
samochód. Potrzebna od zaraz, cena do 
uzgodnienia, adres Hondzochtstraat, 1674 

Pepingen. T. 0476 807 120
  Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154) 

dla naszego klienta w Meer w Belgii poszu-
kuje kandydata do pracy w gospodarstwie 
rolnym. Obowiązki: dbanie o zwierzęta 
(trzoda chlewna), pomoc w zadaniach 
związanych z rolnictwem, prosta obsługa 
komputera (odczytywanie komunikatów na 
komputerze), prace związane z utrzyma-
niem czystości.
Wymagania: podstawowy angielski lub 
holenderski, rozumienie niderlandzkiego w 
podstawowym stopniu, sprawność fizyczna 
oraz duża motywacja do pracy, własne 
zakwaterowanie w okolicy Minderhout i 
własny transport do pracy. Oferta: dłu-
goterminowe zatrudnienie, praca jedno-
zmianowa, belgijska umowa, dodatek za 
dojazdy do pracy.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o 
wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl 
w temacie wpisując: pracownik przy gospo-
darstwie/ Minderhout.

  Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) poszukuje pracowników do zała-
dunku i rozładunku towaru. Miejsce pracy 
Meer. Opis stanowiska: ręczny załadunek 
i rozładunek kontynentów / ciężarówek 
(tkaniny i tekstylia). Wymagania: znajo-
mość języka angielskiego, niderlandzkiego 
lub niemieckiego, własne zakwaterowanie 
w okolicach Meer oraz transport do pracy,  
sprawność fizyczna. Oferta:  praca w go-
dzinach: 8:00-17:00, stawka 12,50 euro/h 
brutto, belgijska umowa, praca przeważnie 
2-3 dni w tygodniu, dodatek za dojazdy do 
pracy.
Więcej informacji: +48 570 935 868
Osoby zainteresowane prosimy o przesła-
nie CV na adres mailowy rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując załadunek kontene-
rów Meer

  Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) dla belgijskiego klienta poszukuje 
pracowników produkcji. Miejsce pracy: 
Meer w Belgii. Opis stanowiska zdjęcie 
półtuszy wieprzowej z haka, zważenie 
jej, ponowne zawieszenie na inny hak, 
przesuniecie do ciężarówki; inne zadania, 
jeżeli będzie to wymagane. Wymagania: 
znajomość języka angielskiego, niemiec-
kiego lub niderlandzkiego, elastyczność i 
motywacja do pracy, własne zakwaterowa-
nie w okolicy Meer i własny transport do 
pracy, gotowość do wykonywania innych 
zadań, jeśli jest to wymagane. Oferta: 
wynagrodzenie – 13,81 euro/h brutto, 
dodatek 150% za pracę w sobotę, - bony 
żywnościowe 2,28 euro/ przepracowany 
dzień, rozpoczęcie pracy pomiędzy 04:00, a 
07:00 (od poniedziałku do soboty), stabilne 
zatrudnienie na pełen etat, dodatek za do-
jazdy do pracy. Więcej informacji +48 570 
935 868 Wszystkie zainteresowane osoby 
prosimy o wysyłanie CV na adres rekruta-
cja@kbti.pl w temacie wpisując: produkcja 
mięsa/Meer
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednoli-
ty z późniejszymi zmianami)”.

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii, 
zmotywowanych kandydatów do pracy 
na stanowisku: pracownik - prace ziemne 
(Belgia)
Praca polega na wykonywaniu szerokiej 
gamy prac ziemnych związanych z bu-
dową rurociągów na podstawie planów, 
posługiwanie się rysunkiem technicznym 
i projektami, narzędziami budowlanymi. 
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Wykonywanie zleceń na terytorium Belgii 
oraz poza jej granicami. Wymagania: 
2-letnie doświadczenie w w/w pracach, 
komunikatywna znajomość języka an-
gielskiego, umiejętność czytania planów i 
projektów, dokładność, duża motywacja 
do pracy, prawo jazdy kat. B. Mile widzia-
ny własny środek transportu. Oferujemy: 
bardzo atrakcyjne wynagrodzenie: 15,00 
– 16,00 eur brutto/h, legalne zatrudnienie 
na warunkach belgijskich, dodatki do wy-
nagrodzenia: dodatek wakacyjny / premia 
roczna / dodatek rodzinny / ‘kilometrówka’ 
/ ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe! 
Jednorazowy zwrot kosztów przejazdu 
do Belgii. Dodatkowo płatna praca w dni 
świąteczne, Organizacja wszelkich wyma-
gań związanych z podjęciem pracy w Belgii. 
Zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o 
przesłanie CV w języku angielskim na adres 
e-mail: info@nextagency.eu

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii 
zmotywowanych kandydatów do pracy w 

zawodzie: pracownik produkcji rur (Belgia) 
 Firma specjalizuje się w produkcji różnego 
typu rur. Praca polega na obsłudze różnego 
typu maszyn produkujących rury – wyjmo-
wanie gotowych rur z maszyn, układanie 
wyrobów na wózkach, usuwanie niedo-
skonałości z użyciem szlifierki, pokrywa-
nie rur powłoką antykorozyjną, ręczny 
montaż pozostałych części, etykietowanie 
wyrobów oraz sporządzanie wymaganej 
dokumentacji.
Wymagania: doświadczenie w obsłudze 
maszyn produkcyjnych, umiejętność 
obsługi elektronarzędzi, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, własny 
środek transportu jest atutem. Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie – 14,00 - 16,00 
EUR brutto/h – w zależności od doświad-
czenia, legalne zatrudnienie na warunkach 
belgijskich, dodatki do wynagrodzenia: do-
datek wakacyjny / premia roczna / dodatek 
rodzinny / ‘kilometrówka’ / ubezpieczenie 
zdrowotne i wypadkowe, jednorazowy 
zwrot kosztów przejazdu do Belgii, dodat-
kowo płatna praca w dni świąteczne, orga-

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

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!

On lub ona pije? Nie radzisz sobie? 
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,  

siłą i nadzieją. Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout

Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich,  
którym bliski jest problem alkoholowy. 

Czwartek godz. 20.00,  
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201 

Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.

nizacja wszelkich wymagań związanych z 
podjęciem pracy w Belgii, zakwaterowanie 
niedaleko miejsca pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie aktualnego CV w języku angielskim na 
adres: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klau-
zuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą będą 
rozpatrywane)
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb realizacji 
procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów 
rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych). Wyrażam także zgodę 
na 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.
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STOP
NUISIBLES

CONSEIL DE TRAITEMENTS CONTRE TOUS NUISIBLES.

DÉSINFECTION, DÉSINSECTISATION, DÉRATISATION.

SPÉCIALISTES : PUNAISES DE LIT, CAFARDS, PIGEONS, ...

Intervention dans tous locaux, particuliers, bureaux,

locaux professionnels et commerces

RONGEURS   BLATTES   PUNAISES DE LIT   FOURMIS   MOUSTIQUES   GUÊPES   FRELONS   CHENILLES

0475 90 33 69              0485 47 34 98
info@invastop.be           www.invastop.be



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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

  Nieruchomości

  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 185 000€. W grę wchodzi zamiana na mieszkanie lub 
działkę w Białymstoku i okolicach.  
T. Polska: 048 518 370 196 

  Południe Podlasia, miejscowość turystyczna. Grunt rolny (nie-
użytki) do sprzedania. W planie przestrzennego zagospodarowania 
teren przeznaczony pod budownictwo rekreacyjne. Więcej infor-
macji. T. 0466 162 397

  Sprzedam dom mieszkalny o powierzchni 240 m2 (nie licząc po-
wierzchni użytkowej części podpiwniczonej) usytuowany na wznie-
sieniu na działce o powierzchni 1200 m2 z przepięknym widokiem 
na łąki. Dom składa się z 3 przestronnych mieszkań całkowicie od 
siebie niezależnych z oddzielnymi wejściami, ogrzewaniem i wszel-
kimi mediami (istnieje możliwość połączenia mieszkań). Źródłem 
ogrzewania jest piec na eko groszek, piec wszystkożerny:) oraz piec 
gazowy. Dodatkowo dwa kominki w tym jeden z rozprowadzeniem 
ciepła. Dom posiada na parterze częściowo zadaszony taras z wi-
dokiem na łąki oraz całkowicie zadaszony taras na piętrze.  
Metraż poszczególnych mieszkań: 65 m2 na parterze z wyjściem na 
taras - widok na łąki, 60 m2 na piętrze (bez skosów) z wyjściem na 
taras oraz 115 m2 na parterze (z wyjściem na taras - widok na łąki ) 
i piętrze na poddaszu (z łagodnymi skosami) do którego prowadzą 
piękne dębowe schody. Poziom wykończenia wnętrz zróżnicowany. 
Dom znajduje się w miejscowości Dorohucza,25 min. od Lublina. 
Cena 395 000 zł. 
Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia przylegającej działki 
o powierzchni 3 300 m2 wraz z budynkiem gospodarczym, cena 
225 000 zł, opis: budynek gospodarczy o powierzchni ok. 260 m2. 
Wszystkie media. T. 669 381 343

  Sprzedam apartament dwupoziomowy (III i IV piętro) o po-
wierzchni 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

 Różne
  Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzeł-

ki, naszywki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia 
i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, inne pamiątki i 
starocie związane z wojskowością i służbami mundurowymi.  
T. + 48 518 507 460,  e-mail: wojskowe-odznaki@wp.pl
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Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii  
informuje, że wszystkie stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików w związku koronow-
irusem 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.intergru-
paardeny.eu intergrupy AA „Ardeny” Belgia – a my przyślemy odpowiedni link do uczestnictwa 
we wskazanym spotkaniu.

Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci Dysfunkcji są wspólnotą mężczyzn i  
kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcja. 

Nie pozwól żeby Twój rodzinny nałóg lub dysfunkcja kierowały Twoim życiem.
Grupa Genesis      e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com      tel. 0491 32 14 73
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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

CENTRUM ANTYPRZEMOCOWE
ELLES POUR ELLES/
KOBIETY DLA KOBIET
„PRZEŁAMAĆ CISZĘ”
tel.+32 466 90 17 02
e-mail: epe.bruksela@gmail.com  

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)

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE 
RP W BRUKSELI
Adres do korespondencji: rue du Bemel 29, 
1150 Woluwe Saint-Pierre
Siedziba szkoły: Bd de la Woluwe 22-24, 
1150 Woluwe Saint-Pierre
tel/fax. 02 772 35 80,  
sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY  
AMBASADZIE RP W BRUKSELI  
Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles, 
tel: 0473 74 38 54, 
sekretariat@szkolapmk.pl, 
www.szkolapmk.pl
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: 
Ecole Notre-Dame de la Paix, 
Av. Félix Marchal 50, 1030 Bruxelles, 
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07, 
e-mail: teresa@arszagi.eu, 
www.szkola.be

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

POLSKA SZKOŁA im. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LEUVEN 
przy Stowarzyszeniu DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005, 0486 231 432
przedszkole@daskalia.eu, 
szkola@daskalia.eu
www.daskalia.eu

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

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się: 
Freinetmiddenschool, 
Offerlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
edugandawa@gmail.com, 
www.szkola.edugandawa.be

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

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

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

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

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

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

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.

NIEZBĘDNE ADRESY
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PRZEWÓZ
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