






W  Polsce  coraz  więcej  rodziców  nie  szczepi 
dzieci.  W  ciągu  ostatnich  10  lat  liczba  nie-
zaszczepionych  dzieci  wzrosła  14-krotnie: 
w 2010 r. było ich niespełna 3,5 tys., w 2019 r. 
aż 49 tys., a w 2020 r. w okresie od stycznia do 
października prawie 51 tys.
Winę za  ten stan  rzeczy – eksperci nie mają 
co  do  tego wątpliwości  –  ponoszą m.in.  ru-
chy  antyszczepionkowe,  które  dezinformują 
i rozpowszechniają szkodliwe mity o szczepie-
niach. Lekarze przestrzegają, że w ten sposób 
rodzice (opiekunowie) narażają dzieci na po-
wrót groźnych dla ich życia chorób zakaźnych, 
które kiedyś udało się pokonać właśnie dzięki 
szczepionkom. 
Wszyscy  jakby  zapomnieli  o  świecie  z  odrą, 
krztuścem, polio  czy gruźlicą.  Tymczasem np. 
odra  to  bardzo  groźna  choroba. Niestety,  nie 
mamy na nią skutecznego leku. Podanie dwóch 
dawek  szczepionki  MMR  (skojarzona  szcze-
pionka przeciwko odrze, śwince i różyczce) jest 
jedynym skutecznym sposobem ochrony przed 
tym  wirusem.  Co  więcej,  nieprzekonani  do 
szczepień rodzice nie obawiają się ani mandatu 
w wysokości 500 zł  (nakładają go wojewodo-
wie), ani groźby nieprzyjęcia dziecka do żłobka.

•••

W 2021 r. w Belgii najwięcej zarabiali pracow-
nicy sektorów chemicznego, farmaceutyczne-
go i energetycznego. Średnia płaca w 2021 r. 
wynosiła w Belgii 3748 euro brutto miesięcz-
nie,  ale  w  niektórych  sektorach  średnie  za-
robki były dużo wyższe. W branży chemicznej 
i  farmaceutycznej  średnia  płaca wynosiła  aż 
4620 euro brutto miesięcznie. 
Także ludzie zatrudnieni w sektorze energe-
tycznym  i  ochrony  środowiska  mogą  liczyć 
na wyższe płace. W 2021 r. pracownicy tych 

branży  zarabiali w Belgii  średnio 4380 euro 
brutto miesięcznie,  czyli  o  360  euro więcej 
niż cztery lata wcześniej.
Średnia płaca w sektorze bankowym i ubez-
pieczeniowym  wynosiła  w  ubiegłym  roku 
4171  euro  brutto  miesięcznie.  To  o  około 
500  euro  więcej  niż  cztery  lata  wcześniej. 
W  edukacji,  szkolnictwie  wyższym  i  nauce 
średnie płace wynosiły w 2021 r. 4064 euro 
brutto miesięcznie – o prawie 520 euro wię-
cej niż w 2017 r. (wg ankiety Salariskompas 
portalu jobat.be).

•••

Według danych WWF 40% produkowanej na 
świecie żywności nigdy nie jest spożywane. Na 
poziomie UE oznacza to, że każdy Europejczyk 
marnuje 173 kg żywności rocznie. Straty często 
występują na początku obiegu, tj. bezpośred-
nio na etapie produkcji, w szczególności z po-
wodu „problemów strukturalnych w systemie 
żywnościowym” i „zobowiązań umownych”.

•••

Statbel, belgijski urząd statystyczny, opubli-
kował  dane  dotyczące  rynku  nieruchomo-
ści w Belgii  na  rok 2021. Region  Stołeczny 
Brukseli  jest  najdroższy  w  kraju.  Mediana 
ceny za dom dwu- lub trzyfasadowy wyno-
siła 455 000 euro, a 1 150 000 euro za dom 
czterofasadowy.  Mediana  ceny  za  takie 
same  nieruchomości  w  Walonii  wynosiła 
odpowiednio 165 000 i 273 000 euro, a we 
Flandrii 265 000 i 370 000 euro.
• Pięć  najdroższych  gmin  w  Brukseli 
(i  mediana  ceny  domu  w  euro):  Ixelles 
(835  000), Woluwe-Saint-Pierre  (686 250), 
Uccle  (680  000),  Woluwe-Saint-Lambert 
(652 500) i Etterbeek (645 500). 

• Pięć najtańszych gmin w Brukseli (i media-
na ceny domu w euro): Molenbeek-Saint- 
-Jean  (300  000),  Anderlecht  (325  000),  
Koekelberg  (339  000),  Jette  (351  000) 
i Evere (360 000).

• Pięć najdroższych gmin w Walonii: Lasne 
(600 000), La Hulpe (500 000), Waterloo 
(488  000),  Chaumont-Gistoux  (465  000) 
i Rixensart (460 000).

• Pięć najtańszych gmin w Walonii: Hastière 
(86 500), Viroinval (105 000), Froidchapelle 
(105 500), Colfontaine (110 000) i Quiévrain 
(112 500).

• Pięć najdroższych gmin we Flandrii (i mediana 
ceny domu w euro): Knokke-Heist (777 500), 
Sint-Martens-Latem  (648  500),  Kraainem 
(581  601),  Wezembeek-Oppem  (545  000) 
i Schilde (530 500).

• Pięć  najtańszych  gmin  we  Flandrii:  Messines 
(152 500), Vleteren (163 000), Menin (166 000), 
Renaix (181 750) i Gingelom (185 000).

•••

W  Europie  prawie  jedna  czwarta  dorosłych 
osób jest otyła. W nowym raporcie Światowa 
Organizacja  Zdrowia  wyraża  zaniepokojenie 
postępem i zasięgiem tego zjawiska na naszym 
kontynencie. Szacuje się, że nadwaga i otyłość 
są przyczyną ponad 1,2 mln zgonów rocznie, 
co  stanowi  ponad  13%  wszystkich  zgonów 
w Europie.
Zwiększający  się  wskaźnik  masy  ciała  sprzyja 
niepełnosprawności,  zwiększa  ryzyko  zapad-
nięcia  na  choroby  układu  krążenia,  cukrzycę 
typu 2, przewlekłe choroby płuc. Według WHO 
otyłość  jest przyczyną co najmniej 13  różnych 
rodzajów nowotworów i może być bezpośred-
nio odpowiedzialna za co najmniej 200 tys. no-
wych przypadków zachorowań na raka rocznie.
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SKLEP BUDOWLANY
ELEKTRYKA, HYDRAULIKA, PARKIETY, PŁYTKI, FARBY, MASZYNY

UBRANIA ROBOCZE, DACHY, NARZĘDZIA

WIĘCEJ INFORMACJI ? BEZPLATNĄ WYCENĘ ?
KONTAKT : MATEUSZ@BIGMATHAREN.BE
RUE ARTHUR MAES 100, 1130 BRUXELLES (HAREN)
N° TEL : 02 899 09 09

GODZINY OTWARCIA
PON.-PT. 6:30 - 18:00

SOB. 8:00 - 15:00
WWW.BIGMAT-HAREN.BE

CHAPECHAPE 

LOSOWANIE

ZWYCIĘZCY

NAGRODY

GŁÓWNEJ!

ZAPRARAR SZAMY NAZZZZAZAZAAAPPPPRRRRARARAAARARARARRARRRRARRR SASASSSZZZZAZAZAAAMMMMYYYY NNNNAAAAZAPRASZAMY NA 
DNI OTWARTEDDDDNNNNIIII OOOOTTTTWTWTWWWAWAWAAARRRRTRTRTTTEEEEDNI OTWARTE 

Grill, foodtruck 
oraz wiele innych niespodzianek
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NIE ZAPOMNIJ WZIĄĆ
UDZIAŁU W NASZYM

KONKURSIE

BIGMAT HAREN       @BIGMATHAREN

MIESZANKA 
250kg CEMENTU NA M³
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UKRAINA WALCZY 
90. dzień wojny

Mariupol doszczętnie zniszczony
21 maja Rosjanie ogłosili, że „całkowicie wyzwo-
lili” Mariupol, zajmując również teren zakładów 
Azowstal. Obrońcy Azowstali w Mariupolu opu-
ścili twierdzę i poddali się Rosjanom. Bronili jej 
jeszcze przez miesiąc po tym, jak Rosjanie ogło-
sili 21 kwietnia zdobycie Mariupola. Według ko-
munikatów rosyjskich sił zbrojnych agresorowi 
poddało się 2439 ukraińskich żołnierzy, w tym 
z pułku „Azow”. W ostatniej grupie miało znaj-
dować się powyżej 500 wojskowych.
Miasto nad Morzem Azowskim zostało niemal 
całkowicie zniszczone przez rosyjskie wojska. 
Sytuacja humanitarna w Mariupolu jest kata-
strofalna; według ostrożnych szacunków zginę-
ło tam dotychczas ponad 20 tys. mieszkańców. 
Ciała wielu z nich pochowano w płytkich gro-
bach na podwórkach, ulicach i w parkach, co 
może prowadzić do rozwoju epidemii w przy-
padku kolejnych gwałtownych deszczów.

Ciężkie walki w Donbasie 
Rosjanie kontynuują krwawą ofensywę w Don-
basie. Planują założenie bazy wojskowej w oku-
powanym Chersoniu. Początkowo planowali 
przeprowadzenie referendum, w którym ogło-

W I A D OMO Ś C I
siliby, że mieszkańcy regionu zagłosowali za 
włączeniem do Rosji. Porzucili te plany; lokalna 
populacja wciąż opiera się okupantom.
Siewierdonieck jest pod ciągłym naporem Ro-
sjan. Gubernator obwodu ługańskiego Serhij 
Hajdaj podał, że: „Siewierdonieck utrzymuje 
obronę – miasto jest pod pełną kontrolą Ukra-
iny. Rosjanie skoncentrowali prawie wszystkie 
siły, 25 batalionowych grup taktycznych, by 
zająć miasto. Występują trudności w ewakuacji 
mieszkańców”.
Trwa ostrzał obwodu ługańskiego. Rosjanie uży-
wają broni termobarycznej, lotnictwa, haubic 
i wyrzutni rakietowych, a nawet pojazdów do roz-
minowywania stosowanych w roli broni burzącej.
Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych podał 
szacunki dotyczące rosyjskich strat. Obejmują 
one m.in. niemal 29 tys. żołnierzy, 1278 czoł-
gów, 3116 pojazdów opancerzonych, 104 poci-
ski i 13 łodzi lub statków bojowych.

82 proc. Ukraińców: żadnych ustępstw  
terytorialnych
Zdecydowana większość Ukraińców nie chce 
słyszeć o żadnych ustępstwach terytorialnych 
na rzecz Rosji, nawet jeśli ma to oznaczać dłu-
żej trwającą wojnę. Tak wynika z sondażu prze-
prowadzonego przez Międzynarodowy Kijowski 
Instytut Socjologii.

Jedynie 10 proc. badanych odpowiedziało, że 
może zgodzić się na częściowe ustępstwa, jeśli 
da to natychmiastowy pokój.
Poparcie dla polityki zerowych ustępstw jest 
bardzo wysokie w całym kraju, nawet tam, 
gdzie toczą się najcięższe walki. Na wschodzie 
68 proc. nie chce żadnych ustępstw, 19 proc. by-
łoby w stanie je zaakceptować za cenę pokoju. 
Na południu jest jak w całym kraju – 83 proc. 
przeciw ustępstwom, 9 proc. mogłoby zaakcep-
tować je w zamian za zakończenie walk.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach  
13–18 maja na reprezentatywnej próbie oby-
wateli Ukrainy w liczbie 2 tys. osób, z wyłącze-
niem Krymu.

Polska – Ukraina
•	 Z inicjatywy prezydenta Wołodymyra Zełen-

skiego Rzeszów otrzymał symboliczny status 
„miasta-ratownika”.

•	 Ponad 1,1 mln obywateli z Ukrainy ma numer 
PESEL. 160 tys. podjęło pracę w Polsce.

•	 Polska wypowiedziała porozumienie z Rosją 
w sprawie gazociągu Jamalskiego. „Wyga-
śnięcie porozumienia w sposób jednoznaczny 
i stanowczy kończy historię polsko-rosyjskich 
relacji gazowych” – powiedziała PAP minister 
klimatu Anna Moskwa.

MAŁPIA OSPA W EUROPIE
W Belgii potwierdzono przypadki zakażenia wiru-
sem małpiej ospy. Belgia jest pierwszym krajem 
na świecie, który wprowadził obowiązek kwaran-
tanny. Osoby zarażone tym wirusem muszą prze-
bywać w izolacji przez 21 dni.
Małpia ospa (z ang. monkeypox) jest kolejną 
chorobą odzwierzęcą, która stwarza potencjalne 
zagrożenie epidemią w Europie. Wirus z rodzaju 
Orthopoxvirus, należący do rodziny Poxviridae, 
który wywołuje małpią ospę, jak dotąd nie wy-
stępował na Starym Kontynencie. Odpowiadał 
za zakażenia przede wszystkim w krajach Afryki 
Środkowej i Zachodniej.
W maju br. wirus pojawił się już w Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Włoszech, Szwecji, 
Izraelu, Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 
Światowa Organizacji Zdrowia informuje, że cho-
roba rozpoczyna się od silnej gorączki. Kilka dni 
później pojawia się ostra wysypka. Przypomina 
objawy ospy wietrznej lub ospy prawdziwej. To-
warzyszą jej bóle głowy, mięśni, gardła, kaszel 
oraz ogólne osłabienie.
Eksperci twierdzą, że wysypka zazwyczaj rozwi-
ja się na twarzy, a później rozprzestrzenia się na 
kolejne części ciała. Choroba trwa od dwóch do 
czterech tygodni. Po odpadnięciu strupów po 
gojących się pęcherzykach powstają blizny, któ-

re mogą utrzymywać się przez kilka lat. WHO 
ostrzega, że wirus może rozprzestrzeniać się po-
przez rany, płyny ustrojowe, materiały takie jak 
pościel, ale także może być obecny w powietrzu. 
Belgijski wirusolog Marc Van Ranst powiedział, że 
ta ostatnia droga nie została jeszcze potwierdzo-
na i jest obecnie przedmiotem badań.

FINLANDIA I SZWECJA  
ZŁOŻYŁY WNIOSKI  
O DOŁĄCZENIE DO NATO 
Ambasadorowie Finlandii i Szwecji przekazali 
18 maja br. Sekretarzowi Generalnemu Jensowi 
Stoltenbergowi w siedzibie Sojuszu w Brukseli 
listy wyrażające zainteresowanie ich narodów 
przystąpieniem do NATO. Jens Stoltenberg po-
wiedział, że NATO będzie dążyć do przyjęcia obu 
krajów w ramach przyspieszonego procesu.
Wnioski będą teraz rozpatrywane przez 30 kra-
jów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około 
dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwy-
kle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany.
Warunkiem przystąpienia danego państwa do 
Sojuszu jest uzyskanie jednomyślnej zgody kra-
jów członkowskich NATO, co oznacza akcepta-
cję ze strony wszystkich 30 istniejących państw 
sojuszniczych. Członkostwo w NATO wymaga 
zazwyczaj długiego i siedmioetapowego procesu.

BELGIA – KORONAWIRUS
W maju Komitet Konsultacyjny podjął ostatnie 
decyzje odnośnie do sytuacji epidemiologicznej 
związanej z koronawirusem.
•	 Zniesiony został obowiązek noszenia maski 

w transporcie publicznym. 

•	 Maseczki pozostają obowiązkowe w aptekach, 
gabinetach lekarskich oraz szpitalach (dot. za-
równo personelu medycznego, jak i pacjentów 
oraz odwiedzających). Nie ma już obowiązku, 
ale jest zalecenie dla innych placówek służby 
zdrowia i zawodów medycznych, takich jak fi-
zjoterapeuci, dentyści czy logopedzi.

•	 Zniesiono obowiązek: wypełniania PLF 
(Passenger Locator Form), obowiązek za-
świadczenia o wykonanym szczepieniu, wy-
zdrowieniu, okazaniu wyniku testu. Nie ma 
obowiązku poddania się testom 1. i 7. dnia 
oraz 10-dniowej kwarantannie.

•	Wyjątki: dotychczasowe zasady dotyczące 
testów, kwarantanny i PLF będą nadal obo-
wiązywać podróżnych powracających do 
Belgii po pobycie w kraju, w którym krąży 
niepokojący wariant koronawirusa.

•	Wyłączony został na dzień dzisiejszy baro-
metr epidemiologiczny.
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e-mail: orchidea.ts@gmail.com
www.facebook.com/orchidea.ts

Współpracę ze związkami zawodowymi
Nie wymagamy podpisywania umów z klientami!

• 13,70€ brutto dla osób z całym etatem
• 13,30€ brutto powyżej 30 godzin
• 12,70€ brutto poniżej 30 godzin
• 12,30€ brutto 13 -20 godzin
• Bony żywnościowe w wysokości 7,50 € od pierwsze-

go dnia pracy (minimalny wkład własny: 1,09€)
• Zwrot kosztów transportu 100% (również poza 

miastem)
• Płatny czas transportu między klientami
• Wynagrodzenie zawsze na czas
• Zaliczkę w połowie miesiąca
• Prezent i upominki świąteczne
• Komfortowe obuwie i praktyczne ubrania robocze
• Zwrot za koszty prania odzieży
• Płatne szkolenia zawodowe
• Płatne dni wolne podczas nieobecności klienta
• Miłą, zaufaną i profesjonalną obslugę po polsku
• Pomoc w sprawach administracyjnych (rozliczenia 

podatkowe, ubezpieczenia, bank, itp)

Cours St Michel 97
1040 Etterbeek
Tel : 02 733 04 01
Gsm : 0492 976 800
Gsm : 0492 976 832
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota : 9.00 – 15.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

BIURO ETTERBEEK

Chaussée de Wavre 709
1040 Etterbeek
Tel : 02 681 17 94
Gsm : 0492 976 803
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00

NOWE BIURO ETTERBEEK

Chaussée de Vleurgat, 279
1050 Ixelles
Tel.: 02 219 52 20
Gsm: 0492 976 801
Pon.-pt. : 9.00 – 17.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

BIURO IXELLES

Avenue de la Porte de Hal, 11A
1060 Saint-Gilles
Gsm: 0492 976 808
Gsm: 0492 976 804
Pon.-pt. : 9.00 – 17.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

BIURO SAINT-GILLES

Tervuursevest, 15/2
3001 Heverlee
Tel. : 016 583 212
Gsm: 0492 976 806
Pon.-wt. : 9.00 – 17.00
środa: 13.00 – 18.00
Ostatnia sobota w miesiącu:
9.00 – 13.00

BIURO LEUVEN

Boulevard Général Wahis, 262A
1030 Schaerbeek
Tel.: 02 672 85 38
Gsm: 0492 976 807
Pon. - czw. : 9.00 – 17.00

BIURO SCHAERBEEK

Nasza firma oferuje



NA FRONCIE
Podczas tych trzech miesięcy na froncie ro-
syjsko-ukraińskim zdarzyło się wiele niespo-
dziewanych rzeczy. Przede wszystkim Ukra-
ina walczy – ale jak walczy! Walczy zaciekle, 
godnie, z rozmysłem, odnosi sukcesy, wy-
piera wroga. Unia Europejska, Stany Zjedno-
czone i inny sojusznicy wspierają ją militar-
nie, taktycznie, ale to Ukraińcy codziennie 
stawiają czoła śmierci i idą naprzód, by 
bronić swojej ziemi, domów, dzieci. Ukraiń-
cy ze swoim bohaterskim prezydentem nie 
chylą czoła przed wrogiem – zgodnie, z im-
petem i z niesłychaną skutecznością zadają 
mu ciosy, które wymuszają ciągłe zmiany 
planów wojennych. Patrząc na proporcje sił 
i przebieg zdarzeń, liczbę zabitych żołnierzy 
i zniszczonego sprzętu – Ukraina jest praw-
dziwym bohaterem naszych czasów.

Rosja tymczasem popełnia zbrodnie wojen-
ne. Żołnierze mordują cywilów, gwałcą, tor-
turują. Rosja popełnia też błędy taktyczne. 
Grozi. Jest nadal groźna, ale już coraz wię-
cej ludzi wierzy, że ten konflikt ma szansę 
zakończyć się na korzyść Ukrainy. O ile na 
początku wojny publicyści i politycy byli 
bardzo sceptyczni co do szans Ukraińców, 
o tyle teraz coraz częściej słyszymy, że Ro-
sja powoli zaczyna wycofywać się ze swoich 
zbrodniczych zamiarów i pasuje w działa-
niach na froncie. To daje nadzieję na zakoń-
czenie konfliktu na korzyść Ukrainy. Pytanie 
tylko… kiedy?

UCHODŹCZA CODZIENNOŚĆ
Ukraińscy uchodźcy radzą sobie coraz le-
piej prawie we wszystkich krajach Europy. 
Oczywiście w Polsce było ich najwięcej, 
bo ponad 3 miliony, choć już blisko milion 

powróciło na Ukrainę. Liczby te wahają się 
każdego dnia, coraz mniej osób przyjeżdża, 
a wiele wybiera się w drogę powrotną. Choć 
to jeszcze nie jest bezpieczny czas.

W Polsce uchodźca, wbrew temu, co gło-
szą popularne fake newsy, wcale nie ma 
się jak pączek w maśle. Na szczęście ma 
gdzie mieszkać i co jeść, często ma też 
pracę. Zazwyczaj jednak przyjechał tu 
z dziećmi, więc codzienność nie jest taka 
łatwa. Połączenie pracy (często doryw-
czej), szkoły, przedszkola czy żłobka oraz 
zorganizowanie życia w bezpiecznym 
domu, załatwienie wszystkich dokumen-
tów oraz potrzebnych dotacji wymaga 
wielu skomplikowanych logistycznych ru-
chów. Ukrainki są dzielne, samodzielne, 
świetnie sobie radzą w polskiej rzeczywi-
stości, są zaradne, przedsiębiorcze. Nie 
skarżą się. Dzieci również – nadzwyczaj 
dojrzałe, pomagają mamom, chętnie uczą 
się języka, wchodzą w relacje z rówieśni-
kami. Nie mają jednak swoich mężów, oj-
ców, domów. Wiedzą, że tam, na wscho-
dzie, codziennie giną żołnierze i cywile, że 
na powrót do domu mogą czekać jeszcze 
długie miesiące… Może nawet lata?

WYPALENIE
Polacy po pierwszej fali euforycznej pomocy 
poczuli zmęczenie. Akceptujemy swoich no-
wych sąsiadów, pomagamy im, jeśli zapytają 
o drogę, o sprawy urzędowe, o lekarza, ale 
już bez tego entuzjazmu, już nie kosztem 
swojego czasu wolnego czy pieniędzy odło-
żonych na czarną godzinę. Widać to w punk-
tach pomocy humanitarnej – brakuje nie tyl-
ko wolontariuszy, ale i towarów. Większość 
uchodźców już sobie jakoś „ułożyła” w Pol-

sce rzeczywistość i nie musi się posiłkować 
pomocą płynącą z głębi serca, jednak jest 
jeszcze garstka, która nie ma pracy i źródeł 
dochodu. Wielu uchodźców, mieszkających 
na początku wojny spontanicznie u osób 
fizycznych, już znalazło docelowe mieszka-
nia, gdzie choć symbolicznie mogą poczuć 
się „u siebie”. Usamodzielnili się, choć nie 
jest to proste, bo zdarza się, że wynajmu-
jący mieszkania skreślają z listy Ukraińców, 
windują ceny, żądają niebotycznych kaucji. 
Większość z nas jednak traktuje Ukraińców 
jak normalnych sąsiadów i nie ma problemu 
z tym, że codziennie się z nimi spotyka. Choć 
integracja obu społeczności nieco mniej 
nam się udaje. Ale może to się zmieni?

KIERUNEK: POKÓJ?
Cały świat się zastanawia, co będzie dalej. 
Złowieszcze wróżby na razie się nie spełnia-
ją, politycy sprzedają coraz więcej gładkich 
i optymistycznych słów, jednocześnie jednak 
trochę już spychając na drugi plan problem 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Bo przecież 
inflacja szaleje, gospodarka zwalnia, nad-
chodzą wakacje i trzeba powoli odciążyć się 
z wojennych dramatów. W nagłówkach ga-
zet pojawiają się na nowo celebryci i sprawy 
kryminalne, a za oknami kwitnie bez. Zmę-
czeni wojną, wszyscy powoli łapią oddech. 

Gdy jednak już naładujemy baterie i wio-
sną, i słońcem, warto wrócić do spraw naj-
istotniejszych. Że kilkaset kilometrów od 
nas rozgrywają się dramaty, które nie po-
winny były się wydarzyć. Że wszyscy chcemy 
żyć w bezpiecznym świecie. Że dziś nie jest 
on bezpieczny, bo trwa w nim okrutna, peł-
na niewinnych ofiar wojna. I że z użyciem 
wszystkich bezpiecznych sposobów powin-
na się zakończyć.

Ewelina Wolna-Olczak

Wojna w Ukrainie trwa już trzy miesiące. Początkowe przerażenie, 
panika, powszechna chęć pomocy zamieniają się w rutynę, zmęczenie, 
zobojętnienie. Przyzwyczailiśmy się do codziennych komunikatów, że 
gdzieś coś ostrzelano, że gdzieś kogoś zamordowano. Przyzwyczailiśmy 
się do Ukraińców w autobusach, sklepach, szkołach. Przyszła wiosna, 
świat rozkwitł na nowo, matury za nami… Co dalej?    TO JUŻ 

TRZY
  MIESIĄCE
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Dołącz do
naszego
zespołu
naszego
zespołu

Naszym pracownikom 
gwarantujemy:
 | Atrakcyjne wynagrodzenie i 

wypłatę ZAWSZE na czas

 | Stabilne zatrudnienie – wiemy 
że to obowiązkiem firmy jest 
zapewnić pracownikom klientów

 | Odzież ochronną i zwrot kosztów 
za pranie

 | Płatne szkolenia zawodowePłatne 
dni wolne podczas nieobecności 
klienta (chômage économique) 
jeśli nie ma możliwości pracy na 
zastępstwie

 | Profesjonalną obsługę

 | Pomoc administracyjną

 | Świadczenia socjalne i emerytalne

 | Zwrot kosztów transportu

 | Grafik dostosowany do sytuacji 
życiowej pracownika

 | Zaliczki dla pracowników gdy 
zajdzie taka potrzeba (wystarczy 
zadzwonić lub wysłać sms) – nie 
ma konieczności rozliczenia się za 
połowę miesiąca

 | Rozliczenie raz w miesiącu

 | W ostatni dzień roboczy każdego 
miesiąca nasze biura są otwarte 
do godziny 19h00

 | W sytuacjach «awaryjnych» 
pracownik może się rozliczyć 
smsem w ostatni dzień miesiąca

KONTAKT

AVENUE DE TERVUEREN, 145 
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

TEL.: 02.646.36.10
GSM : 0487.27.13.75

RUE DE LA VICTOIRE, 10
1060 SAINT-GILLES
TEL. : 02.538.67.04
GSM : 0484.77.03.76
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  Titres Services
  
 

  www.hygienet.be

Bądź na bieżąco  
- Śledź nas!

Międzynarodowy
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Kazimierz Andrzej, trzeci i zarazem najmłod-
szy syn Władysława II Jagiełły i Zofii Holszań-
skiej, przyszedł na świat 30 listopada roku 
Pańskiego 1427. W chwili narodzin potomka 
król szczycił się już poważnym wiekiem 76 lat,
jego żona liczyła zaś jedynie 28 wiosen. Ze 
względu na tak wielką różnicę wieku rodzi-
ców ciąża królowej wzbudziła podejrzenia 
dworu co do wierności Zofii. Dopiero jej 
uroczysta przysięga uspokoiła niedowiarków 
i ugasiła nienawistne plotki. Ojciec niedługo 
cieszył się pojawieniem się Kazimierza – stary 
król oddał Bogu ducha, kiedy chłopiec miał 
tylko siedem lat. Władzę w kraju objął zaled-
wie dziesięcioletni dziedzic – Władysław, na-
zwany później Warneńczykiem. Ze względu 
na jego wiek opiekę nad małoletnim królem 
przejął biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. 

Polityka dynastyczna, czy może raczej poli-
tyka dworska, nigdy nie należy do najprost-
szych i najbardziej klarownych, dlatego też 
pominę tu wyjaśnienie wszystkich zawiłości 
obozów wspierających z jednej strony Zofię, 
z drugiej zaś złaknionego władzy sługę Boże-
go. Przejdę od razu do momentu zwrotnego 
w życiu młodego Kazimierza, całej jego ro-
dziny i dynastii. W 1440 roku otrzymał tytuł 
namiestnika Litwy, co uczyniło go wielkim 
księciem. Początkowo na jego decyzje wpły-
wali doradcy, których pomoc nie zawsze 

była podyktowana jedynie troską o dobro 
poddanych oraz ziemi litewskiej. Bardzo 
szybko okazało się jednak, że dwunastoletni 
Kazimierz przejawia nie tylko ogromny talent 
do zabaw i polowań, ale jest też niezwykle 
inteligentnym politykiem, sprawnym dyplo-
matą i silną osobowością. Dzięki talentowi, 
mądrości i analitycznemu myśleniu młodzie-
niec zdołał uwolnić się spod wpływu swoje-
go opiekuna na Litwie, Jana Gasztołda, stając 
się „panem i władcą pełną gębą”. 

Za jego rządów uspokojono bunty w Smo-
leńsku. Kazimierz uznał też dążenia separa-
tystyczne Żmudzi i zrównał jej pozycję z tą, 
jaką cieszyły się województwa wileńskie 
i trockie. W 1444 roku zażegnał spór Litwy 
z Mazowszem o ziemię drohicką (Podlasie). 
Odkupił prawa do tej ziemi od księcia Bole-
sława IV Mazowieckiego, nie dopuszczając 
tym samym do wojny z Polską, która mogła 
wybuchnąć pod pretekstem obrony praw 
podległego jej Mazowsza. Dzięki sukcesowi 
w tym sporze wzrósł autorytet Jagielloń-
czyka wśród bojarstwa litewskiego. Jego 
pozycja jako dobrego, mądrego i myślącego 
przyszłościowo pana gruntowała się coraz 
bardziej z każdym rozwiązanym konfliktem, 
wygraną sprawą i zyskaną ziemią. Litwa ko-
chała swojego księcia, a sam Kazimierz mógł 
rozwijać swoje talenty i umacniać wpływy. 

W tej samej chwili jego starszy brat Wła-
dysław toczył walki z Turkami, organizował 
krucjatę i za wszelką cenę starał się zostać 
w jak najlepszych stosunkach z papieżem. 
Jedna z wypraw zaprowadziła młodego 
władcę pod Warnę, gdzie 10 listopada 
1444 roku poległ w bitwie. Jeden z jancza-
rów sułtana miał ponoć odciąć głowę króla 
i podarować ją swemu władcy. Ciała i zbroi 
Władysława nigdy nie znaleziono, co dało 
powód do przypuszczeń, że być może król 
umknął, ale to materiał na zupełnie inną 
opowieść. Kiedy wieść o śmierci władcy do-
tarła do kraju, możnowładcy, sejm i stron-
nictwa od razu zaczęły przedstawiać swoich 
kandydatów i racje. Wiele oczu zwróciło się 
rzecz jasna w stronę Kazimierza.

 

Bezkrólewie na tronie Rzeczypospolitej trwa-
ło trzy lata – od 1444 do 1447 roku. W tym 
czasie Kazimierz Jagiellończyk robił wszystko, 
by po objęciu tronu zatrzymać także władzę 
na Litwie. Kolejne lata chaosu, politycznych 
przepychanek i wewnętrznych rozłamów 
pomogła przerwać królowa Zofia. Dzięki jej 
poparciu i mediacjom możnowładcy na zam-
ku w Bełżycach w końcu obwołali Kazimierza 
królem Polski. Poselstwo wysłane na Litwę 
pertraktowało z wielkim księciem, który 

Jagiellonowie na polskim tronie zagości-
li w roku 1386 wraz z przybyciem z Litwy 
sławnego księcia Jogaiły (zwanego później 
Jagiełłą), którego szlachta i możnowładcy 
wybrali na męża dla młodziutkiej Jadwigi. 
Dzięki unii z Litwą, zabiegom dyplomatycz-
nym i przemyślanym małżeństwom dyna-
stia ta stała się jedną z najpotężniejszych, 
najbardziej szanowanych i oświeconych 
w Europie. Już niedługo, bo 25 czerwca, 
będziemy obchodzić 575. rocznicę korona-
cji Kazimierza na króla Polski, warto zatem 
zapoznać się nieco bliżej z tą niesamowi-
cie interesującą postacią z naszej historii. 
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Aaxe Titres-Services
z 17-letnim doświadczeniem

zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Belgijska firma

Zapewniamy : 

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !
• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.
• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.
• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.
• Eko czeki oraz upominki świąteczne.
• Premię na koniec roku.
• Świadczenia socjalne:  

(emerytalne, płatny urlop wychowawczy / edukacyjny, itd.)

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu pracy  
i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.
• Praktyczną odzież roboczą.
• Pracę podczas nieobecności klienta.
• Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.
• Maksymalny ustawowy zwrot za transport.
• Zwrot za czas podróży między klientami.
• Pomagamy w sprawach administracyjnych 

(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

• Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

www.aaxe.be       & 02 770 70 68         titres-services@aaxe.be

Square Montgomery
Avenue de Tervueren 124,
1150 Bruxelles
Tel : 02 770 70 68
Krystyna: 04 96 30 24 68
Agnieszka: 04 99 05 17 46

Molenbeek-Basilique
Boulevard du Jubilé 27,
1080 Bruxelles
Tel: 02 420 33 50
Dorota: 04 97 42 90 21
sobota: 9h00 - 13h00

Woluwe-Duc
Rue du Duc 4,
1150 Bruxelles
Tel: 02 762 60 94
Jolanta: 04 95 25 99 84

Uccle-St.Gilles-Ixelles
Rue Vanderkindere 205,
1180 Uccle
Tel: 02 344 44 71
Aneta: 04 90 44 78 00

Diegem
Pegasuslaan 5/1,
1831 Diegem
Paulina: 04 86 20 84 40
środa 8h00 - 16h00

Nasze biura :

Każde dziecko jest cudem, sprawiają,  
że ten świat jest dla nas pięknym miejscęm.

Szczęśliwego Dnia Dziecka dla wszystkich 
dzieci na świecie!



w ostateczności przyjął ofi arowaną mu ko-
ronę, ale zrobił to na swoich warunkach. Jak 
przystało na dobrego gospodarza, zabezpie-
czył interesy swojej dziedziny – Litwa i Pol-
ska miały stanowić równorzędne organizmy 
państwowe, szlachta obu krajów cieszyła się 
takimi samymi przywilejami i prawami. Litwa 
miała również zapewnioną pełną ochronę 
swojej niezależności terytorialnej. „Państwa, 
czyli ziem naszych Wielkiego Księstwa nie 
uszczuplimy, lecz jako było w swoich grani-
cach za przodków naszych, a w szczególno-
ści jak je dzierżył Aleksander-Witold, nasz 
stryj, tak i my będziemy je trzymali, dzier-
żyli i ochraniali w całości i nienaruszone, 
a nawet za Bożą pomocą będziemy się 
starali je rozszerzyć”. Po tych wszystkich 
perype� ach politycznych i dyplomatycz-
nych Korona znowu miała władcę. 

Jakim królem był Kazimierz II Jagiel-
lończyk? Zdecydowanym i twardym 
dla szlachty i możnowładztwa. Ak-
tywnym politycznie dyplomatą, 
patrzącym w przyszłość i trosz-
czącym się o przyszłość swojej 
dynastii. Jednak zdecydowanie 
najważniejszym osiągnięciem 
Kazimierza Jagiellończyka było 
pokonanie Zakonu Krzyżackiego 
po trzynastu latach wojny. Na 
mocy pokoju zawartego w Toru-
niu w 1466 roku każdy nowo wy-
brany wielki mistrz krzyżacki mu-
siał złożyć królowi Polski przysięgę 
wierności. Po wieloletnich walkach, 
niesprawiedliwościach i gwałtach 
wyrządzanych ludności przez zde-
prawowanych mnichów polskie spo-
łeczeństwo, dzięki swojemu władcy, 
otrzymało w pewnym sensie moralne 
zadośćuczynienie. Po zwycięstwie król 
przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie, 
utracone ponad 100 lat wcześniej. Polska 
odzyskała dostęp do morza i za pośrednic-
twem portu w Gdańsku mogła prowadzić 
swobodny handel z krajami europejskimi. 

Za jego panowania rozwijała się kultura, 
sztuka i szkolnictwo. Jak każdy z Jagiellonów 
wynagradzał artystów i promował naukę, 
wspierał uniwersytet w Krakowie i szkoły 
przyklasztorne. Dla wielu historyków i eks-
pertów równie ważnym osiągnięciem Ka-
zimierza i jego żony było wydanie na świat 
trzynaściorga dzieci, spośród których czte-
rech synów zostało królami, a córki wyda-
no za dziedziców najważniejszych rodów 
Europy. W rezultacie polityki międzynaro-
dowej tego monarchy Jagiellonowie zasie-
dli także na tronach Czech i Węgier. 

 
W 1492 roku król Kazimierz wraz z małżonką 
i dworem przebywał w Grodnie. Na począt-
ku czerwca źle się poczuł. Zwołane konsy-
lium medyków nie potrafi ło ani znaleźć przy-
czyny nagłego pogorszenia się stanu zdrowia 
władcy, ani zaproponować skutecznej tera-
pii. Zastosowano rzecz jasna puszczanie krwi 
i środki przeczyszczające, które najprawdo-
podobniej jedynie królowi zaszkodziły. Ka-
zimierz IV Jagiellończyk, „z Bożej łaski król 
Polski, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, 
łęczyckiej, sieradzkiej, Kujaw, wielki książę 
Litwy, pan i dziedzic Rusi, Prus i Pomorza”, 
przeniósł się na łono Abrahama 7 czerwca. 
Uczeni uważają obecnie, że przyczyny śmier-
ci władcy szukać należy w bardzo ostrym 
zapaleniu płuc, którego prawdopodobnie 
nabawił się w czasie polowania. 

Zgodnie z tradycją i wolą samego władcy 
jego ciało spocząć miało w katedrze na 
Wawelu. Z Litwy wyruszył zatem kondukt 
żałobny, który przeprawiał się do Krako-
wa aż ponad miesiąc – doczesne szczątki 
wielkiego Jagiellończyka złożono w kryp-
cie grobowej 11 lipca. Komorę szczelnie 
zamknięto i nikt do niej więcej nie zaglą-
dał. Dopiero w latach 1972–1973 zespół 
badaczy pod przewodnictwem Stanisława 
Kozieła uzyskał zgodę na przeprowadzenie 
niezbędnych prac konserwatorskich. Po-
przedzone przygotowaniami otwarcie gro-
bowca nastąpiło 7 maja 1973 roku. Kiedy 
badacze zajrzeli do środka, ich oczom uka-
zał się widok bardzo ponury: trumna opa-
dła z metalowych nóżek i uległa niemalże 
całkowitemu rozkładowi, szczątki wypadły 
na ziemię i rozsypały się na posadzce. Ar-
cheolog wspominał w swoich zapiskach: 
„Ogromne wrażenie na patrzących uczynił 
widok leżącej na wierzchu rozsypiska czasz-
ki królewskiej, odwróconej potylicą ku gó-
rze […]. Obok znajdowały się: kość ramie-
niowa, miednica i kilka kręgów”. 

Badacze przeprowadzili niezbędne prace 
konserwatorskie, komorę posprzątano, po-
brano próbki i 18 października 1973 roku 
odbył się ponowny uroczysty pochówek jed-
nego z najwybitniejszych polskich władców. 
Sprawa wszystkim wydawała się zamknięta 
– do czasu, kiedy członkowie zespołu ar-
cheologicznego zajmującego się opisywaną 
ekshumacją nie zaczęli tajemniczo chorować 
i umierać. W ciągu blisko dekady życie straci-
ło piętnaście osób zaangażowanych w bada-
nia. Bardzo szybko zaczęto mówić o klątwie 
Jagiellończyka, która miała dotknąć każde-
go, kto naruszył spokój władcy. Uczeni po-

stanowili nie dać się panice i zaczęli szukać 
przyczyn tajemniczych „zejść z tego świata”. 
Okazało się, że za całe zło odpowiedzialna 
jest pleśń, a dokładnie kropidlak żółty, który 
rozmnożył się w komorze grobowej. 

Przypomnijmy, że król odszedł w pełnię lata, 
jego ciało transportowano w upale i zabez-
pieczono jedynie tak, jak pozwalały na to 
warunki i wiedza tamtego czasu. Ciało mo-
narchy złożono w bardzo skromnej sosnowej 
trumnie dłubance. Nagie zwłoki króla (nie 
znaleziono najmniejszych śladów bielizny ani 
butów) złożono do środka i przykryto bardzo 
drogim materiałem – karmazynowym altem-
basem. Władcy w ostatnią drogę dano miecz 
i drewniane atrapy insygniów królewskich. 
Wieko szczelnie przyciśnięto metalowymi 
obręczami. Zwłoki obłożono warstwą niega-
szonego wapna, co miało pomóc w transpo-
rcie z Grodna do Krakowa. Całość owinięto 
kilkakrotnie grubą tkaniną nasyconą żywicą, 
by zagwarantować szczelność. Badacze przy-
puszczają, że rozkład ciała, bakterie lub wirusy 
odpowiedzialne za zgon Kazimierza oraz mi-
kroklimat komory grobowej spowodowały, że 
ciało stało się prawdziwą bombą biologiczną. 

Kiedy już odkryto, jaka jest przyczyna na-
głych zgonów członków zespołu archeolo-
gów, postanowiono zniszczyć wszystkie 
próbki pobrane z grobowca, a to, co przed-
stawiało wartość historyczną, dokładnie 
zdezynfekować i zabezpieczyć. Kaplicę 
grobową Jagiellończyka można rzecz jasna 
zwiedzać – wspaniały marmurowy pomnik 
władcy chroni turystów przed chorobami – 
trzeba jednak przypuszczać, że nikt nie od-
waży się więcej zakłócać spokoju jednego 
z najwybitniejszych polskich monarchów.

Anna Albingier
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Radosnego dzieciństwa dla wszystkich dzieci na świecie!

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak, 

aby potem wspominać ja z radością.
Czerp energię ze słońca, 

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły, 

entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej jak umiesz.







Ruszyły zapisy
do 6. edycji

Na zakończenie biegu najszybsi, ale nie tyl-
ko oni, staną na podium i otrzymają bardzo 
atrakcyjne nagrody.

Opłata startowa nie wydaje się wy- 
górowana, skoro w zamian każdy otrzy-
ma koszulkę i medal. Zastanawiam się 
jednak, co to jest bieg trailowy? 

Trail running to połączenie biegania i wędrówki 
po szlakach. Bieganie w wymagającym terenie, 
w otoczeniu natury. To dość specyficzny rodzaj 
biegu, bowiem podczas jego realizacji moż-
na napotkać na różne przeszkody: wystające 
korzenie i gałęzie, górki, przewrócone drzewa, 
kamienie. Biega się też po różnej nawierzchni, 
np. po piasku, trawie, szutrze, kamieniach. Bieg 
trailowy stanowi doskonałą alternatywę dla 
biegania w miejskiej przestrzeni. Bez wątpienia 
powietrze jest czystsze, więcej jest też niespo-
dzianek czekających na biegacza.

Górki, przeszkody, kamienie. Czy to nie 
za duże wyzwanie dla amatorów?

Trail bezsprzecznie jest sportem wymaga-
jącym, ale osoby początkujące wcale nie 
powinny się go obawiać. Bieganie crossowe 
jest bowiem przeznaczone zarówno dla za-
awansowanych biegaczy, jak i tych rozpoczy-
nających przygodę z bieganiem. Wystarczy 
jedynie biegać rozsądnie, biorąc pod uwagę 
własne możliwości. Czasy uzyskiwane na szla-
kach są wolniejsze i zależą od ukształtowania 
terenu. Wybiegane 10 km na asfalcie nie bę-
dzie równe 10 km na szlaku. Im trudniejsza 
technicznie trasa, tym wolniejsze tempo. I to 
jest w porządku – biegi trailowe skupiają się 
na wysiłku, a nie na jakichkolwiek podziałach. 
Nie ma nic złego w podchodzeniu na szczyt 
po stromych i bardziej technicznych odcin-
kach. Lepiej zachować tę energię i wysiłek na 
mniej wymagające fragmenty trasy. 

Zeszłoroczne zawody pokazały, że trasę bez 
problemu pokonali nawet początkujący bie-
gacze, a to co cieszy najbardziej, że wszyscy 
byli zachwyceni możliwością odpoczynku od 
zatłoczonego miasta, dotlenienia, obcowania 
z przyrodą i możliwością podziwiania pięk-
nych widoków, co bez wątpienia jest najwięk-
szym plusem biegania w terenie. 

10 kilometrów po lesie to nie mało… 
O co warto zadbać przed takim biegiem? 

To prawda, że dystans 10 km robi wrażenie, 
ale wszystko zależy od Ciebie, Twojej deter-
minacji, zaangażowania. Wystarczy miesiąc, 
aby zaczynając od zera pokonać ten dystans. 
Jeśli chcesz, to spróbuję Ci i wszystkim zainte-
resowanym trochę w tym pomóc. 

W Brukseli od wielu lat działa grupa biego-
wa #PolishRunTeam. Zapraszam wszystkich, 
bez względu na to czy jesteś początkującym, 
czy zaawansowanym biegaczem w każdy po-
niedziałek, środę i piątek o godzinie 19:30 
do parku Cinquantenaire, gdzie pan Mariusz 
Kmiecik prowadzi darmowe treningi, któ-
re przygotują Was do pokonania dystansu 
10 km. Zachęcam do dołączenia do naszej 
grupy na Fecebooku (#PolishRunTeam – 
Brussels), gdzie informujemy o kolejnych 
treningach, udzielamy porad i wspieramy 
się nawzajem. 

Natomiast jeśli chodzi o trail, to bieganie w te-
renie wymaga nieco innego przygotowania, ale 
nie wymaga specjalnego inwestowania w nowy 
sprzęt. Trasę Polish Run Trail da się bez proble-
mu pokonać używając tego w czym biegamy na 
co dzień po mieście. Niemniej, przy bieganiu 
w terenie przydadzą się buty o dużym bieżniku,  
przyczepne, z grubą podeszwą, która ochroni 
stopę przed kamieniami i innymi przeszkodami.

Brzmi zachęcająco. Co trzeba zrobić, 
aby wystartować w zawodach? 

Nie czekaj! Nie zastanawiaj się! Rusz się!

Jak co roku zapraszam do udziału całe środo-
wisko Polonii i jej międzynarodowych przy-
jaciół, przedstawicieli świata instytucji euro-
pejskich, dyplomatów, mieszkańców Belgii, 
Holandii, Francji, Luksemburga. Zapraszamy 
początkujących biegaczy, amatorów oraz 
profesjonalistów, biegaczy ulicznych i gór-
skich, średniodystansowców i maratończy-
ków, stałych bywalców biegów i debiutantów.

Zapraszam też tych, którzy nie biegają, ale chcą 
dopingować zawodników i spędzić czas w na-
szym towarzystwie korzystając z oferty gastro-
nomicznej i innych atrakcji na miejscu zawodów.  

Zapraszam na stronę www.polishrun.eu oraz 
do śledzenia profilu Polish Run na Facebooku, 
gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informa-
cje na temat zawodów. 

Dziękujemy za rozmowę.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, oraz 
Polska Organizacja Turystyczna zapraszają do udziału w kolejnej edycji zawodów biegowych, 
które odbędą się w niedzielę, 4 września 2022 r. O tym, jak będą wyglądały tegoroczne zmagania 
rozmawiamy z Michałem Szczepurą, organizatorem zawodów. 

Przed nami 6. edycja zawodów. Czy cze-
ka nas kolejne wielkie święto polskiego 
biegania w Brukseli? 

Badania firmy Asics wskazują na to, że izola-
cja oraz społeczna kwarantanna wywołana 
koronawirusem przełożyły się na wzrost po-
pularności biegania. 73 proc. osób, które za-
częły uprawiać bieganie w trakcie pandemii, 
zamierza kontynuować swoją przygodę z tym 
sportem również po jej zakończeniu. Ponad 
jedna trzecia regularnie ćwiczących biega 
teraz częściej niż przed wybuchem pandemii, 
a 81 proc. respondentów twierdzi, że biega-
nie pozwala im oczyścić umysł w myśl hasła 

„w zdrowym ciele zdrowy duch!”. 

Bardzo liczymy na mobilizację Polonii i powrót 
biegaczy do udziału w Polish Run w takiej licz-
bie, jak przed wybuchem pandemii, ale zdaje-
my sobie sprawę, że może być to trudne.

Skąd obawy o frekwencję, skoro biega-
nie stało się bardziej popularne? 

W zeszłorocznych zawodach, które odbywa-
ły się jeszcze w reżimie sanitarnym odnoto-
waliśmy 50 proc. spadek frekwencji. COVID 
pokazał, że duża grupa biegaczy nie potrze-
buje już startów w prawdziwych zawodach. 
Wiele osób preferuje start w zawodach wir-
tualnych (takich jak Polish Run w 2020 r.), 
a część w ogóle zawiesiła sport na kołku. Rok 
temu dało się też odczuć nastrój swoistego 
wyczekiwania i wycofania wśród uczestni-
ków. Nawet jeśli jakieś zawody się odbywały, 
wiadomo było, że obowiązuje na nich ścisły 
limit zawodników, że panuje reżim sanitarny 
i że zwyczajowej radości i beztroski jest nieco 
mniej. Trudno też było na pewno wyłączyć 
zwykłe ludzkie obawy przez zachorowaniem 
na Covid-19.

Rosną też koszty organizacyjne zawodów 
a uczestnicy mają coraz mniej pieniędzy, by 
wydawać je na rozrywkę. Ponadto dane z ra-
portu Narodowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego pokazują, że Polacy średnio przez 
okres pandemii przytyli aż 5,7 kg! Dodat-
kowo w okresie pandemii 34 proc. Polaków 
zmniejszyło swoją aktywność fizyczną – męż-
czyźni częściej niż kobiety (39% vs 30%). 

Mimo wszystko zawody odbędą się po 
raz kolejny. Czego mogą spodziewać się 
zawodnicy w tym roku?

Podobnie, jak rok temu rywalizacja na dy-
stansie 10 km odbędzie się w otaczających 
Brukselę lasach, które oferują wspaniałe tra-
sy biegowe. Chcemy dać uczestnikom możli-
wość bliższego kontaktu z naturą, stąd start 
i meta biegu usytuowane będą przy torze wy-
ścigów konnych (Hippodrome de Boitsfort), 
którego obszar obejmuje przedmiejski las 
Soignes. Polish Run po raz drugi odbędzie się 
w formule trailowej. 

Utrzymana zostaje wysokość opłaty star-
towej, która wynosi 17 EUR. Osoby, które 
zdecydują się zapisać w ostatniej chwili będą 
musiały zapłacić 19 EUR. W ramach opłaty 
startowej każdy z uczestników otrzyma ko-
szulkę wykonaną z technicznego materiału, 
który odprowadza wilgoć na zewnątrz oraz 
pamiątkowy medal. 

Co ważne, aby mieć pewność, że zawodnik 
otrzyma koszulkę w swoim rozmiarze trzeba 
dokonać pełnej rejestracji (łącznie z wniesie-
niem opłaty) do końca czerwca. Po tym ter-
minie ruszy produkcja koszulek i nie będzie-
my w stanie zapewnić, że każdy rejestrujący 
się po tym dniu otrzyma wybrany rozmiar. 
Gwarantujemy jednak, że koszulkę otrzyma 
każdy startujący! 
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Ruszyły zapisy
do 6. edycji

Na zakończenie biegu najszybsi, ale nie tyl-
ko oni, staną na podium i otrzymają bardzo 
atrakcyjne nagrody.

Opłata startowa nie wydaje się wy- 
górowana, skoro w zamian każdy otrzy-
ma koszulkę i medal. Zastanawiam się 
jednak, co to jest bieg trailowy? 

Trail running to połączenie biegania i wędrówki 
po szlakach. Bieganie w wymagającym terenie, 
w otoczeniu natury. To dość specyficzny rodzaj 
biegu, bowiem podczas jego realizacji moż-
na napotkać na różne przeszkody: wystające 
korzenie i gałęzie, górki, przewrócone drzewa, 
kamienie. Biega się też po różnej nawierzchni, 
np. po piasku, trawie, szutrze, kamieniach. Bieg 
trailowy stanowi doskonałą alternatywę dla 
biegania w miejskiej przestrzeni. Bez wątpienia 
powietrze jest czystsze, więcej jest też niespo-
dzianek czekających na biegacza.

Górki, przeszkody, kamienie. Czy to nie 
za duże wyzwanie dla amatorów?

Trail bezsprzecznie jest sportem wymaga-
jącym, ale osoby początkujące wcale nie 
powinny się go obawiać. Bieganie crossowe 
jest bowiem przeznaczone zarówno dla za-
awansowanych biegaczy, jak i tych rozpoczy-
nających przygodę z bieganiem. Wystarczy 
jedynie biegać rozsądnie, biorąc pod uwagę 
własne możliwości. Czasy uzyskiwane na szla-
kach są wolniejsze i zależą od ukształtowania 
terenu. Wybiegane 10 km na asfalcie nie bę-
dzie równe 10 km na szlaku. Im trudniejsza 
technicznie trasa, tym wolniejsze tempo. I to 
jest w porządku – biegi trailowe skupiają się 
na wysiłku, a nie na jakichkolwiek podziałach. 
Nie ma nic złego w podchodzeniu na szczyt 
po stromych i bardziej technicznych odcin-
kach. Lepiej zachować tę energię i wysiłek na 
mniej wymagające fragmenty trasy. 

Zeszłoroczne zawody pokazały, że trasę bez 
problemu pokonali nawet początkujący bie-
gacze, a to co cieszy najbardziej, że wszyscy 
byli zachwyceni możliwością odpoczynku od 
zatłoczonego miasta, dotlenienia, obcowania 
z przyrodą i możliwością podziwiania pięk-
nych widoków, co bez wątpienia jest najwięk-
szym plusem biegania w terenie. 

10 kilometrów po lesie to nie mało… 
O co warto zadbać przed takim biegiem? 

To prawda, że dystans 10 km robi wrażenie, 
ale wszystko zależy od Ciebie, Twojej deter-
minacji, zaangażowania. Wystarczy miesiąc, 
aby zaczynając od zera pokonać ten dystans. 
Jeśli chcesz, to spróbuję Ci i wszystkim zainte-
resowanym trochę w tym pomóc. 

W Brukseli od wielu lat działa grupa biego-
wa #PolishRunTeam. Zapraszam wszystkich, 
bez względu na to czy jesteś początkującym, 
czy zaawansowanym biegaczem w każdy po-
niedziałek, środę i piątek o godzinie 19:30 
do parku Cinquantenaire, gdzie pan Mariusz 
Kmiecik prowadzi darmowe treningi, któ-
re przygotują Was do pokonania dystansu 
10 km. Zachęcam do dołączenia do naszej 
grupy na Fecebooku (#PolishRunTeam – 
Brussels), gdzie informujemy o kolejnych 
treningach, udzielamy porad i wspieramy 
się nawzajem. 

Natomiast jeśli chodzi o trail, to bieganie w te-
renie wymaga nieco innego przygotowania, ale 
nie wymaga specjalnego inwestowania w nowy 
sprzęt. Trasę Polish Run Trail da się bez proble-
mu pokonać używając tego w czym biegamy na 
co dzień po mieście. Niemniej, przy bieganiu 
w terenie przydadzą się buty o dużym bieżniku,  
przyczepne, z grubą podeszwą, która ochroni 
stopę przed kamieniami i innymi przeszkodami.

Brzmi zachęcająco. Co trzeba zrobić, 
aby wystartować w zawodach? 

Nie czekaj! Nie zastanawiaj się! Rusz się!

Jak co roku zapraszam do udziału całe środo-
wisko Polonii i jej międzynarodowych przy-
jaciół, przedstawicieli świata instytucji euro-
pejskich, dyplomatów, mieszkańców Belgii, 
Holandii, Francji, Luksemburga. Zapraszamy 
początkujących biegaczy, amatorów oraz 
profesjonalistów, biegaczy ulicznych i gór-
skich, średniodystansowców i maratończy-
ków, stałych bywalców biegów i debiutantów.

Zapraszam też tych, którzy nie biegają, ale chcą 
dopingować zawodników i spędzić czas w na-
szym towarzystwie korzystając z oferty gastro-
nomicznej i innych atrakcji na miejscu zawodów.  

Zapraszam na stronę www.polishrun.eu oraz 
do śledzenia profilu Polish Run na Facebooku, 
gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informa-
cje na temat zawodów. 

Dziękujemy za rozmowę.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, oraz 
Polska Organizacja Turystyczna zapraszają do udziału w kolejnej edycji zawodów biegowych, 
które odbędą się w niedzielę, 4 września 2022 r. O tym, jak będą wyglądały tegoroczne zmagania 
rozmawiamy z Michałem Szczepurą, organizatorem zawodów. 

Przed nami 6. edycja zawodów. Czy cze-
ka nas kolejne wielkie święto polskiego 
biegania w Brukseli? 

Badania firmy Asics wskazują na to, że izola-
cja oraz społeczna kwarantanna wywołana 
koronawirusem przełożyły się na wzrost po-
pularności biegania. 73 proc. osób, które za-
częły uprawiać bieganie w trakcie pandemii, 
zamierza kontynuować swoją przygodę z tym 
sportem również po jej zakończeniu. Ponad 
jedna trzecia regularnie ćwiczących biega 
teraz częściej niż przed wybuchem pandemii, 
a 81 proc. respondentów twierdzi, że biega-
nie pozwala im oczyścić umysł w myśl hasła 

„w zdrowym ciele zdrowy duch!”. 

Bardzo liczymy na mobilizację Polonii i powrót 
biegaczy do udziału w Polish Run w takiej licz-
bie, jak przed wybuchem pandemii, ale zdaje-
my sobie sprawę, że może być to trudne.

Skąd obawy o frekwencję, skoro biega-
nie stało się bardziej popularne? 

W zeszłorocznych zawodach, które odbywa-
ły się jeszcze w reżimie sanitarnym odnoto-
waliśmy 50 proc. spadek frekwencji. COVID 
pokazał, że duża grupa biegaczy nie potrze-
buje już startów w prawdziwych zawodach. 
Wiele osób preferuje start w zawodach wir-
tualnych (takich jak Polish Run w 2020 r.), 
a część w ogóle zawiesiła sport na kołku. Rok 
temu dało się też odczuć nastrój swoistego 
wyczekiwania i wycofania wśród uczestni-
ków. Nawet jeśli jakieś zawody się odbywały, 
wiadomo było, że obowiązuje na nich ścisły 
limit zawodników, że panuje reżim sanitarny 
i że zwyczajowej radości i beztroski jest nieco 
mniej. Trudno też było na pewno wyłączyć 
zwykłe ludzkie obawy przez zachorowaniem 
na Covid-19.

Rosną też koszty organizacyjne zawodów 
a uczestnicy mają coraz mniej pieniędzy, by 
wydawać je na rozrywkę. Ponadto dane z ra-
portu Narodowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego pokazują, że Polacy średnio przez 
okres pandemii przytyli aż 5,7 kg! Dodat-
kowo w okresie pandemii 34 proc. Polaków 
zmniejszyło swoją aktywność fizyczną – męż-
czyźni częściej niż kobiety (39% vs 30%). 

Mimo wszystko zawody odbędą się po 
raz kolejny. Czego mogą spodziewać się 
zawodnicy w tym roku?

Podobnie, jak rok temu rywalizacja na dy-
stansie 10 km odbędzie się w otaczających 
Brukselę lasach, które oferują wspaniałe tra-
sy biegowe. Chcemy dać uczestnikom możli-
wość bliższego kontaktu z naturą, stąd start 
i meta biegu usytuowane będą przy torze wy-
ścigów konnych (Hippodrome de Boitsfort), 
którego obszar obejmuje przedmiejski las 
Soignes. Polish Run po raz drugi odbędzie się 
w formule trailowej. 

Utrzymana zostaje wysokość opłaty star-
towej, która wynosi 17 EUR. Osoby, które 
zdecydują się zapisać w ostatniej chwili będą 
musiały zapłacić 19 EUR. W ramach opłaty 
startowej każdy z uczestników otrzyma ko-
szulkę wykonaną z technicznego materiału, 
który odprowadza wilgoć na zewnątrz oraz 
pamiątkowy medal. 

Co ważne, aby mieć pewność, że zawodnik 
otrzyma koszulkę w swoim rozmiarze trzeba 
dokonać pełnej rejestracji (łącznie z wniesie-
niem opłaty) do końca czerwca. Po tym ter-
minie ruszy produkcja koszulek i nie będzie-
my w stanie zapewnić, że każdy rejestrujący 
się po tym dniu otrzyma wybrany rozmiar. 
Gwarantujemy jednak, że koszulkę otrzyma 
każdy startujący! 

GAZETKA   23



 

Przez lata Przewodnik Michelina i jego słyn-
ne gwiazdki stały się wyznacznikiem pres� -
żu dla restauracji i szefów kuchni na całym 
świecie. Rekordzistą nazbieranych gwiaz-
dek (konstelacja trzydziestu dwóch!) był, 
już nieżyjący, francuski szef kuchni Joël Ro-
buchon. Obecnie na czołówkę wysuwa się 
imperator restauracyjno-hotelarski Alain 
Ducasse. Zaraz za nim plasuje się znany 
z programów telewizyjnych Gordon Ram-
say, a także ex aequo Martin Berasategui 
z Kraju Basków oraz Francuz Pierre Gagnaire, 
pionier kuchni fusion. Za nimi kolejne mę-
skie trio – amerykański autor książek ku-
linarnych Thomas Keller, Włoch Umberto 
Bombana i Brytyjczyk, znany wielu miłośni-
kom fi ne diningu z programów kulinarnych 
– Heston Blumenthal. 

Warsztaty kulinarne to wspaniała forma 
integracji środowisk i poznawania nowych 
osób. Wymaga zaangażowania i koncen-
tracji, ale jest odskocznią od codzienności. 
Różnorodność tematyczna kursów nie po-
zwala na nudę – warsztaty kuchni tajskiej, 
włoskiej, indyjskiej, wietnamskiej, meksy-
kańskiej, koreańskiej. Ponadto wegańskie 
w różnych odsłonach oraz mięsne w różnych 
wersjach i o rozmaitej tematyce (wołowina, 
drób, ryby i owoce morza, steki, burgery). 
Do tego szkolenia, jak przyrządzić sushi oraz 
upiec bezę. W wielu miastach organizuje się 
także warsztaty techniczne, jak knife skills, 
czyli naukę krojenia, oraz warsztaty tema-
tyczne, np. kuchnia zero waste, jadalne 
prezenty, street food. Jeśli taki Robert Ma-
kłowicz czy Michel Moran potrafi ą, to cze-
mu nie twój ojczulek? Kursy gotowania to 
świetna okazja do poznania najciekawszych 
zakątków świata… od kuchni! 

Mówią, że gastronomia to nie jest dziedzina 
przyjazna kobiecie. Mocne. Bo przy domo-
wym zapiecku, bez fanfaronady, zazwyczaj 
stoi kobieta. Serwuje pełny wachlarz pro-
duktów i usług. Różnorodny asortyment 
potraw (w tym menu spersonalizowane), 
wysoka jakość wyrobów kulinarnych i ciast-
karskich, estetyczny wystrój wnętrza, orga-
nizacja przyjęć okolicznościowych, wybujałe 
standardy obsługi kelnerskiej oraz idealny 
stan zaplecza sanitarnego. Tyle że tu nie ma 
śladu celebryctwa i na zakończenie posiłku 
nikt braw nie bije. O napiwku nie wspomi-
nając. Zatem mity na bok. Talent i umiejęt-
ności kulinarne nie są kwes� ą płci. Uświa-
dom ojcu, że męskie gotowanie to ostatni 
krzyk mody. Mężczyzna gastroseksualny to 
ideał kobiety! Jeśli twój staruszek w kuch-
ni zagląda tylko do garów, by podejrzeć, co 
pani domu na obiad pitrasi, warto zafundo-
wać mu solidne przeszkolenie. 

Skarpety to ważna część garderoby 
każdego mężczyzny. Mogą być kla-
syczne. W granatowe prążki, o dłu-
gości pozwalającej uniknąć efektu 
odsłoniętej łydki. Albo termiczne. 
Najlepiej z wełny merynosa. Albo 
zabawne. Z motywami wyrażają-
cymi zajawki właściciela. Pasjonat 
gier komputerowych, miłośnik piwa, 
zapalony działkowiec – dla każdego 
coś nadrukowanego. Elastyczne, bez-
uciskowe, antyalergiczne, o dobrym 
składzie i w uniwersalnym rozmia-
rze. Już miałam włożyć jedną z par 
do koszyka (Dzień Ojca za pasem!), 
gdy wewnętrzny krytyk szepnął mi 
do ucha… Serio, tylko na to cię stać? 
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Dodaj ojcu animuszu. Gorące kąpiele i ma-
saże zalecane były już przez antycznych 
medyków. Słynny lekarz gladiatorów, Galen, 
twierdził, że dla rozluźnienia ciała i mięśni 
powinno się ich zażywać po każdym wy-
siłku fizycznym. Dobrze wykonany masaż 
to większa mobilność w stawach (a chyba 
tatuś nie chce mieć przykurczów i zmniej-
szonej ruchomości?). Oprócz poprawy me-
tabolizmu w mięśniach masaż doskonale 
wpływa na pobudzenie lub uspokojenie 
układu nerwowego (w zależności od po-
trzeb). Dodajmy, wymuskany ojciec to pro-
mienna matka.

Indiańskie przysłowie głosi: „Matka mocno 
tuli dziecko, aby wiedziało, że to jego świat, 
a ojciec zabiera na najwyższą górę, aby wie-
działo, jak świat wygląda”. Rodzice mają 
szereg wspólnych odpowiedzialności. Każ-
de z nich ma także osobne zadania, które 
są ważne dla optymalnego rozwoju dziecka. 
Tymczasem Steve Biddulph, autor książki 
„Męskość”, przywołuje badania, według 
których ponad 60 proc. mężczyzn uważa, 
że ich relacje z ojcami są napięte lub wręcz 
niestrawne. Tylko jeden na dziesięciu face-
tów uważa, że jest ze swoim staruszkiem 
w partnerskich relacjach. Problemy poja-
wiające się w związku z karierą lub życiem 
uczuciowym często przypisuje się właśnie 
brakowi więzi – fi zycznej lub emocjonalnej 
niedostępności ojca.

Stare chińskie przysłowie mówi: „Ten, kto 
szuka odwetu, powinien wykopać dwa gro-
by”. Rewanż nigdy nie przyniesie satysfakcji, 
ponieważ nie zastąpi tego, co zostało utraco-
ne. Warto wybaczyć, nawet jeżeli druga oso-
ba nie jest skruszona. Jeśli twoje wybaczenie 
zależy od woli skruchy drugiej osoby, jesteś 
zamknięty w pozycji ofi ary, a rywal trzyma 
kontrolę nad sytuacją. Przebaczenie to za-
kończenie starego biznesu, które pozwala 
nam doświadczyć teraźniejszości, wolnej od 
skaz z przeszłości. Wiesz, co powiedział Ary-
stoteles? „Nie chowaj nienawiści po wieczne 
czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny”. Jeśli 
masz z ojcem na pieńku, znajdź coś, co bę-
dzie waszą wspólną sprawą. 

Nie kupuj ojcu skarpet. Spraw, by z nich 
wyskoczył!

Sylwia Znyk

Wojciech Cejrowski, polski podróżnik, po-
wiedział kiedyś, że różnica między ludźmi, 
którzy realizują swoje marzenia, a całą resz-
tą świata nie polega na zasobności por� ela. 
Chodzi o to, że jedni przez całe życie śnią 
o przygodach, podczas gdy inni pewnego 
dnia podnoszą wzrok znad książki, wstają 
z fotela i wyruszają na spotkanie swoich 
marzeń. Marzenia nie spełniają się same. 
Trzeba samemu je spełnić! 

Czy jako dziecko, widząc samolot na niebie, 
krzyczałeś „panie pilocie, dziura w samolo-
cie!” i marzyłeś o tym, by samemu zasiąść 
za sterami? Zapewniam cię, że twój ojciec 
również przeszedł tę drogę. Nawet jeśli nie 
ma lotniczego doświadczenia, kurs pilotażu 
umożliwi mu posmakowanie prawdziwych 
wrażeń wprost zza steru samolotu. Zanim 
kursant spróbuje sił w dowodzeniu maszy-
ną, otrzyma niezbędne informacje, by zro-
zumieć, jakie zasady panują w przestrzeni 
powietrznej. I przyjdzie pora na praktykę – 
miejsce w kokpicie już się grzeje! W kabinie 
słychać emocjonujące komunikaty z wieży 
lotniczej. A gdy pilot da sygnał do startu 
i wzniesie samolot w górę, nowicjusz pod 
czujnym okiem instruktora przejmie stery. 
Bez ryzyka. Zajęcia podczas kursu pilotażu 
prowadzone są w profesjonalnych ośrod-
kach lotniczych. Wysokie kwalifi kacje kadry, 
profesjonalny sprzęt oraz przyjazna atmos-
fera stwarzają doskonałe warunki do nauki 
i realizacji pasji lotniczej na najwyższym 
poziomie. Umówmy się, to nie tylko pod-
niebna przygoda, ale przede wszystkim ad-
renalina i mnogość wrażeń. Daj ojcu szansę, 
by poczuł się królem przestworzy! Kto wie, 
może będzie to początek nowego hobby?

Zbiór felietonów „Láska nebeská” Mariu-
sza Szczygła zrodził się z inspiracji czeskim 
kanonem literackim i fi lmowym. Z zapisów 
wyłania się obraz Czechów, którzy nie na-
rzekają, ale starają się widzieć w każdej 
niedogodności coś pozytywnego, dobrego 
dla siebie. Używając zdrobnień, obdarzają 
ludzi, przedmioty i zjawiska pewną czuło-
ścią. Tylko Czesi przechodzą przez kovídek 
i przebywają w karošce (od karanténa – 
kwarantanna). Potoczna nazwa depresji to 
u nich depka. Nie trzeba być czechofi lem, 
by uszczknąć nieco z czeskiego humoru.

Kryzys wieku średniego nie ma płci. Wiele 
zależy od poziomu satysfakcji z życia, pracy, 
związku i stanu konta, a także ambicji oraz 
poziomu oczekiwań od siebie samego. Nie-
mniej i twojego ojca z racji wieku zapewne 
nachodzą refl eksje na temat dotychczaso-
wych osiągnięć, rozliczenie z własnymi pla-
nami, pragnieniami i ich realizacją. Mało 
tego, mężczyzna w wieku średnim zaczyna 
zdawać sobie sprawę ze zmian w wyglądzie, 
stanie zdrowia i ze zniżki formy w związku 
z upływającym czasem. Rozczarowanie może 
przynieść wspomnianą depkę. Każdy pragnie 
wyglądać atrakcyjnie. Minęły czasy, gdy przy-
jemności spa były zarezerwowane tylko dla 
płci pięknej. Dzisiaj, na wzór starożytnego 
Rzymu, gdzie życie towarzyskie mężczyzn 
niemal koncentrowało się w miejscach ściśle 
związanych z higieną osobistą – zakładach 
fryzjerskich, termach i publicznych latrynach 
– panowie także mogą cieszyć się zabiegami, 
rytuałami i kuracjami przynoszącymi odświe-
żenie i odnowienie sił ciała i duszy. Oferty dla 
mężczyzn są tak skonstruowane, by relaksu-
jącym zabiegom kosmetycznym towarzyszy-
ła aktywność w formie wycieczki rowerowej 
czy treningu na siłowni.
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zalała fala sympatyków twórczości Tolkiena. 
W świadomości kinomanów uniwersum 
„Władcy pierścieni” na zawsze skojarzyło się 
właśnie z tym krajem, bo wiele tamtejszych 
krajobrazów posłużyło za scenerię przygód 
hobbitów i walk dobra ze złymi mocami. 

Dlaczego Nowa Zelandia była idealnym 
miejscem filmowej scenerii? Otóż znajdu-
ją się tu malownicze i bardzo różnorodne 
krajobrazy: otwarte zielone przestrzenie, 
strzeliste góry pokryte śniegiem, plaże 
nad oceanem i Morzem Tasmańskim, las 
deszczowy. Turyści podróżowali właśnie 
do tego kraju, by poczuć się jak w książ-
kowym i filmowym świecie oraz na wła-
sne oczy zobaczyć te miejsca, w których 
przebywali filmowi bohaterowie. Seria fil-
mów Petera Jacksona stała się dla Nowej 
Zelandii intratnym interesem, ruch tury-
styczny wzrósł – do 2 mln odwiedzają-
cych rocznie, a władze państwowe wpro-
wadziły opłaty wjazdowe w wysokości 
35 dolarów nowozelandzkich dla chcą-
cych odwiedzić to państwo. 

To odmiana turystyki, polegająca na po-
dążaniu śladami bohaterów filmowych 
lub reżyserów i na odwiedzaniu miejsc, 
w których kręcone były fi lmy, czyli plene-
rów fi lmowych. Sława aktorów przekłada 
się na zainteresowanie danym miejscem, 
które również staje się sławne. Do tego 
typu turystyki przyczyniła się współcze-
sna technologia – łatwość robienia zdjęć 
i ich przesyłania oraz powszechna dostęp-
ność informacji. Nie bez znaczenia są też 
względnie tanie bilety lotnicze i związana 
z tym większa mobilność. Ludzie szukają 
nowych doznań i coraz bardziej nieco-
dziennych form spędzania wakacji. Miło-
śnicy kina, czy raczej konkretnego filmu 
i reżysera, nie tylko oglądają wielokrot-
nie daną produkcję, ale też chcą znaleźć 
się właśnie tam, gdzie toczyła się akcja, 
by przejść tymi samymi ulicami, spać 
w tych samych hotelach. Władze miast 
chwalą się, że to u nich powstał słynny 
fi lm. Kolorowa prasa zdradza informacje 

o bohaterach i realizatorach filmów, 
a fani przebywają, by oglądać z bliska 
miejsca, w których przebywali ich idole, 
i by poczuć się trochę jak oni. Oraz zro-
bić sobie zdjęcie na tle scenerii fi lmowej.

Najlepszym przykładem współczesnego set-
-je�  ngu jest Nowa Zelandia. Ten piękny kraj 
zawsze był odwiedzany przez turystów, ale 
ze względu na dość odległe położenie od 
Europy czy Stanów Zjednoczonych nie był 
pierwszym wyborem podczas wakacyjnych 
podróży. Wszystko zmieniło się po tym, jak 
Peter Jackson to właśnie głównie tam zde-
cydował się kręcić swój film „Władca pier-
ścieni: Drużyna Pierścienia”, a potem dwie 
kolejne części według powieści Tolkiena. 
Seria okazała się ogromnym światowym 
sukcesem; na premierę kolejnych części sagi 
czekano z niecierpliwością, gdyż twórcom fi l-
mu udało się stworzyć świat fantasy prawie 
tak realny jak rzeczywistość. Nową Zelandię 

Niektórzy turyści wybierają miejsca wakacyjnego wyjazdu, kierując się chęcią pobytu tam, 
gdzie zrealizowano słynny fi lm lub serial. Fani „Gwiezdnych wojen” podróżują do Tunezji, 
gdzie nadal stoją nierozebrane dekoracje fi lmowe, a miłośnicy „Gry o tron” odkryli chorwacki 
Dubrownik. Z jednej strony to szansa dla lokalnej społeczności na zarobek i reklama dla 
miasta. Z drugiej zaś strony nadmiar wycieczkowiczów przynosi wiele negatywów. Kazimierz 
Dolny – ulubiony plener dla wielu fi lmów, by wspomnieć tylko „Dwa księżyce” czy serial 
„Recepta na miłość” – liczy 2 tys. mieszkańców, a przybywa do niego milion turystów 
rocznie. Miasto gubi swój urok, zadeptywane przez żądnych fotografi i zwiedzających. 

Film, który obejrzą miliony osób na całym 
świecie, to reklama konkretnego miasta 
i państwa, a co za tym idzie – zwiększony 
napływ turystów i zyski z ich pobytu. Nie są 
to małe kwoty. Po turystycznym sukcesie 
Nowej Zelandii rząd tego państwa inter-
weniował u twórców, gdy chcieli „Hobbi-
ta” kręcić w innym miejscu. „Magia kina” 
przekłada się bowiem na marketingową 
siłę miejsc, które przyciągają do siebie tu-
rystów jak magnes. Tysiące zwiedzających 
to miliardy wpływów. Nic dziwnego, że 
władze miast same zabiegają o to, by wła-
śnie u nich toczyła się akcja fi lmu, i przy-
ciągają ekipy filmowe. Po sukcesie filmu 
„Vicky Cristina Barcelona” i rozreklamo-
waniu tego hiszpańskiego miasta inne me-
tropolie rywalizowały o to, by to właśnie 
je Woody Allen wybrał na miejsce swoich 
kolejnych produkcji. „O północy w Paryżu” 
czy „Wszystko gra” okazały się prawdziwą 
dźwignią handlu dla Paryża i Londynu, 
miast i tak przecież popularnych. 

Nigdy za wiele reklamy. Wystarczy po-
dać kilka przykładów. Filmy „Braveheart” 
i „Merida Waleczna” przyciągnęły zwie-
dzających do Szkocji. „Jedz, módl się, ko-
chaj” z Julią Roberts przysporzył rzesze 
turystów indonezyjskiej wyspie Bali, która 
i tak nie narzekała na brak zainteresowa-
nia wycieczkowiczów. W Nowym Jorku 
turyści chcą spacerować tymi samymi uli-
cami, jeść w tych samych kawiarniach i do-
konywać zakupów w sklepach, w których 
robili to bohaterowie seriali „Przyjaciele” 
czy „Seks w wielkim mieście”. Sukces fi lmu 
„Kraina Lodu” skłonił władze Norwegii do 
przeprowadzenia kampanii uświadamia-
jącej, że to właśnie ten kraj zainspirował 
twórców animacji. Efekt – zwiększony wie-
lokrotnie ruch turystyczny.

Napływ turystów – czy to fi lmowych fanów, 
czy osób zachęconych przez blogerów pro-
mujących w mediach społecznościowych 
piękne zakątki danego kraju – przynosi kon-
kretne efekty. Turystyka daje zatrudnienie 
dziesiątkom tysięcy ludzi: powstają sklepy 
z pamiątkami, kawiarnie, wypożyczalnie 
sprzętu, fi rmy transportowe, agencje tury-

styczne. Rozwija się wszelkiego rodzaju in-
frastruktura – drogi dojazdowe, komunika-
cja miejska, baza hotelowa i usługowa, itp. 
Mieszkańcy odwiedzanych tłumnie miejsc 
są dumni, że to właśnie u nich znajdują się 
słynne plenery, które posłużyły do wykre-
owania fi lmowego świata i że to oni mogą 
się poszczycić posiadaniem takich wspania-
łości natury i kultury. Relacje i zdjęcia z po-
dróży napędzają kolejne rzesze turystów. 
Lokalni mieszkańcy wyczuwają swoją szan-
sę i rozwijają zaplecze – początkowo uboga 
infrastruktura licznych zakątków, w których 
do tej pory wystarczył jeden mały hotelik 
i jedna tawerna, zmienia się – miejsca te 
mogą się pochwalić kompleksami usługo-
wo-gastronomicznymi. Wszystko podpo-
rządkowuje się potrzebom przybyszów. 
Okazuje się jednak, że masowa turystyka 
to i zmasowane zagrożenia i niedogodności.

Zbyt wielu odwiedzających to nie tylko zyski 
i dodatkowa reklama dla miejsca, ale i pro-
blem z zadeptywaniem szklaków, dewasta-
cją natury, hałasem, brudem, śmieciami. 
Czasami sukces może okazać się przekleń-
stwem. Film „Niebiańska plaża” z Leonardo 
diCaprio przyciągnął na tajlandzką plażę Koh 
Phi Phi Leh tak wielu turystów, że groziło to 
całkowitym zniszczeniem dziewiczej przyro-
dy tego miejsca. Wobec tego władze Tajlan-
dii zdecydowały się na zamknięcie słynnej 
plaży do czasu, aż zniszczony ekosystem, 
a zwłaszcza rafa koralowa, się nie zregene-
ruje. Zbyt wiele śmieci i chemii z kosme-
tyków niszczyło stale delikatną strukturę 
rafy. Turyści bowiem często ignorują zakazy 
i wchodzą w miejsca objęte ochroną lub 
niebezpieczne. Zdarzają się akty wanda-
lizmu i zupełnej niefrasobliwości, a cierpi 
na tym fl ora, która potrzebuje czasu, by się 
zregenerować. Podobne problemy dotyka-
ją wielu rozreklamowanych fi lmami miejsc 
na całym świecie. Dodatkowo zbyt wielka 
liczba urlopowiczów sprawia, że nadmier-
nie eksploatuje się zasoby lokalne – w wie-
lu południowych państwach mieszkańcy 
oszczędzają wodę, gdyż często jej brakuje, 
podczas gdy hotelowi goście zużywają ją 
bez opamiętania. Grecka wyspa Skopelos po 
premierze musicalu „Mamma Mia” przeży-
wała istny najazd zwiedzających, ale że nie 
jest łatwo dostępna (nie ma na niej lotni-
ska), to zainteresowanie nią minęło i zacho-
wała swój sielski i spokojny wygląd. 

Problemy nie omijają i dużych miast: Barce-
lona, Londyn, Rzym czy Warszawa i Kraków 
zmagają się z hałaśliwymi turystami i chu-
ligańskimi wybrykami. Stałych mieszkań-
ców denerwuje wieczny stukot walizek na 
kółkach oraz to, że parkingi i wąskie uliczki 
zapchane są autokarami turystycznymi. 
Centra miast zamieniają się w ciąg hosteli, 
ceny nieruchomości oraz produktów w skle-
pach i kawiarniach rosną „pod turystów”, co 
sprawia, że autochtoni wyprowadzają się 
poza centrum i narzekają na wysokie ceny. 
Miasta bronią się więc, wydając różnego 
typu zarządzenia, na przykład o czasowym 
zawieszeniu koncesji na budowę nowych 
hosteli; nakazie stosownego, czyli niepla-
żowego ubioru w kawiarniach i na ulicach; 
zakazie wdrapywania się na zabytki. Nawet 
pod groźbą niemałych kar fi nansowych, bo 
głośni turyści, często będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, to zmora i wielkich 
miast, i małych wysepek.
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Zwiększenie liczby turystów to finansowa 
szansa dla wielu miejsc na świecie, oznacza-
jąca też rozwój infrastruktury. Z drugiej jed-
nak strony wiąże się z niebezpieczeństwem 
nadmiaru: hałasu, śmieci, zanieczyszczenia. 
Wybierając się na wakacyjne szlaki, starajmy 
się być świadomymi podróżnikami. Dbajmy 
nie tylko o uwiecznienie się w niecodzien-
nym plenerze, ale też starajmy się zostawić 
odwiedzane miejsce w jak najmniej naruszo-
nym stanie. Dla siebie i naszych następców. 
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zalała fala sympatyków twórczości Tolkiena. 
W świadomości kinomanów uniwersum 
„Władcy pierścieni” na zawsze skojarzyło się 
właśnie z tym krajem, bo wiele tamtejszych 
krajobrazów posłużyło za scenerię przygód 
hobbitów i walk dobra ze złymi mocami. 

Dlaczego Nowa Zelandia była idealnym 
miejscem filmowej scenerii? Otóż znajdu-
ją się tu malownicze i bardzo różnorodne 
krajobrazy: otwarte zielone przestrzenie, 
strzeliste góry pokryte śniegiem, plaże 
nad oceanem i Morzem Tasmańskim, las 
deszczowy. Turyści podróżowali właśnie 
do tego kraju, by poczuć się jak w książ-
kowym i filmowym świecie oraz na wła-
sne oczy zobaczyć te miejsca, w których 
przebywali filmowi bohaterowie. Seria fil-
mów Petera Jacksona stała się dla Nowej 
Zelandii intratnym interesem, ruch tury-
styczny wzrósł – do 2 mln odwiedzają-
cych rocznie, a władze państwowe wpro-
wadziły opłaty wjazdowe w wysokości 
35 dolarów nowozelandzkich dla chcą-
cych odwiedzić to państwo. 

To odmiana turystyki, polegająca na po-
dążaniu śladami bohaterów filmowych 
lub reżyserów i na odwiedzaniu miejsc, 
w których kręcone były fi lmy, czyli plene-
rów fi lmowych. Sława aktorów przekłada 
się na zainteresowanie danym miejscem, 
które również staje się sławne. Do tego 
typu turystyki przyczyniła się współcze-
sna technologia – łatwość robienia zdjęć 
i ich przesyłania oraz powszechna dostęp-
ność informacji. Nie bez znaczenia są też 
względnie tanie bilety lotnicze i związana 
z tym większa mobilność. Ludzie szukają 
nowych doznań i coraz bardziej nieco-
dziennych form spędzania wakacji. Miło-
śnicy kina, czy raczej konkretnego filmu 
i reżysera, nie tylko oglądają wielokrot-
nie daną produkcję, ale też chcą znaleźć 
się właśnie tam, gdzie toczyła się akcja, 
by przejść tymi samymi ulicami, spać 
w tych samych hotelach. Władze miast 
chwalą się, że to u nich powstał słynny 
fi lm. Kolorowa prasa zdradza informacje 

o bohaterach i realizatorach filmów, 
a fani przebywają, by oglądać z bliska 
miejsca, w których przebywali ich idole, 
i by poczuć się trochę jak oni. Oraz zro-
bić sobie zdjęcie na tle scenerii fi lmowej.

Najlepszym przykładem współczesnego set-
-je�  ngu jest Nowa Zelandia. Ten piękny kraj 
zawsze był odwiedzany przez turystów, ale 
ze względu na dość odległe położenie od 
Europy czy Stanów Zjednoczonych nie był 
pierwszym wyborem podczas wakacyjnych 
podróży. Wszystko zmieniło się po tym, jak 
Peter Jackson to właśnie głównie tam zde-
cydował się kręcić swój film „Władca pier-
ścieni: Drużyna Pierścienia”, a potem dwie 
kolejne części według powieści Tolkiena. 
Seria okazała się ogromnym światowym 
sukcesem; na premierę kolejnych części sagi 
czekano z niecierpliwością, gdyż twórcom fi l-
mu udało się stworzyć świat fantasy prawie 
tak realny jak rzeczywistość. Nową Zelandię 

Niektórzy turyści wybierają miejsca wakacyjnego wyjazdu, kierując się chęcią pobytu tam, 
gdzie zrealizowano słynny fi lm lub serial. Fani „Gwiezdnych wojen” podróżują do Tunezji, 
gdzie nadal stoją nierozebrane dekoracje fi lmowe, a miłośnicy „Gry o tron” odkryli chorwacki 
Dubrownik. Z jednej strony to szansa dla lokalnej społeczności na zarobek i reklama dla 
miasta. Z drugiej zaś strony nadmiar wycieczkowiczów przynosi wiele negatywów. Kazimierz 
Dolny – ulubiony plener dla wielu fi lmów, by wspomnieć tylko „Dwa księżyce” czy serial 
„Recepta na miłość” – liczy 2 tys. mieszkańców, a przybywa do niego milion turystów 
rocznie. Miasto gubi swój urok, zadeptywane przez żądnych fotografi i zwiedzających. 

Film, który obejrzą miliony osób na całym 
świecie, to reklama konkretnego miasta 
i państwa, a co za tym idzie – zwiększony 
napływ turystów i zyski z ich pobytu. Nie są 
to małe kwoty. Po turystycznym sukcesie 
Nowej Zelandii rząd tego państwa inter-
weniował u twórców, gdy chcieli „Hobbi-
ta” kręcić w innym miejscu. „Magia kina” 
przekłada się bowiem na marketingową 
siłę miejsc, które przyciągają do siebie tu-
rystów jak magnes. Tysiące zwiedzających 
to miliardy wpływów. Nic dziwnego, że 
władze miast same zabiegają o to, by wła-
śnie u nich toczyła się akcja fi lmu, i przy-
ciągają ekipy filmowe. Po sukcesie filmu 
„Vicky Cristina Barcelona” i rozreklamo-
waniu tego hiszpańskiego miasta inne me-
tropolie rywalizowały o to, by to właśnie 
je Woody Allen wybrał na miejsce swoich 
kolejnych produkcji. „O północy w Paryżu” 
czy „Wszystko gra” okazały się prawdziwą 
dźwignią handlu dla Paryża i Londynu, 
miast i tak przecież popularnych. 

Nigdy za wiele reklamy. Wystarczy po-
dać kilka przykładów. Filmy „Braveheart” 
i „Merida Waleczna” przyciągnęły zwie-
dzających do Szkocji. „Jedz, módl się, ko-
chaj” z Julią Roberts przysporzył rzesze 
turystów indonezyjskiej wyspie Bali, która 
i tak nie narzekała na brak zainteresowa-
nia wycieczkowiczów. W Nowym Jorku 
turyści chcą spacerować tymi samymi uli-
cami, jeść w tych samych kawiarniach i do-
konywać zakupów w sklepach, w których 
robili to bohaterowie seriali „Przyjaciele” 
czy „Seks w wielkim mieście”. Sukces fi lmu 
„Kraina Lodu” skłonił władze Norwegii do 
przeprowadzenia kampanii uświadamia-
jącej, że to właśnie ten kraj zainspirował 
twórców animacji. Efekt – zwiększony wie-
lokrotnie ruch turystyczny.

Napływ turystów – czy to fi lmowych fanów, 
czy osób zachęconych przez blogerów pro-
mujących w mediach społecznościowych 
piękne zakątki danego kraju – przynosi kon-
kretne efekty. Turystyka daje zatrudnienie 
dziesiątkom tysięcy ludzi: powstają sklepy 
z pamiątkami, kawiarnie, wypożyczalnie 
sprzętu, fi rmy transportowe, agencje tury-

styczne. Rozwija się wszelkiego rodzaju in-
frastruktura – drogi dojazdowe, komunika-
cja miejska, baza hotelowa i usługowa, itp. 
Mieszkańcy odwiedzanych tłumnie miejsc 
są dumni, że to właśnie u nich znajdują się 
słynne plenery, które posłużyły do wykre-
owania fi lmowego świata i że to oni mogą 
się poszczycić posiadaniem takich wspania-
łości natury i kultury. Relacje i zdjęcia z po-
dróży napędzają kolejne rzesze turystów. 
Lokalni mieszkańcy wyczuwają swoją szan-
sę i rozwijają zaplecze – początkowo uboga 
infrastruktura licznych zakątków, w których 
do tej pory wystarczył jeden mały hotelik 
i jedna tawerna, zmienia się – miejsca te 
mogą się pochwalić kompleksami usługo-
wo-gastronomicznymi. Wszystko podpo-
rządkowuje się potrzebom przybyszów. 
Okazuje się jednak, że masowa turystyka 
to i zmasowane zagrożenia i niedogodności.

Zbyt wielu odwiedzających to nie tylko zyski 
i dodatkowa reklama dla miejsca, ale i pro-
blem z zadeptywaniem szklaków, dewasta-
cją natury, hałasem, brudem, śmieciami. 
Czasami sukces może okazać się przekleń-
stwem. Film „Niebiańska plaża” z Leonardo 
diCaprio przyciągnął na tajlandzką plażę Koh 
Phi Phi Leh tak wielu turystów, że groziło to 
całkowitym zniszczeniem dziewiczej przyro-
dy tego miejsca. Wobec tego władze Tajlan-
dii zdecydowały się na zamknięcie słynnej 
plaży do czasu, aż zniszczony ekosystem, 
a zwłaszcza rafa koralowa, się nie zregene-
ruje. Zbyt wiele śmieci i chemii z kosme-
tyków niszczyło stale delikatną strukturę 
rafy. Turyści bowiem często ignorują zakazy 
i wchodzą w miejsca objęte ochroną lub 
niebezpieczne. Zdarzają się akty wanda-
lizmu i zupełnej niefrasobliwości, a cierpi 
na tym fl ora, która potrzebuje czasu, by się 
zregenerować. Podobne problemy dotyka-
ją wielu rozreklamowanych fi lmami miejsc 
na całym świecie. Dodatkowo zbyt wielka 
liczba urlopowiczów sprawia, że nadmier-
nie eksploatuje się zasoby lokalne – w wie-
lu południowych państwach mieszkańcy 
oszczędzają wodę, gdyż często jej brakuje, 
podczas gdy hotelowi goście zużywają ją 
bez opamiętania. Grecka wyspa Skopelos po 
premierze musicalu „Mamma Mia” przeży-
wała istny najazd zwiedzających, ale że nie 
jest łatwo dostępna (nie ma na niej lotni-
ska), to zainteresowanie nią minęło i zacho-
wała swój sielski i spokojny wygląd. 

Problemy nie omijają i dużych miast: Barce-
lona, Londyn, Rzym czy Warszawa i Kraków 
zmagają się z hałaśliwymi turystami i chu-
ligańskimi wybrykami. Stałych mieszkań-
ców denerwuje wieczny stukot walizek na 
kółkach oraz to, że parkingi i wąskie uliczki 
zapchane są autokarami turystycznymi. 
Centra miast zamieniają się w ciąg hosteli, 
ceny nieruchomości oraz produktów w skle-
pach i kawiarniach rosną „pod turystów”, co 
sprawia, że autochtoni wyprowadzają się 
poza centrum i narzekają na wysokie ceny. 
Miasta bronią się więc, wydając różnego 
typu zarządzenia, na przykład o czasowym 
zawieszeniu koncesji na budowę nowych 
hosteli; nakazie stosownego, czyli niepla-
żowego ubioru w kawiarniach i na ulicach; 
zakazie wdrapywania się na zabytki. Nawet 
pod groźbą niemałych kar fi nansowych, bo 
głośni turyści, często będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, to zmora i wielkich 
miast, i małych wysepek.
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Zwiększenie liczby turystów to finansowa 
szansa dla wielu miejsc na świecie, oznacza-
jąca też rozwój infrastruktury. Z drugiej jed-
nak strony wiąże się z niebezpieczeństwem 
nadmiaru: hałasu, śmieci, zanieczyszczenia. 
Wybierając się na wakacyjne szlaki, starajmy 
się być świadomymi podróżnikami. Dbajmy 
nie tylko o uwiecznienie się w niecodzien-
nym plenerze, ale też starajmy się zostawić 
odwiedzane miejsce w jak najmniej naruszo-
nym stanie. Dla siebie i naszych następców. 
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Kalendarz na rok szkolny 2022/2023:
29 sierpnia 2022: początek roku szkolnego
24 października – 4 listopada 2022: ferie jesienne
26 grudnia 2022 – 6 stycznia 2023: ferie zimowe 
20 lutego 2023 – 3 marca 2023: ferie karnawałowe
1 maja 2023 – 12 maja 2023: ferie wiosenne
7 lipca 2023: koniec roku szkolnego 
28 sierpnia 2023: początek nowego roku szkolnego

Co to oznacza w praktyce? Rok szkolny bę-
dzie rozpoczynał się z początkiem tygodnia, 
czyli w tym roku w poniedziałek 29 sierpnia, 
a nie jak do tej pory tradycyjnie 1 września. 
Koniec roku wypadnie 7 lipca, czyli o tydzień 
później niż w latach poprzednich, gdy koniec 
czerwca oznaczał pożegnanie ze szkołą. Rok 
szkolny ma być podzielony wedle zasady – 
siedem tygodni nauki i dwa tygodnie prze-
rwy. Wyjątkiem są pierwszy i ostatni okres 
roku szkolnego, które będą liczyły po osiem 
tygodni nauki. Taki podział sprawi, że ferie 
na Wszystkich Świętych i ferie karnawałowe 
z jednego tygodnia wydłużą się do dwóch. 
Choć zmieni się system podziału na okresy 
nauki i wolne, sama liczba dni nauki – 182 – 
pozostanie bez zmian.

Początkowo zostanie wprowadzony system 
przejściowy – okresy nauki będą mogły liczyć 
od sześciu do ośmiu tygodni, by ograniczyć 
trudności, jakie przyniesie zmiana kalen-
darza w szczególności dla wspólnot nider-
landzko- i niemieckojęzycznej. Do 2032 r. 
trwał będzie okres dostosowawczy. W szko-
łach będzie prowadzona kontrola obecności 
uczniów, by rodzice dostosowali się do no-
wych wytycznych i nie wyjeżdżali z dziećmi 
na ferie czy wakacje w terminach dotąd obo-
wiązujących. Nowy dekret zmniejsza też licz-
bę dni wolnych przewidzianych w szkołach 
na zebrania dla rodziców oraz rozdawanie 
dokumentów i świadectw szkolnych.

Nowa organizacja pracy szkół ma – według 
ustawodawców – przynieść wymierne korzy-
ści dla uczniów i zapewnić większą efektyw-
ność nauki. Po pierwsze, nowy kalendarz ma 
poprawić nabywanie przez uczniów wiedzy, 
gdyż będzie się opierał na rytmie zegara bio-
logicznego. Po drugie, ma być dostosowany 
do potrzeb uczniów, czyli dwutygodniowe 
przerwy w nauce mają służyć odpoczynkowi 
i relaksowi. By zapewnić uczniom całkowitą 
przerwę od nauki w czasie ferii, w pierwszym 
tygodniu po powrocie do szkoły nauczyciel 
nie może robić żadnych sprawdzianów ani 
testów. Na szkoły, które złamią ten zakaz, 
będą nakładane kary fi nansowe. Po trzecie, 
nowy kalendarz ma pomóc w lepszym do-
stosowaniu zajęć pozalekcyjnych do godzin 
zajęć szkolnych, a także przeciwdziałać nie-
równościom społecznym. 

 

Zmiany dotyczą również dni tradycyjnie 
wolnych od nauki, związanych ze święta-
mi religijnymi i państwowymi. 
27 września, 11 listopada, Wnie-
bowstąpienie Pańskie i Zielone 
Świątki pozostają dniami wol-
nymi. Przerwa świąteczna zwa-
na zimową, a dawniej na Boże 
Narodzenie, będzie przypadać 
zawsze w tygodniu, w którym 
wypada 25 grudnia. Jeśli będzie 
to w weekend – jak w obecnym 
roku – przerwa rozpocznie się 
w tygodniu następującym po tej dacie. Na 
Wielkanoc nie przewidziano żadnej prze-
rwy, tylko jeden dzień wolny – Poniedziałek 
Wielkanocny. Tłusty Czwartek albo będzie 

się zawierał w feriach karnawałowych, 
albo będzie pojedynczym dniem wolnym. 
Władze gmin będą mogły ustanowić Tłusty 
Czwartek dniem nauki, by zrobić dzień wol-
ny wtedy, gdy w mieście lub regionie odby-
wa się parada karnawałowa. 

Zmiana organizacji pracy szkół jest dość 
fundamentalna i już teraz wzbudza liczne 
kontrowersje. Problem może pojawić się 
wtedy, gdy w jednej rodzinie dzieci uczęsz-
czają do szkół na terenie Walonii i Flandrii, 
bo w obu tych regionach obowiązywać 
będą inne zasady co do ferii i pokrywać 
się może tylko przerwa na Boże Narodze-
nie. Trudnością może się okazać zapisanie 
dziecka na kolonie lub półkolonie w innym 
regionie niż ten, w którym chodzi ono do 
szkoły. Nauczyciele mieszkający we Flan-
drii, a pracujący na terenie Brukseli lub 
Walonii, mogą zrezygnować z pracy, by 
mieć wolne w szkole tak jak ich własne 
dzieci, bo region Flandrii i niemieckojęzycz-
ny nie wprowadzają zmian. 

Dobiegający końca rok szkolny bę-
dzie dla wielu uczniów, nauczycieli 
i rodziców ostatnim przed wielką 
zmianą organizacyjną. Po waka-
cjach uczniowie wrócą do szkoły nie 
1 września, ale 29 sierpnia (ponie-
działek). Po długich negocjacjach 
parlament federalny zatwierdził 
dekretem nowy kalendarz szkolny 
– będzie on obowiązywał na terenie 
Walonii i Brukseli od przyszłego roku 
szkolnego. Natomiast we Flandrii 
i w regionie niemieckojęzycznym 
kalendarz pozostanie bez zmian.

Więcej informacji: www.enseignement.be, 
Menu > Système éduca� f > Calendrier scolaire
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Kiedy mężczyzna  
staje się ofiarą  

przemocy domowej
Tak, mężczyźni także. To, że niemal zawsze mówi się jedynie o prze-
mocy domowej wobec kobiet, nie znaczy absolutnie, że nie istnieje 
ona w stosunku do mężczyzn. Analizowanie jej, nagłaśnianie i pró-
by dyskusji społecznej na ten temat są często minimalizowane lub 
wręcz wyśmiewane, a wszystko ze względu na społeczne standardy 
oraz seksizm. Osoby twierdzące, że jedynie kobiety i dzieci są ofiara-
mi przemocy, powołują się w swoich osądach na raporty policyjne, 
gdzie procent zgłoszeń ze strony „płci brzydszej” jest rzeczywiście 
dużo niższy. Trzeba jednak pamiętać, że trudno jest uzyskać miaro-
dajne wyniki w statystykach, ponieważ bardzo niewielu panów de-
cyduje się na złożenie doniesienia. Holenderska organizacja zajmu-
jąca się monitorowaniem przemocy w rodzinie podaje, że co roku 
blisko 80 tys. mężczyzn pada ofiarą poważnego znęcania się. Są to 
oczywiście jedynie sprawy zgłoszone przez samych pokrzywdzonych 
lub lekarzy, którzy udzielali im pomocy. 

Zachęcam was do przeczytania tekstu 
o tym, dlaczego nadal społecznie piętnu-
je się ojców, mężów, synów i braci bitych, 
poniżanych i maltretowanych psychicznie. 
Dlaczego mężczyźni boja się prosić o pomoc 
i dlaczego mam nadzieję, że dzięki rozpra-
wie rozwodowej Johnny’ego Deppa i Am-
ber Heard panowie szybciej decydować się 
będą na podejmowanie kroków prawnych.

„No co ty, baba jesteś, nie płacz”

„Oho, płaczesz jak dziewczynka”, „Nie wyj, 
chłopaki nie płaczą” – takie i podobne teksty 
chłopcy słyszą w dzieciństwie bardzo często. 
Kiedy tylko pokazują emocje inne niż radość, 

Jeśli kiedyś zdarzyło wam się piętrzyć 
ubrania na fotelu, puste pudła w piwnicy 
i worki z różnościami na strychu, to bar-
dzo dobrze wiecie, że takie nieuporząd-
kowane i zagracone składowisko w końcu 
runie pod własnym ciężarem, stwarzając 
nowy, większy problem. Podobnie rzecz 
się ma z emocjami, uczuciami i trauma-
mi odsuwanymi na bok. W pewnym mo-
mencie zbierze ich się tak dużo, że psy-
chika może tego ciężaru nie wytrzymać. 
Wiadomo nie od dziś, że mężczyźni dużo 
częściej popełniają samobójstwa. Dzieje 
się tak dlatego, że mężczyźni i chłopcy 
w polskim społeczeństwie nie są ucze-
ni radzenia sobie z emocjami. Uciekają 
więc w używki, pracoholizm, często tak-
że w przemoc skierowaną wobec innych 
albo wobec siebie samych. Nie potrafią 
mówić o uczuciach, o swoich proble-
mach, strachu, ponieważ ciągle powtarza 
im się, że to „dobre dla bab”. 

Płacz, szukanie pomocy, sygnalizowanie 
bólu czy bezradności jest zatem traktowa-
ne przez faceta jako słabość, którą się wy-
śmiewa. Kiedy więc chłopak lub mężczyzna 
staje się ofiarą przemocy w rodzinie, jego 
reakcje skupiają się na ukryciu wszelkich 
widocznych i niewidocznych śladów. Oczy-
wiście wiele kobiet również działa w taki 
sam sposób, jednak należy z ulgą stwier-
dzić, że znaczna większość pań decyduje 
się zgłaszać przemoc na policję, opowia-
da o niej rodzinie i przyjaciołom. Mężczy-
znom wydaje się, że jeśli ich tajemnica 
ujrzy światło dzienne, zostaną wyśmiani 
i upokorzeni jeszcze bardziej. Z wielu świa-
dectw wynika, że w momencie, kiedy do 
organów ścigania zgłasza się mężczyzna 
sygnalizujący przemoc fizyczną lub psy-
chiczną, bardzo często ze strony służb 
spotyka go niewiele dobrego. Policjanci 
„delikatnie” dają mu do zrozumienia, że 
zamiast „skomleć”, powinien „rozwiązać 
sprawę sam, jak na faceta przystało”. 

My wszyscy mniej lub bardziej świadomie 
dokładamy kamyczki do tego ogródka. 
Uczymy dzieci (bo sami tak jesteśmy na-
uczeni), że chłopcy nie płaczą i rozwiązują 
problemy siłowo, a dziewczynki mają ustę-
pować i nigdy nie są „tymi złymi”. To duży 
błąd, ponieważ kobiety, dziewczyny potra-
fią być okrutne, złe i bardzo wyrafinowane 
w sposobach „torturowania” swojego oto-
czenia. Jestem kobietą i czasem nie mogę 
uwierzyć, jak podłe, mściwe i bezlitosne 
potrafimy być.

zadowolenie, duma czy gniew, zaraz ktoś 
śpieszy do nich z komentarzem, że zachowu-
ją się niemęsko i powinni przestać. Od wcze-
snego dzieciństwa chłopakom wpaja się, że 
okazywanie jakiejkolwiek słabości jest złe, 
ponieważ tylko dziewczynki płaczą i są smut-
ne, a wiadomo, że to czyni je gorszymi w jakiś 
dziwny seksistowski sposób. Jeśli też obdaro-
wujecie dzieci takimi i podobnymi uwagami, 
powinniście natychmiast przestać, ponieważ 
wyrządzacie im bardzo dużą krzywdę. W jaki 
sposób – zapytacie? Ano w taki, że chłopcy 
uczą się, iż powinni spychać ból, smutek, 
strach gdzieś w bardzo daleki kąt podświa-
domości, ponieważ na każdym kroku słyszą, 
że ich uwolnienie odrze ich z „męskości”. 

34 AZETKA



GAZETKA    35

Aaxe-Assurances
Courtier agréé depuis 1986



Nie tylko pięść
W  przypadku  przemocy  wobec  mężczyzn 
w związkach heteroseksualnych częściej do-
chodzi  do  tej  psychicznej,  ponieważ  panie 
są słabsze fizycznie. Na stronie internetowej 
Niebieskiej  Linii  możemy  znaleźć  całą  listę 
sposobów, jakie kat wybiera, by psychicznie 
upodlić swoją ofiarę: „obrażanie, wyzywanie, 
osądzanie, ocenianie, krytykowanie, strasze-
nie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się 
z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinia-
nie, oczernianie, (…) czytanie osobistej kore-
spondencji,  ujawnianie  tajemnic,  sekretów, 
wyśmiewanie, lekceważenie”. 

Wielu  mężczyzn  spotykających  się  z  tym 
rodzajem  przemocy  podkreśla,  że  począt-
kowo  uwagi  na  temat  statusu materialne-
go, wyglądu  czy  zachowania  utrzymywane 
były w  konwencji  żartu,  a  dopiero  później 
ton zmienił się na agresywny. Chyba każda 
z nas z przyjaciółkami czy w gronie rodzin-
nym  przekomarzała  się  z  partnerem,  do-
kuczała mu i robiła sobie z niego niewinne 
żarty.  Problem  zaczyna  się w  chwili,  kiedy 
mężczyzna  staje  się  nieustannym  obiek-
tem drwin, publicznie i w zaciszu domowe-
go ogniska. Żarty zmieniają się w pasywną 
agresję i agresję słowną, które niszczą zwią-
zek  i  masakrują  psychikę  ofiary.  Psycholo-
gowie  i  psychiatrzy  dowodzą,  że  znęcanie 
się psychiczne wyrządza krzywdę, którą nie 
tylko znacznie trudniej wykryć, ale też dużo 
trudniej wyleczyć. Problemem jest rzecz ja-
sna również fakt, że mężczyźni nie zgłaszają 
się po pomoc. Jeśli facet nieustannie słyszy, 
że jest nieudacznikiem, bo nie zarabia tyle, 
ile  „mąż  koleżanki”,  jego  pierwszą  reakcją 
w wielu przypadkach będzie branie nadgo-
dzin, znalezienie kolejnego bądź innego za-
jęcia, a nie udanie się do terapeuty. 

Panie często wybierają słabe punkty, w któ-
re mogą ugodzić swojego partnera w bardzo 
„logiczny”  sposób:  negują  jego  zdolności 
przywódcze,  atakują  jego  umiejętności  za-
bezpieczenia  odpowiedniego  statusu  mate-
rialnego rodzinie oraz jego sprawność seksu-
alną i wygląd fizyczny. Wszystko to składa się 
na tę mityczną „męskość”, którą wszyscy tak 
chętnie  stawiamy  na  piedestale.  Wpajanie 
chłopcom  od małego,  że muszą  za  wszelką 
cenę pokazać się jako „męscy mężczyźni”, do-
prowadza do zaburzenia obrazu partnerstwa 
w związku. Mężczyzna wie, że oczekuje się od 
niego bycia opoką w rodzinie, tym silnym wo-
jownikiem, który przynosi damie łup z polo-
wania. Kiedy zatem kobieta zaczyna wytykać 
mu bardzo często wyimaginowane błędy, kry-

tykuje go, obraża  i niszczy psychicznie, męż-
czyzna nie widzi wielu możliwości  jak  tylko: 
albo zaciśnie zęby i będzie cierpiał bez słowa, 
albo zacznie zachowywać się agresywnie, po-
nieważ  zakodowano mu  od maleńkiego,  że 
tak powinien rozwiązywać problemy. 

Kobiety  sięgają  także  po  kłamstwa,  oszczer-
stwa  i  „wymowne  niedopowiedzenia”,  aby 
zdyskredytować swoją ofiarę. Mężczyźni rza-
dziej będą chcieli prostować plotki, bo często 
nie mają o nich żadnej wiedzy. Dlaczego? Po-
nieważ panie wybierają na swoje powiernicz-
ki koleżanki, które ślepo im wierzą i nie mają 
żadnego  (bądź  niewielki)  kontaktu  z  ofiarą. 
Kłamstwa mogą zatem skakać sobie od jednej 
osoby do drugiej bez wiedzy samego zaintere-
sowanego.  Partnerki  również  zdecydowanie 
częściej wykorzystują dzieci jako broń – opo-
wiadanie im, że tata jest nieudacznikiem, nie 
zajmuje się domem i nie ma ochoty spędzać 
z nimi czasu, bo woli pracować, jest w wielu 
rodzinach na porządku dziennym. I nieważne, 
że ojciec podjął kolejny etat, ponieważ matka 
narzekała na niskie zarobki – teraz nie ma go 
częściej w domu i to też jest złe. 

Zaczyna się zatem komentowanie zachowań, 
wyglądu i charakteru mężczyzny w obecności 
dzieci  –  ojcowie  coraz  rzadziej  decydują  się 
na  konfrontację  w  takiej  sytuacji,  ponieważ 
wiedzą,  że  ich  agresywne  czy  też  stanow-
cze  zachowanie  wywoła  eskalację  konfliktu 
i  może  zranić  maluchy. Mamy,  które  w  taki 
sposób  wykorzystują  dzieci,  chcą  stworzyć 
sobie w domu front, by móc go wykorzystać, 
kiedy  ewentualnie  dojdzie  do  jakiejkolwiek 
„burzy”. Gdzieś głęboko wiedzą, że ich zacho-
wanie nie  jest sprawiedliwe  i dobre, dlatego 
„zabezpieczają  sobie  tyły”. Ośmieszanie ojca 
w oczach dzieci, alienowanie go od nich i in-
nych członków jego rodziny to także technika, 
którą  stosują  kobiety.  Sprawczyniom  chodzi 
o to, by ofiary czuły się samotne i opuszczone 
– tak działa każdy sprawca przemocy. Aliena-
cja sprawia, że trudniej  jest prosić o pomoc, 
a  o  to  chodzi  przemocowcom.  I  tu  pora  na 
„najgorętszą parę ostatnich tygodni”. 

Johnny i Amber
Co się może stać, kiedy mężczyzna decyduje 
się jednak na wyznanie, że jest lub był ofia-
rą  przemocy?  Żeby  odpowiedzieć  sobie  na 
to  pytanie,  wystarczy  przyjrzeć  się  sprawie 
rozwodowej  pary  aktorów.  Amber  Heard 
niedługo  po  ślubie  oskarżyła  Deppa  o  sto-
sowanie przemocy domowej; bardzo szybko 
odsunęli się od niego przyjaciele, stracił kon-

trakty  reklamowe,  wyrzucono  go  z  obsady 
filmów, których był absolutną gwiazdą  („Pi-
raci z Karaibów” i „Fantastyczne zwierzęta”). 
Zlinczowano go, mimo że sam zainteresowa-
ny, jego ochroniarze, asystentka Amber i inni 
sugerowali,  że  aktorka  kłamie,  a  to  Johnny 
przez  cały  czas  trwania małżeństwa  zbierał 
od  niej  srogie  cięgi.  W  procesie  wychodzą 
na światło dzienne brudy, których nikt przy 
zdrowych zmysłach nie chciałby prać publicz-
nie. Mimo wszystko para zdecydowała się na 
upublicznienie sprawy; Heard liczy na zebra-
nie poparcia i sławę, a Depp pragnie oczyścić 
swoje imię i pokazać, że był ofiarą. 

Z  nagrań wynika  jednoznacznie,  że  kobieta 
biła aktora – w czasie  jednej z kłótni stracił 
nawet kawałek palca; obrażała go, zdradzała, 
a nawet narobiła mu na poduszkę. Oczywi-
ście Depp nie jest święty – pił, brał narkotyki, 
ale nie bił Amber, był w czasie ich konfronta-
cji niemal zawsze bardzo pasywny. W chwili, 
kiedy  piszę  ten  tekst,  proces  jeszcze  trwa, 
więc nie wiemy, jakie będzie jego rozwiąza-
nie, ale już teraz możemy powiedzieć, że ak-
tor był ofiarą przemocy fizycznej  i psychicz-
nej. Na jednym z nagrań Amber Heard mówi 
mu: „Powiedz światu, Johnny, powiedz im… 
Ja, Johnny Depp, mężczyzna, ofiara przemo-
cy domowej… i sprawdź, jak wiele osób w to 
uwierzy  i  stanie po twojej stronie  (…)”. „Je-
steś ode mnie większy i silniejszy… Ja byłam 
52-kilogramową kobietą… Zamierzasz stanąć 
przed  sądem  i powiedzieć: Ona  to  zaczęła? 
Serio?”. Na nagraniu słychać także, jak Depp 
mówi: „Tak, jestem”, kiedy pada pytanie o to, 
czy jest ofiarą aktorki. 

To, że mężczyzna znany, lubiany i postrzegany 
jako macho staje przed całym światem i przy-
znaje, że był bity, poniżany, niszczony i zdra-
dzany  przez  swoją  partnerkę, może  pomóc 
innym, którzy znajdują się w takiej sytuacji. 
Liczę po cichu na to, że dzięki upublicznieniu 
procesu mężczyźni, którzy są ofiarami prze-
mocy domowej, odważą się wystąpić przed 
szereg.  Nagłośnienie  sprawy  Deppa  może 
„wyleczyć” nas z seksistowskiego przeświad-
czenia, że to tylko kobiety mogą być ofiarami.

Jeśli  czytasz  mój  tekst  i  czujesz,  że  jesteś 
ofiarą przemocy,  lub znasz kogoś, kto cierpi 
z jej powodu, nie bój się szukać pomocy: po-
wiadom policję, zadzwoń na Niebieską Linię: 
800 120 002, a  jeśli  jesteś w Belgii  lub Ho-
landii, wybierz numer 1712. Nie wstydź się, 
walcz o siebie, nie jesteś sam!

Anna Albingier
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KALENDARZ IMPREZ
19.06
BXL TOUR
Wyścig kolarski na ulicach Brukseli 
www.bxltour.be 

24 – 26.06 
FESTIWAL COULEUR CAFÉ 2022
square de l’Atomium, 1000 Bruxelles 
www.couleurcafe.be

29.06 i 1.07 
OMMEGANG 2022
Grand-Place, 1000 Bruxelles
www.ommegang.be

1 – 3.07 
BROSELLA FESTIVAL
Théâtre de Verdure, 1020 Bruxelles
www.brosellafestival.be 

1.07 – 11.09 
FESTIWAL RZEŹB Z PIASKU
Dinos in the sand, Middelkerke
www.zandsculpturenfestival.com 

do 30.06
WYSTAWA: MAŁY KSIĄŻĘ WŚRÓD LUDZI
Antoine de Saint Exupéry.  
Le Petit Prince parmi les Hommes
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.expo-petitprince.com   

do 30.06
WYSTAWA: THE CLIMATE SHOW
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.theclimateshow.eu 

do 7.08
WYSTAWA: T.REX
Muséum des Sciences Naturelles, 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

FRIDA KAHLO – THE LIFE OF AN ICON 
La Galerie Horta, 1000 Bruxelles
www.fridakahlobruxelles.be

LE SORTILÈGE 2022
Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Hembeek
www.sortilege.be

5.06
ŚWIĘTO ŚRODOWISKA
Parc Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.environnement.brussels 

12.06
DOUDOU 2022
Obchody Ducasse de Mons Doudou 2022 
od 8 do 19 czerwca, https://monsblog.be 
Mons
www.doudou.mons.be

17.06
OPERA CARMEN 
Opactwo Villers-la-Ville
www.villers.be

12.06
FESTYN SZKOLNY
Szkoła PCK im. Jana Pawła II
av. Felix Marchal 50, 1030 Bruxelles
www.szkola.be 

17 – 21.06
ŚWIĘTO MUZYKI 2022
koncerty, Bruksela & Walonia
wstęp: bezpłatny
www.fetedelamusique.be

18 – 19.06
REKONSTRUKCJA  
BITWY POD WATERLOO
route du Lion 1815B, 1410 Waterloo
www.bataillewaterloo.com 

18.06
THRONES
Muzyka filmowa: Game of Thrones, Lord of the Ring, 
The world of Narnia, Gladiator, Lawrence of Arabia, 
Avatar, The Hobbit.
Opactwo Villers-la-Ville
www.villers.be

19.06
FAMILY DAY
Coudenberg 
place des Palais, 1000 Bruxelles
www.coudenberg.brussels  
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W MaxiClean Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – przekaż swojemu Klientowi kontakt do 
jednego z naszych biur, a my zajmiemy się resztą.
Nie musisz wierzyć nam na słowo - przekonaj się sama, dlaczego jesteśmy najczęściej wybieranym biurem 
wśród kobiet pracujących w sektorze titres-services/dienstencheques.

Otwarcie biura w Roeselare

Firma przyjazna dzieciom

Obawiasz się, że Twoi klienci nie będą chcieli 
zmienić biura razem z Tobą?

Maxi Pakiet to gwarancja najlepszych warunków pracy

  Proponujemy stawkę i pozostałe bonusy spełniające Twoje oczekiwania 
i gwarantujące najlepsze finansowe rozwiązanie dla Ciebie na rynku

  Czeki żywnościowe o wartości 7 euro już od pierwszego dnia pracy – co 
przy pełnym etacie daje ok. 150€ na wydatki - to dodatkowy zastrzyk 
gotówki w Twoim portfelu, kiedy ceny szybują do góry

  Zwrot kosztów transportu bez względu na to, jakim środkiem transpor-
tu się poruszasz oraz zwrot transportu pomiędzy klientami !

  Płatny czas pracy pomiędzy klientami - nie robimy fikcyjnych przerw, 
które zaniżają Twoje wynagrodzenie !

  Pełen pakiet świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenie

  Ubezpieczenie obejmuje Cię zarówno w pracy, jak i w drodze do pracy 
i drodze powrotnej

  Gwarancja pracy zastępczej lub zasiłku ekonomicznego podczas nie-
obecności klienta – sama decydujesz, czy w wypadku nieobecności 
Twojego klienta chcesz przyjąć prace zastępczą, czy nie

  Urlop płatny i bezpłatny – wykorzystałaś już swój urlop płatny i potrze-

bujesz dodatkowych dni wolnych ? W MaxiClean możesz bez problemu 
wziąć urlop bezpłatny

  100% płatny urlop edukacyjny – chciałabyś odbyć dodatkowe kursy, 
np. językowe, nie tracąc jednocześnie wynagrodzenia za godziny, kiedy 
nie pracujesz? Urlop edukacyjny to rozwiązanie dla Ciebie, a my dajemy 
Ci możliwość skorzystania z tego rozwiązania!

  Urlopy tematyczne, wychowawcze i rodzicielskie – potrzebujesz płat-
nego urlopu, aby zająć się osobą bliską, która wymaga opieki? Możesz 
ubiegać się o taki urlop, podobnie jak o urlop wychowawczy oraz ma-
cierzyński

  Możliwość zwiększenia lub zmniejszania liczby godzin pracy – jeste-
śmy elastyczni i dlatego w porozumieniu z Tobą projektujmy dla Ciebie 
indywidulany grafik, tak abyś sama mogła zadecydować, jak będzie 
wyglądał Twój tydzień

  Płatne szkolenia – stawiamy na Twój rozwój i Twój czas spędzony na 
szkoleniu jest w 100% płatny

  Piękna biżuteria z katalogu MaxiClean

Madou
Boulevard Bischoffsheim 1-8
1000 Bruxelles
Tel. 02/223.58.48

Leuven 
Kapucijnenvoer 4
3000 Leuven
Tel. 016/29.00.83

Jette
Avenue de Laeken 7
1090 Jette
Tel. 02/880.05.33

Waregem
Stormestraat 44
8790 Waregem
Tel. 051/67.00.40

Anderlecht
Petite Rue des Loups 2
1070 Anderlecht
Tel. 02/524.47.71

Roeselare
Noordstraat 122
8800 Roeselare
Tel. 056/98.03.39

Antwerpia
Frankrijklei 49
2000 Antwerpen
Tel. 03/223.37.03

MaxiClean dla Ciebie  i dla rodziny 

Rozpoczęcie lata z MaxiClean

WIT – Rood 
Antwerpen:

Turniej piłkarski połączony 
z piknikiem rodzinnym 

04.06 

Półkolonie 
dla dzieci:

Wakacyjne przygody ze 
Strefą Dobrego Czasu 

w Brukseli

01.07-15.07

Spotkanie 
z cyklu 

Siła Kobiet
Antwerpia

11.06

Dzień Dziecka
z polskim supermarketem 

Malinka w Izegem 

04-05.06  

Dzień Dziecka
na Farmie Groenhof 

w Pulle 

19.06 

Akademia 
Rozwoju

03.06 Bruksela, 
08.06 Bruksela, 
10.06 Waregem 

Kolonie 
z Akademią Pana 

Kleksa

22.07-29.07 
30.07-06.08
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W MaxiClean Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – przekaż swojemu Klientowi kontakt do 
jednego z naszych biur, a my zajmiemy się resztą.
Nie musisz wierzyć nam na słowo - przekonaj się sama, dlaczego jesteśmy najczęściej wybieranym biurem 
wśród kobiet pracujących w sektorze titres-services/dienstencheques.

Otwarcie biura w Roeselare

Firma przyjazna dzieciom

Obawiasz się, że Twoi klienci nie będą chcieli 
zmienić biura razem z Tobą?

Maxi Pakiet to gwarancja najlepszych warunków pracy

  Proponujemy stawkę i pozostałe bonusy spełniające Twoje oczekiwania 
i gwarantujące najlepsze finansowe rozwiązanie dla Ciebie na rynku

  Czeki żywnościowe o wartości 7 euro już od pierwszego dnia pracy – co 
przy pełnym etacie daje ok. 150€ na wydatki - to dodatkowy zastrzyk 
gotówki w Twoim portfelu, kiedy ceny szybują do góry

  Zwrot kosztów transportu bez względu na to, jakim środkiem transpor-
tu się poruszasz oraz zwrot transportu pomiędzy klientami !

  Płatny czas pracy pomiędzy klientami - nie robimy fikcyjnych przerw, 
które zaniżają Twoje wynagrodzenie !

  Pełen pakiet świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenie

  Ubezpieczenie obejmuje Cię zarówno w pracy, jak i w drodze do pracy 
i drodze powrotnej

  Gwarancja pracy zastępczej lub zasiłku ekonomicznego podczas nie-
obecności klienta – sama decydujesz, czy w wypadku nieobecności 
Twojego klienta chcesz przyjąć prace zastępczą, czy nie

  Urlop płatny i bezpłatny – wykorzystałaś już swój urlop płatny i potrze-

bujesz dodatkowych dni wolnych ? W MaxiClean możesz bez problemu 
wziąć urlop bezpłatny

  100% płatny urlop edukacyjny – chciałabyś odbyć dodatkowe kursy, 
np. językowe, nie tracąc jednocześnie wynagrodzenia za godziny, kiedy 
nie pracujesz? Urlop edukacyjny to rozwiązanie dla Ciebie, a my dajemy 
Ci możliwość skorzystania z tego rozwiązania!

  Urlopy tematyczne, wychowawcze i rodzicielskie – potrzebujesz płat-
nego urlopu, aby zająć się osobą bliską, która wymaga opieki? Możesz 
ubiegać się o taki urlop, podobnie jak o urlop wychowawczy oraz ma-
cierzyński

  Możliwość zwiększenia lub zmniejszania liczby godzin pracy – jeste-
śmy elastyczni i dlatego w porozumieniu z Tobą projektujmy dla Ciebie 
indywidulany grafik, tak abyś sama mogła zadecydować, jak będzie 
wyglądał Twój tydzień

  Płatne szkolenia – stawiamy na Twój rozwój i Twój czas spędzony na 
szkoleniu jest w 100% płatny

  Piękna biżuteria z katalogu MaxiClean

Madou
Boulevard Bischoffsheim 1-8
1000 Bruxelles
Tel. 02/223.58.48

Leuven 
Kapucijnenvoer 4
3000 Leuven
Tel. 016/29.00.83

Jette
Avenue de Laeken 7
1090 Jette
Tel. 02/880.05.33

Waregem
Stormestraat 44
8790 Waregem
Tel. 051/67.00.40

Anderlecht
Petite Rue des Loups 2
1070 Anderlecht
Tel. 02/524.47.71

Roeselare
Noordstraat 122
8800 Roeselare
Tel. 056/98.03.39

Antwerpia
Frankrijklei 49
2000 Antwerpen
Tel. 03/223.37.03

MaxiClean dla Ciebie  i dla rodziny 
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Informacje znajdujące się na opakowa-
niach kosmetyków nie są przypadkowe. 
Większość z nich wynika z przepisów prawa 
– rozporządzenia kosmetycznego i innych 
aktów prawnych. W naszym kraju wszystkie 
dostępne na rynku kosmetyki powinny być 
oznakowane w języku polskim. Zaś składy, 
zgodnie z rozporządzeniami międzynarodo-
wymi, są podawane w języku łacińskim i an-
gielskim. Nazwy łacińskie to określenia sub-
stancji roślinnych, zaś angielskie – składników 
chemicznych. Wybierając dla siebie krem czy 
balsam, zwracajmy uwagę nie na slogany re-
klamowe, ale na INCI. Co oznacza ten skrót? 

INCI to Interna� onal Nomenclature of Co-
sme� c Ingredients, czyli międzynarodowe 
nazewnictwo składników kosmetyków. 
Lista ta według obowiązujących norm musi 
znaleźć się na każdym wyrobie drogeryjnym, 
a kolejność składników ma ogromne znacze-
nie. Na początku listy umieszczane są skład-
niki i substancje, których w kosmetyku jest 
najwięcej, z kolei na samym końcu znajdują 
się komponenty zawarte w produkcie w zni-
komych ilościach. Obecnie na rynku europej-
skim jest zarejestrowanych ponad siedem 
tysięcy składników kosmetycznych mogą-
cych wejść w skład wyrobu przeznaczonego 
do pielęgnacji. Jak się w tym nie pogubić? 
Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. 

Kosmetyki, nawet te określane jako na-
turalne, to najczęściej preparaty złożone 
chemicznie. Co wchodzi w ich skład? Głów-
nym składnikiem większości kosmetyków 
jest woda. Nie taka zwykła i przypadkowa – 
musi mieć odpowiednią czystość, by spełnić 
surowe normy. Najważniejsze jednak są sub-
stancje czynne – dzięki nim kosmetyk ma 
określone działanie na skórę. Składniki czyn-

ne (aktywne) działają na powierzchni skó-
ry (w obszarze warstwy rogowej naskórka) 
i włosów lub docierają do głębszych warstw 
skóry. Substancje aktywne stosowane w ko-
smetykach to m.in. re� nol, aktywne pepty-
dy, witaminy, substancje hamujące działanie 
wolnych rodników, substancje o działaniu 
przeciwbakteryjnym, łagodzącym, prze-
ciwzapalnym, złuszczającym itp. Z kolei sub-
stancje bazowe są niezbędne do wykonania 
kosmetyku, stanowią większość jego objęto-
ści. Pozwalają na utworzenie odpowiedniej 
formy preparatu, np. emulsji lub żelu, oraz 
na wprowadzenie do preparatu substancji 
czynnych. W skład kosmetyków wchodzą 
też substancje dodatkowe (pomocnicze) – 
umożliwiające uzyskanie zakładanej formy 
preparatu (np. emulgatory), utrzymujące 
trwałość i skład chemiczny (konserwujące 
i antyoksydanty), barwiące i nadające okre-
ślony zapach. Część z nich może niestety sil-
nie uczulać, zwłaszcza konserwanty. Bez nich 
jednak trudno zachować czystość mikrobio-
logiczną produktu, która jest istotna dla na-
szego zdrowia. Bez konserwantów trwałość 
produktu będzie bardzo krótka. Mamy także 
substancje powierzchniowo czynne (inaczej 
spc lub surfaktanty), których zadaniem jest 
„mycie” – czyli rozpuszczanie zanieczyszczeń, 
tłuszczu i makijażu. Niektóre z nich mają bar-
dzo silne działanie i niestety wiele osób re-
aguje na nie uczuleniem lub podrażnieniem.

Czytając INCI, pamiętajmy, że na początku 
składu umieszczane są substancje, któ-
rych w kosmetyku jest najwięcej. Pierwsza 
jest substancja bazowa – najczęściej woda 
(aqua/water) bądź olej (oil). W dalszej ko-
lejności, w zależności oczywiście od rodzaju 
produktu, znajdziemy różnorodne substan-
cje aktywne: oleje, masła, ekstrakty z roślin, 

Wszystkie sprzedawane na europejskim rynku kosmetyki muszą spełniać 
surowe normy. Prawo nakłada bardzo rygorystyczne wymagania w zakre-
sie bezpieczeństwa produktów, reguluje także skład, oznakowanie, warunki 
produkcji i obrotu, dokumentację oraz sposób nadzorowania rynku przez 
władze. Każdy kosmetyk, który trafia do obrotu, musi wcześniej przejść 
dokładne testy i zostać oceniony pod względem bezpieczeństwa. Musi też 
posiadać kompletną dokumentację. Przed wprowadzeniem kosmetyku do 
obrotu producent zobowiązany jest do zgłoszenia danego produktu w euro-
pejskim Portalu Notyfi kacji Produktów Kosmetycznych (CPNP). 

witaminy itp. Zawartość procentowa po-
szczególnych substancji zwyczajowo nie jest 
podawana w składzie. Wszystkie substan-
cje, których zawartość w produkcie stanowi 
mniej niż 1 proc., są podawane w kolejności 
losowej. Których substancji jest najmniej? 
Tych umieszczonych po kompozycji zapa-
chowej (parfum, fragrance, aroma). Jeśli 
jakiś składnik znajduje się w tym miejscu, 
to w produkcie są go śladowe ilości, które 
nie mają szans zadziałać. Kupując produkt, 
zwracajmy zatem uwagę na to, czy rekla-
mowany na opakowaniu składnik nie znaj-
duje się na szarym końcu formuły. Jak od-
czytywać INCI bez znajomości łaciny i języka 
angielskiego? Można skorzystać ze specjal-
nych aplikacji do analizy składu. Dzięki nim 
nie tylko rozszyfrujemy obco brzmiące na-
zwy, ale także dostaniemy wskazanie, które 
z substancji tworzących dany produkt mogą 
być potencjalnymi alergenami. 

Czego nie powinno być w kosmetykach? 
Pamiętajmy, że kupowane z legalnych źró-
deł produkty są w 100 proc. przebadane 
i zawierają substancje dopuszczone na 
nasz rynek. Odpowiedź na zadane pyta-
nie będzie więc zależeć od indywidualnych 
predyspozycji użytkownika. Każdego z nas 
może uczulić co innego. Co podrażnia naj-
częściej? Konserwanty, substancje myjące 
o silnym działaniu, sekwestrant Disodium 
EDTA, który sam w sobie nie jest groźny, ale 
w połączeniu z niektórymi składnikami może 
mieć działanie uczulające. Czy warto zatem 
wybierać kosmetyki naturalne, posiadające 
certyfi katy? Tu także nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi, ponieważ czasem naturalne 
ekstrakty uczulają mocniej niż te uzyskane 
w laboratorium. Obserwujmy więc reakcje 
swojego organizmu i pamiętajmy, że to, co 
służy koleżance, nam może zaszkodzić.  

Przystępne wyjaśnienia nazw poszczegól-
nych substancji i opis ich działania:
• www.zpe.gov.pl/pdf/PkKb6d8T4
• www.subiektywnik-kosmetyczny.pl
• www.natuo.pl -> Składniki kosmetyków

Anna Albingier
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Artistic challenges
Fun Games

Sport
amazing energy!

 

FACTORY.ASBL.BE@GMAIL.COM

KIKIK DIDI SDSDKIDS
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FACTORY OF
IDENTITY
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Fun & Creative Activities
for Kids 

Age 4-6 /7-12

ART and
activieties

 4-8.07/
22-31.08

9h-17h

REGISTER
ONLINE

SPACE IS
LIMITED

gsm   +32 484091314

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!



NA KAJAKI W BELGII
 

Houyet - Anseremme,

Gendron - Anseremme, 

Houyet-Gendron, 

Lesse 

Dolinę rzeki Lesse i jej zieloną przyrodę można

odkryć kajakiem, wybierając jedną z trzech

popularnych tras:

 dystans: 21 km, czas: +/- 5 godz. 

dystans: 12 km, czas +/- 2,5 godz.. Po drodze

odkryjesz okazały Château de Walzin. 

dystans: 9 km, czas: +/- 2 godz.

Spływ kajakiem jest rewelacyjnym sposobem na spędzanie wolnego czasu! To
doskonała zabawa i aktywny wypoczynek pełen wrażeń, z którego może skorzystać
praktycznie każdy, niezależnie od kondycji czy wieku. Kajak jest dla młodych, dla
seniorów, rodzin z dziećmi, a nawet dla naszych czworonożnych przyjaciół. 

Jak będzie wyglądał taki wypad, zależy tylko od ciebie. Możliwości jest wiele,
począwszy od parogodzinnych rekreacyjnych wypadów, podczas których możesz
cieszyć się powolnym spływem nurtem rzeki, urozmaicając go piknikiem na brzegu czy
– w upalne dni – kąpielą, aż po wielodniowe zorganizowane wyprawy czy bardziej
ekstremalne spływy górskie.

Co musisz wiedzieć

W Walonii istnieje 6 łatwo dostępnych

odcinków turystycznych na rzekach:

Amblève, Ourthe, Lesse, Semois, Meuse       

i Viroin. Na Flandrii z kolei możesz

popływać kajakiem po rzekach: Kleine Nete,

Dyle, Demer i Zuidlede.   I właśnie taki

podział, na rzeki, zastosowaliśmy                    

w zestawieniu kajakowych tras. Kajakarstwo

jest dozwolone na większości tzw. szlaków

wodnych w Belgii. W Walonii znajduje się

prawie 450 km szlaków wodnych, na

których można pływać. 

W Walonii istnieje sześć łatwo dostępnych

odcinków turystycznych na rzekach:

Amblève, Ourthe, Lesse, Semois, Meuse i

Viroin. We Flandrii z kolei możesz popływać

kajakiem po rzekach: Kleine Nete, Dyle,

Demer i Zuidlede. I właśnie taki podział, na

rzeki, zastosowaliśmy w zestawieniu tras

kajakowych.

Masz do wyboru kilka możliwości spływu,

albo przywieziesz własny sprzęt, albo udasz

się do wypożyczalni kajaków. Zwróć uwagę,

że w przypadku każdej rzeki istnieje wiele

organizacji, które oferują różne trasy.

Zebraliśmy tutaj zestawienie tras na rzekach

w Walonii. Jeśli interesują cię trasy

kajakowe we Flandrii, przeczytaj pełny

artykuł na naszej stronie internetowej:

www.wakacjewbelgii.com.

Amblève
 
Jeśli chcesz zwiedzać Amblève kajakiem                     

i odkryć najdzikszą stronę belgijskich Ardenów,

możesz na przykład skorzystać                                             

z wypożyczalni sprzętu, która znajduje się                     

u podnóża wodospadu w Coo, pod adresem:

Petit Coo 4, Coo - Stavelot

Na naszej stronie znajdziesz wszystkie dane kontaktowe wypożyczalni kajaków 

 www.wakacjewbelgii.com/kajaki-w-belgii 
 

Dourbes – Treignes,

Olloy – Treignes, 

Vierves – Treignes, 

Viroin 

Wypożyczalnia kajaków znajduje się przy: Rue

du Ternia 1, Treignes.

Rzeka Viroin jest mniej popularna wśród

turystów, za to oferuje spokojne i dzikie

otoczenie. 

Dostępne są trzy trasy:

 

dystans: 20 km

dystans: 13 km

dystans: 7 km

Po drodze będzie okazja, by odkryć                          

w szczególności ruiny zamku Haute Roche                  

i Roche aux Faucons. 

Chiny – Lacuisine,

Chiny – Florenville, 

Chiny – Chassepierre,

 

Aby odkryć Semois kajakiem, możesz również

zacząć od Chiny (niedaleko Florenville                   

w prowincji Luksemburg) i dotrzeć do

Lacuisine, Florenville lub Chassepierre drogą

wodną.

 dystans: 8 km, czas: +/- 2 godz. 

dystans: 12 km, czas: +/- 3 godz. 

 dystans: 22 km, czas: +/- 4,5 godz. 

Możliwość startu z mostu Saint-Nicolas w Chiny

(dodatkowe 4 km).

Hamoir – Comblain-au-Pont,

Barvaux – Hamoir,

Barvaux – Comblain-au-Pont, 

Maboge – La Roche-en-Ardenne, 

Nisramont – La Roche-en-Ardenne,

 Maboge – La Roche-en-Ardenne, 

le Parc naturel des deux Ourthes,

Nisramont – La Roche-en-Ardenne, 

Poupehan – Alle-sur-Semois,

Alle-sur-Semois – Vresse, 

Alle-sur-Semois – Membre-sur-

Semois,

Alle-sur-Semois – Bohan,

Tutaj też do wyboru mamy wiele różnych tras:

 dystans: 8,4 km, czas: 2–3 godz. 

 dystans: 15 km, czas: 4–5 godz.

dystans: 23,4 km, czas: 8–9 godz.

dystans: 10 km, czas: +/-1,5 godz. 

dystans: 21 km, czas: +/- 4 godz. 

+/- 1,5 godz.

 +/- 2h godz.

+/- 5 godz.

Semois

Spływ kajakowy doliną rzeki Semois

umożliwia podziwianie piękna ardeńskich

krajobrazów i jest najlepszym sposobem na

aktywny wypoczynek z rodziną lub

przyjaciółmi. Między miasteczkami Poupehan  

i Bohan przepłyniesz m.in. przez rezerwat

przyrody Membre, aby odkryć jego niezwykłą

bioróżnorodność i dziki charakter. 

To prawdziwy klejnot Ardenów i dom dla wielu

gatunków zwierząt i roślin, które są unikalne

dla tego regionu.

Na rzece Semois jest wyznaczonych

kilkanaście tras:

dystans: 10–11 km, czas: 2–3 godz.

dystans: 7 km, czas: 1–2 godz.

dystans: 10–11 km, czas: 2–3 godz.

 dystans: 17 km, czas: 3–4 godz.

Poupehan – Frahan,

Bouillon – Poupehan,

4 dni: Chiny – Bouillon,

3 dni: Chassepierre – Bouillon,

4 dni: Herbeumont – Bouillon,

5 dni: Chiny – Vresse, 

Saty – Bouillon, 

Dohan – Bouillon, 

Cugnon – Bouillon,

Kolejne dwie trasy, których szczegóły możecie

zobaczyć tutaj, oferowane są z Poupehan lub            

z Bouillon:

dystans: 4 km, czas: 1–2 godz.

 dystans: 15 km, czas: 3–4 godz. 

Pod adresem: Faubourg de France 1                        

w Bouillon znajduje się wypożyczalnia kajaków,

która oprócz krótkich kilkugodzinnych tras

oferuje również opcje kilkudniowych wypraw,

podczas których można pokonać dystans aż

100 km. 

 dystans: 76 km

 dystans: 50 km

 dystans: 38 km

dystans: +/- 100 km

Pozostałe krótsze trasy to:

dystans: 7 km

dystans:14 km

 dystans: 28 km (tylko w sezonie) 

Lista wypożyczalni kajaków

Zeskanuj telefonem 

Ourthe

Zejście do rzeki Ourthe oferuje największą

różnorodność krajobrazów: od głębokich

Ardenów, przez Condroz, po rozległe

równiny Famenne. Spływ kajakowy rzeką

Ourthe to okazja do dzielenia się z rodziną i

przyjaciółmi radościami płynącymi z natury i

nieskażonych krajobrazów u wrót belgijskich

Ardenów. Jak kanion w bardzo stromej

dolinie, Ourthe zsuwa się 300 m niżej niż

wierzchołki wzgórz. Strome zbocza, pokryte

lasami, wyznaczają granice tej wąskiej

doliny.
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NA KAJAKI W BELGII
 

Houyet - Anseremme,

Gendron - Anseremme, 

Houyet-Gendron, 

Lesse 

Dolinę rzeki Lesse i jej zieloną przyrodę można

odkryć kajakiem, wybierając jedną z trzech

popularnych tras:

 dystans: 21 km, czas: +/- 5 godz. 

dystans: 12 km, czas +/- 2,5 godz.. Po drodze

odkryjesz okazały Château de Walzin. 

dystans: 9 km, czas: +/- 2 godz.

Spływ kajakiem jest rewelacyjnym sposobem na spędzanie wolnego czasu! To
doskonała zabawa i aktywny wypoczynek pełen wrażeń, z którego może skorzystać
praktycznie każdy, niezależnie od kondycji czy wieku. Kajak jest dla młodych, dla
seniorów, rodzin z dziećmi, a nawet dla naszych czworonożnych przyjaciół. 

Jak będzie wyglądał taki wypad, zależy tylko od ciebie. Możliwości jest wiele,
począwszy od parogodzinnych rekreacyjnych wypadów, podczas których możesz
cieszyć się powolnym spływem nurtem rzeki, urozmaicając go piknikiem na brzegu czy
– w upalne dni – kąpielą, aż po wielodniowe zorganizowane wyprawy czy bardziej
ekstremalne spływy górskie.

Co musisz wiedzieć

W Walonii istnieje 6 łatwo dostępnych

odcinków turystycznych na rzekach:

Amblève, Ourthe, Lesse, Semois, Meuse       

i Viroin. Na Flandrii z kolei możesz

popływać kajakiem po rzekach: Kleine Nete,

Dyle, Demer i Zuidlede.   I właśnie taki

podział, na rzeki, zastosowaliśmy                    

w zestawieniu kajakowych tras. Kajakarstwo

jest dozwolone na większości tzw. szlaków

wodnych w Belgii. W Walonii znajduje się

prawie 450 km szlaków wodnych, na

których można pływać. 

W Walonii istnieje sześć łatwo dostępnych

odcinków turystycznych na rzekach:

Amblève, Ourthe, Lesse, Semois, Meuse i

Viroin. We Flandrii z kolei możesz popływać

kajakiem po rzekach: Kleine Nete, Dyle,

Demer i Zuidlede. I właśnie taki podział, na

rzeki, zastosowaliśmy w zestawieniu tras

kajakowych.

Masz do wyboru kilka możliwości spływu,

albo przywieziesz własny sprzęt, albo udasz

się do wypożyczalni kajaków. Zwróć uwagę,

że w przypadku każdej rzeki istnieje wiele

organizacji, które oferują różne trasy.

Zebraliśmy tutaj zestawienie tras na rzekach

w Walonii. Jeśli interesują cię trasy

kajakowe we Flandrii, przeczytaj pełny

artykuł na naszej stronie internetowej:

www.wakacjewbelgii.com.

Amblève
 
Jeśli chcesz zwiedzać Amblève kajakiem                     

i odkryć najdzikszą stronę belgijskich Ardenów,

możesz na przykład skorzystać                                             

z wypożyczalni sprzętu, która znajduje się                     

u podnóża wodospadu w Coo, pod adresem:

Petit Coo 4, Coo - Stavelot

Na naszej stronie znajdziesz wszystkie dane kontaktowe wypożyczalni kajaków 

 www.wakacjewbelgii.com/kajaki-w-belgii 
 

Dourbes – Treignes,

Olloy – Treignes, 

Vierves – Treignes, 

Viroin 

Wypożyczalnia kajaków znajduje się przy: Rue

du Ternia 1, Treignes.

Rzeka Viroin jest mniej popularna wśród

turystów, za to oferuje spokojne i dzikie

otoczenie. 

Dostępne są trzy trasy:

 

dystans: 20 km

dystans: 13 km

dystans: 7 km

Po drodze będzie okazja, by odkryć                          

w szczególności ruiny zamku Haute Roche                  

i Roche aux Faucons. 

Chiny – Lacuisine,

Chiny – Florenville, 

Chiny – Chassepierre,

 

Aby odkryć Semois kajakiem, możesz również

zacząć od Chiny (niedaleko Florenville                   

w prowincji Luksemburg) i dotrzeć do

Lacuisine, Florenville lub Chassepierre drogą

wodną.

 dystans: 8 km, czas: +/- 2 godz. 

dystans: 12 km, czas: +/- 3 godz. 

 dystans: 22 km, czas: +/- 4,5 godz. 

Możliwość startu z mostu Saint-Nicolas w Chiny

(dodatkowe 4 km).

Hamoir – Comblain-au-Pont,

Barvaux – Hamoir,

Barvaux – Comblain-au-Pont, 

Maboge – La Roche-en-Ardenne, 

Nisramont – La Roche-en-Ardenne,

 Maboge – La Roche-en-Ardenne, 

le Parc naturel des deux Ourthes,

Nisramont – La Roche-en-Ardenne, 

Poupehan – Alle-sur-Semois,

Alle-sur-Semois – Vresse, 

Alle-sur-Semois – Membre-sur-

Semois,

Alle-sur-Semois – Bohan,

Tutaj też do wyboru mamy wiele różnych tras:

 dystans: 8,4 km, czas: 2–3 godz. 

 dystans: 15 km, czas: 4–5 godz.

dystans: 23,4 km, czas: 8–9 godz.

dystans: 10 km, czas: +/-1,5 godz. 

dystans: 21 km, czas: +/- 4 godz. 

+/- 1,5 godz.

 +/- 2h godz.

+/- 5 godz.

Semois

Spływ kajakowy doliną rzeki Semois

umożliwia podziwianie piękna ardeńskich

krajobrazów i jest najlepszym sposobem na

aktywny wypoczynek z rodziną lub

przyjaciółmi. Między miasteczkami Poupehan  

i Bohan przepłyniesz m.in. przez rezerwat

przyrody Membre, aby odkryć jego niezwykłą

bioróżnorodność i dziki charakter. 

To prawdziwy klejnot Ardenów i dom dla wielu

gatunków zwierząt i roślin, które są unikalne

dla tego regionu.

Na rzece Semois jest wyznaczonych

kilkanaście tras:

dystans: 10–11 km, czas: 2–3 godz.

dystans: 7 km, czas: 1–2 godz.

dystans: 10–11 km, czas: 2–3 godz.

 dystans: 17 km, czas: 3–4 godz.

Poupehan – Frahan,

Bouillon – Poupehan,

4 dni: Chiny – Bouillon,

3 dni: Chassepierre – Bouillon,

4 dni: Herbeumont – Bouillon,

5 dni: Chiny – Vresse, 

Saty – Bouillon, 

Dohan – Bouillon, 

Cugnon – Bouillon,

Kolejne dwie trasy, których szczegóły możecie

zobaczyć tutaj, oferowane są z Poupehan lub            

z Bouillon:

dystans: 4 km, czas: 1–2 godz.

 dystans: 15 km, czas: 3–4 godz. 

Pod adresem: Faubourg de France 1                        

w Bouillon znajduje się wypożyczalnia kajaków,

która oprócz krótkich kilkugodzinnych tras

oferuje również opcje kilkudniowych wypraw,

podczas których można pokonać dystans aż

100 km. 

 dystans: 76 km

 dystans: 50 km

 dystans: 38 km

dystans: +/- 100 km

Pozostałe krótsze trasy to:

dystans: 7 km

dystans:14 km

 dystans: 28 km (tylko w sezonie) 

Lista wypożyczalni kajaków

Zeskanuj telefonem 

Ourthe

Zejście do rzeki Ourthe oferuje największą

różnorodność krajobrazów: od głębokich

Ardenów, przez Condroz, po rozległe

równiny Famenne. Spływ kajakowy rzeką

Ourthe to okazja do dzielenia się z rodziną i

przyjaciółmi radościami płynącymi z natury i

nieskażonych krajobrazów u wrót belgijskich

Ardenów. Jak kanion w bardzo stromej

dolinie, Ourthe zsuwa się 300 m niżej niż

wierzchołki wzgórz. Strome zbocza, pokryte

lasami, wyznaczają granice tej wąskiej

doliny.
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Anna Kiejna: Agato, spotykamy się na
chwilę przed zajęciami WenDo dla 
dziewczynek w wieku 10-13 lat, w Bruk-
seli – ale po polsku! – zorganizowanych 
przez polonijne stowarzyszenie femi-
nistyczne Elles sans frontières ASBL. 
Ty WenDo znasz od lat i jesteś orę-
downiczką tej metody nie tylko jako 
zajęć dla kobiet, tylko właśnie szcze-
gólnie dla dziewczynek. Dlaczego?

Agata Teutsch: Faktycznie. WenDo, czyli 
warsztaty z budowania pewności siebie, 
asertywności i samoobrony, choć zosta-
ły stworzone prawie 60 lat temu z my-
ślą o kobietach, to z czasem zostały tak 
zaadaptowane, żeby mogły w nich brać 
udział dziewczynki (od 7. roku życia) – 
po to, by jak najwcześniej zatrzymać 
proces tracenia przez dziewczynki pew-
ności siebie, swojego poczucia własnej 
wartości i siły.

Jak określisz cele metody?
Chodzi o to, by dziewczynki jak najwcze-
śniej utrwaliły w sobie poczucie auto-
nomii, prawa do własnej ekspresji, zda-
nia, samostanowienia, decydowania, 
ochrony przed naruszeniami, reagowa-
nia i działania. O WenDo mówimy, że to 
metoda pierwotnej prewencji, i faktycz-
nie – jak wynika z badań, udział w tych 
warsztatach zwiększa bezpieczeństwo, 
zmniejsza ryzyko naruszeń.

Można zacząć od 7 lat?
Tak, bo z badań wynika, że już w 9. roku 
życia dziewczynki tracą dotąd rosnące 
poczucie własnej wartości i sprawczości. 
Dzieje się to w wyniku socjalizacji do roli 
dziewczynki/kobiety – tresowania, sys-
temu nakazów i zakazów, komentarzy: 
powinnaś, nie powinnaś itd. Dlatego 
jest tak ważne, żeby dziewczynki jak 
najwcześniej mogły przyjść na WenDo 
i poczuć moc, uwolnić głos, doświad-
czyć własnej siły fizycznej, wyraźniej 
dostrzec swoje możliwości i zasoby, 
wzmocnić poczucie wpływu.

Jak wyglądają warsztaty?
Nasze warsztaty z dziewczynkami to 
bardzo dużo zabawy, ruchu, śmiechu, 
wolności i radości. To nie jest „tre-
ning”. Razem odkrywamy swoją siłę, 
a przy okazji uczymy podstawowych 
technik samoobrony.

Co dziewczynki mówią o WenDo?
Oto wyniki anonimowego badania 
przeprowadzonego wśród uczestniczek 
warsztatów WenDo w Polsce. Okazało 
się, że udział w WenDo znacznie pogłę-
bił wiedzę i umiejętności ochrony przed 
przemocą. U uczestniczek wzrosło po-
czucie bezpieczeństwa. Stały się bar-
dziej pewne siebie i asertywne.

Tego samego życzymy uczestniczkom 
warsztatów w Brukseli i liczymy na to, 
że takich szkoleń będzie więcej. Do-
dam, że jesienią Elles sans frontières 
ASBL zorganizują kolejne warsztaty 
WenDo dla dziewczynek oraz – odręb-
nie – dla kobiet i dziewcząt od lat 16.

rozmawiała Anna Kiejna

 

 
 

Feministyczne stowarzyszenie polonijne Elles sans fron� ères ASBL z radością ogłasza, że po trzyletniej covidowej przerwie

POWRACAJĄ ZAJĘCIA WENDO DLA DZIEWCZYNEK (po polsku), 
czyli warsztaty z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony

dla grupy wiekowej 10-13 lat.
Tym razem poprowadzi je doświadczona trenerka wendo, Agata Teutsch, 

prowadząca w Krakowie „Dziewczyńskie centrum mocy” przy fundacji Autonomia.

Zajęcia odbędą się w weekend 11-12 czerwca,
rue Montoyer 31, 1000 Bruxelles (metro Trone). 
Strój swobodny, należy wziąć przekąskę i wodę.

Proponowane godziny: 
Sobota     11.06: 14.00/15.00 – 19.30/20.00 (do uzgodnienia)
Niedziela 12.06: 10.30 – 17.00 

Koszt: 60 euro dla córek członkiń Elles sans fron� eres ASBL, 
70 euro dla pozostałych.
Liczba miejsc ograniczona do 12. 

Zgłoszenia  przyjmujemy pod adresem: 
kongreskobietbrx@gmail.com
                                                                   KongresKobietBruksela
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

   POLSKIE CEN
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ENIA - CENTRE D'ENSEIGNEM
EN

T POLONAIS ASBL

•	Oddział	przedszkolny	dla	dzieci	
pięcioletnich	–	przygotowanie	do	
nauki	czytania	i	pisania.	

•	Klasy	szkoły	podstawowej	I	–	VIII,
przygotowanie	do	sakramentu
Pierwszej	Komunii	Świętej	w	klasie	
trzeciej.

•	Język	angielski	dla	dzieci.
•	Język	francuski	dla	dorosłych. 

www.szkola.be
facebook.com/szkola.be

Zajęcia	odbywają	się	: 
Collège	Roi	Baudouin
Avenue Félix Marchal 50
1030 Bruksela
•	w	środę od 13:30
•	w	sobote od 9:00

Zapisy	w	szkole	: 
•	w	środę	w	godz.   16:30 – 17:30 
•	w	sobote	w	godz. 12:00 – 13:00

Kontakt	:
•	Dyrektor	: Teresa Arszagi vel Harszagi
•	tel: 0486/38 40 07 - 02/705 61 18 
•	e-mail:	 info@szkola.be

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II
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Syrop z mniszka

Będąc na wycieczce za miastem, warto 
nazbierać świeżych kwiatów mlecza, by 
przygotować syrop na kaszel i infekcje 
lub sok do herbaty. Kwiaty trzeba zbierać 
w słoneczny dzień, najlepiej do południa 
– wtedy są najbardziej aromatyczne. Do 
przewiewnego koszyka należy nazbierać 
około 250 kwiatów. Na taką ilość wykorzy-
stamy: 1 litr wody, 1 cytrynę i 1 kg cukru. 

Kwiaty najlepiej rozłożyć na godzinę, aby 
pozwolić wyjść ewentualnym insektom. 
Oczyszczone kwiaty bez łodyżek dajemy do 
garnka z wodą i gotujemy 10 min. Naczynie 
odkładamy w chłodne miejsce na 24 godz. 
Po tym czasie odcedzamy płyn i dodajemy 
do niego cukier i cytrynę. Teraz całość gotu-
jemy około 3 godz. do momentu uzyskania 
konsystencji miodu. Gotowy, jeszcze gorący 
syrop przelewamy do słoiczków i odstawia-
my w ciemne miejsce. Zachowa on świe-
żość przez kilka miesięcy. 

Wszystkie te właściwości bratek zawdzięcza 
nagromadzeniu fl awonoidów, głównie ruty-
ny; zawiera także sole mineralne, garbniki, 
pochodne kwasu salicylowego i witaminę 
C. Aby kuracja z bratka dała zadowalający 
efekt, napar z tej rośliny należy pić dwa razy 
dziennie przez miesiąc. Warto także stoso-
wać napar jako tonik do skóry.

Muffi  nki z bratkiem

 1 jajko
 150 g masła
 160 g cukru
 300 g mąki
 170 ml mleka
 2 banany
 pół szklanki bratków – listki i kwiaty
 12 migdałów – po jednym do muffi  nki
 szczypta soli

Rozpuścić masło z cukrem. Roztrzepać jaj-
ko z mlekiem i dodać pogniecione banany, 
wsypać mąkę z solą i wymieszać; dodać ma-
sło z cukrem i bratki (zostawić trochę do de-
koracji). Przełożyć ciasto do muffi  nek i ude-
korować bratkami oraz dodać po jednym 
migdale. Piec przez 20 min w temp. 200oC.

Pokrzywa wyrośnie praktycznie wszędzie, 
więc z jej znalezieniem nie powinniśmy 
mieć problemu. Najbardziej wartościowe 
są młode pędy i listki zbierane na począt-
ku lata. Napar z pokrzywy polecany jest na 
oczyszczanie organizmu, a wcierki w skórę 
głowy pomagają na porost włosów i popra-
wiają kondycję cebulek. Zawiera magnez, 
żelazo oraz szereg witamin K, C i E; jest bo-
gata w sole mineralne i antyoksydanty. 

Zioło to pomaga także w odchudzaniu, 
przyspieszając metabolizm. Pokrzywa 
jest moczopędna, co jest pomocne przy 
chorobach nerek. Stosowanie naparów 
z pokrzywy pozwala zachować na dłużej 
młody wygląd, a to ze względu na zawar-
tość antyoksydantów.

Napar z pokrzywy

Herbatkę z pokrzywy można przygoto-
wać z suchych lub świeżych liści. Na jed-
ną szklankę naparu najlepiej wykorzystać 
czubatą łyżkę pokrzywy. Liście należy zalać 
przegotowaną wodą i zaparzać – suszone 
nawet 10 min, a świeże tylko 2 min. Do na-
paru najlepiej nie dodawać cukru, ewentu-
alnie przestudzony można posłodzić mio-
dem. Jeśli drażni nas smak pokrzywy, do 
ziół możemy dodać melisę lub rumianek.

Pospolity mlecz, choć traktujemy go zwy-
kle jak chwast, także jest wartościowym 
ziołem. W okresie wypuszczania młodych 
pędów i kwitnienia właśnie te części rośliny 
są jadalne i nadają się jako dodatek do sa-
łatek. Mlecz ma właściwości oczyszczające 
organizm, ale także wspomaga trawienie. 
Dodatkowo z kwiatów przygotowuje się 
pyszne nalewki, syropy i miody.

To roślina, którą zna każdy – dziko rosnący 
bratek, nazywany także fi ołkiem trójbarw-
nym, macoszką lub sierotką, w całości po-
siada właściwości zdrowotne (nie zbiera się 
jedynie korzeni). Roślina kwitnie od maja 
do września i wtedy najlepiej ją zbierać 
i suszyć. Bratki można spotkać na obrze-
żach łąk lub w niewysokich górach – mają 
charakterystyczny zapach, wyczuwalny już 
z daleka. Od pradawna zielarki polecały je 
do oczyszczania krwi – również z trucizny – 
albo jako środek na gładką cerę. 

Bratek wspomaga przemianę materii, co 
pomaga w szybszym oczyszczaniu organi-
zmu z toksyn, a dzięki temu leczy trądzik. 
Jest stosowany przy chorobach skórnych, 
takich jak liszajec czy łuszczyca. Ma także 
działanie moczopędne, co pomaga przy 
infekcjach układu moczowego. Wzmacnia 
naczynia krwionośne, zwiększając ich ela-
styczność i zapobiegając pękaniu, przez co 
jest szczególnie polecany osobom z ten-
dencją do żylaków. Pomaga także przy 
odkrztuszaniu wydzieliny – rozrzedzając 
ją – oraz łagodzi stany zapalne.

Warto także do potraw dodawać natkę pie-
truszki – zwłaszcza do mięs, koktajli, zup 
i sałatek. Można ją blendować lub posypy-
wać nią potrawy – poprawia ich smak, ale 
też usprawnia pracę organizmu i zmniejsza 
występowanie trądziku.

Mięta to roślina, którą możemy hodo-
wać na parapecie w kuchni. Ma działanie 
oczyszczające, a jej spożywanie daje poczu-
cie ulgi w żołądku. Z mięty możemy robić 
napary i pić na czczo lub dodawać ją do 
deserów, sałatek i zup. Można także świeże 
listki utrzeć w moździerzu i powstałą papkę 
nałożyć na twarz w formie maseczki prze-
ciwko trądzikowi.

Nie wszystkie zioła zbierzemy sami; czasa-
mi lepiej i bezpieczniej kupić je w aptece 
w formie herbatek. Do oczyszczania orga-
nizmu warto stosować też: bluszczyk kur-
dybanek, skrzyp polny, ostropest, nawłoć, 
przetacznik czy łopian. Zioła te najlepiej pić 
naprzemiennie, traktując jako kurację.

Nawet jeśli zdrowo się odżywiamy i dbamy 
i siebie, organizm chętnie skorzysta z zioło-
wego detoksu. Wątroba i nerki odpowie-
dzialne są za oczyszczanie organizmu ze 
szkodliwych substancji, a zastosowanie ku-
racji ziołowej tylko w tym pomoże. Jeśli za-
uważymy u siebie zaburzenia trawienia, np. 
biegunki, zaparcia lub trądzik, to pierwsza 
oznaka, że organizm potrzebuje pomocy. 

Istnieje wiele ziół powszechnie dostęp-
nych, które są pomocne w detoksykacji 
organizmu. Należy jednak pamiętać, aby 
stosować je z umiarem i dodatkowo na-
wadniać organizm wodą, konieczną do 
prawidłowego oczyszczenia.

Agnieszka Strzałka

Długa zima, mało słońca i osłabienie 
związane z przesileniem wiosennym 
mogą skłaniać do szukania alterna-
tywnych metod na podniesienie od-
porności i oczyszczenie organizmu. 
Najprostszym sposobem, stosowa-
nym od wieków, jest wykorzystanie 
dobroczynnego działania ziół i ro-
ślin. Szczególnie teraz, kiedy cała 
przyroda budzi się do życia, a rośliny 
rozpoczęły okres wegetacji, warto 
zainteresować się tym tematem. 

Na stan organizmu ma wpływ przede 
wszystkim sposób odżywiania oraz 
ilość ruchu w ciągu dnia. Jeśli karmi-
my się gotowcami, pokarmami ubo-
gimi w witaminy, a do tego mamy 
stresującą pracę i nie uprawiamy 
żadnej aktywności fizycznej, to 
w organizmie zaczną gromadzić się 
toksyny i związki, które wpływają na 
pogarszanie się stanu zdrowia.

Zioła i rośliny potrafi ą oczyścić orga-
nizm z toksyn, poprawić wygląd nie-
dotlenionej skóry, a nawet pomóc 
przy zwalczaniu trądziku lub innych 
chorób skórnych. Zioła to także do-
bry wspomagacz w walce ze zbęd-
nymi kilogramami oraz ze skutkami 
długotrwałego stresu. Czasami wy-
starczy krótka kuracja, która da zdu-
miewające efekty. Nawet mieszkając 
w Belgii, można korzystać z dobro-
dziejstw podmiejskich lasów i łąk, 
aby nazbierać odpowiednich ziół.

W codziennej diecie często stosujemy, na-
wet o tym nie wiedząc, rośliny odpowie-
dzialne za oczyszczanie organizmu. Popu-
larny koper włoski dodawany do ogórków 
kiszonych to bogactwo witamin i minera-
łów, a dodatkowo zawiera olejki eteryczne. 
Natka kopru włoskiego przyspiesza meta-
bolizm i wspomaga spalanie tłuszczu, po-
maga usunąć nadmiar wody z organizmu 
oraz łagodzi bóle brzucha. Jeśli przygotu-
jemy napar z nasion kopru i będziemy go 
pić dwa razy dziennie przez dwa tygodnie, 
wyregulujemy produkcję sebum, a w ten 
sposób poprawimy kondycję cery.

Długa zima, mało słońca i osłabienie 
związane z przesileniem wiosennym 
mogą skłaniać do szukania alterna-
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Syrop z mniszka

Będąc na wycieczce za miastem, warto 
nazbierać świeżych kwiatów mlecza, by 
przygotować syrop na kaszel i infekcje 
lub sok do herbaty. Kwiaty trzeba zbierać 
w słoneczny dzień, najlepiej do południa 
– wtedy są najbardziej aromatyczne. Do 
przewiewnego koszyka należy nazbierać 
około 250 kwiatów. Na taką ilość wykorzy-
stamy: 1 litr wody, 1 cytrynę i 1 kg cukru. 

Kwiaty najlepiej rozłożyć na godzinę, aby 
pozwolić wyjść ewentualnym insektom. 
Oczyszczone kwiaty bez łodyżek dajemy do 
garnka z wodą i gotujemy 10 min. Naczynie 
odkładamy w chłodne miejsce na 24 godz. 
Po tym czasie odcedzamy płyn i dodajemy 
do niego cukier i cytrynę. Teraz całość gotu-
jemy około 3 godz. do momentu uzyskania 
konsystencji miodu. Gotowy, jeszcze gorący 
syrop przelewamy do słoiczków i odstawia-
my w ciemne miejsce. Zachowa on świe-
żość przez kilka miesięcy. 

Wszystkie te właściwości bratek zawdzięcza 
nagromadzeniu fl awonoidów, głównie ruty-
ny; zawiera także sole mineralne, garbniki, 
pochodne kwasu salicylowego i witaminę 
C. Aby kuracja z bratka dała zadowalający 
efekt, napar z tej rośliny należy pić dwa razy 
dziennie przez miesiąc. Warto także stoso-
wać napar jako tonik do skóry.

Muffi  nki z bratkiem

 1 jajko
 150 g masła
 160 g cukru
 300 g mąki
 170 ml mleka
 2 banany
 pół szklanki bratków – listki i kwiaty
 12 migdałów – po jednym do muffi  nki
 szczypta soli

Rozpuścić masło z cukrem. Roztrzepać jaj-
ko z mlekiem i dodać pogniecione banany, 
wsypać mąkę z solą i wymieszać; dodać ma-
sło z cukrem i bratki (zostawić trochę do de-
koracji). Przełożyć ciasto do muffi  nek i ude-
korować bratkami oraz dodać po jednym 
migdale. Piec przez 20 min w temp. 200oC.

Pokrzywa wyrośnie praktycznie wszędzie, 
więc z jej znalezieniem nie powinniśmy 
mieć problemu. Najbardziej wartościowe 
są młode pędy i listki zbierane na począt-
ku lata. Napar z pokrzywy polecany jest na 
oczyszczanie organizmu, a wcierki w skórę 
głowy pomagają na porost włosów i popra-
wiają kondycję cebulek. Zawiera magnez, 
żelazo oraz szereg witamin K, C i E; jest bo-
gata w sole mineralne i antyoksydanty. 

Zioło to pomaga także w odchudzaniu, 
przyspieszając metabolizm. Pokrzywa 
jest moczopędna, co jest pomocne przy 
chorobach nerek. Stosowanie naparów 
z pokrzywy pozwala zachować na dłużej 
młody wygląd, a to ze względu na zawar-
tość antyoksydantów.

Napar z pokrzywy

Herbatkę z pokrzywy można przygoto-
wać z suchych lub świeżych liści. Na jed-
ną szklankę naparu najlepiej wykorzystać 
czubatą łyżkę pokrzywy. Liście należy zalać 
przegotowaną wodą i zaparzać – suszone 
nawet 10 min, a świeże tylko 2 min. Do na-
paru najlepiej nie dodawać cukru, ewentu-
alnie przestudzony można posłodzić mio-
dem. Jeśli drażni nas smak pokrzywy, do 
ziół możemy dodać melisę lub rumianek.

Pospolity mlecz, choć traktujemy go zwy-
kle jak chwast, także jest wartościowym 
ziołem. W okresie wypuszczania młodych 
pędów i kwitnienia właśnie te części rośliny 
są jadalne i nadają się jako dodatek do sa-
łatek. Mlecz ma właściwości oczyszczające 
organizm, ale także wspomaga trawienie. 
Dodatkowo z kwiatów przygotowuje się 
pyszne nalewki, syropy i miody.

To roślina, którą zna każdy – dziko rosnący 
bratek, nazywany także fi ołkiem trójbarw-
nym, macoszką lub sierotką, w całości po-
siada właściwości zdrowotne (nie zbiera się 
jedynie korzeni). Roślina kwitnie od maja 
do września i wtedy najlepiej ją zbierać 
i suszyć. Bratki można spotkać na obrze-
żach łąk lub w niewysokich górach – mają 
charakterystyczny zapach, wyczuwalny już 
z daleka. Od pradawna zielarki polecały je 
do oczyszczania krwi – również z trucizny – 
albo jako środek na gładką cerę. 

Bratek wspomaga przemianę materii, co 
pomaga w szybszym oczyszczaniu organi-
zmu z toksyn, a dzięki temu leczy trądzik. 
Jest stosowany przy chorobach skórnych, 
takich jak liszajec czy łuszczyca. Ma także 
działanie moczopędne, co pomaga przy 
infekcjach układu moczowego. Wzmacnia 
naczynia krwionośne, zwiększając ich ela-
styczność i zapobiegając pękaniu, przez co 
jest szczególnie polecany osobom z ten-
dencją do żylaków. Pomaga także przy 
odkrztuszaniu wydzieliny – rozrzedzając 
ją – oraz łagodzi stany zapalne.

Warto także do potraw dodawać natkę pie-
truszki – zwłaszcza do mięs, koktajli, zup 
i sałatek. Można ją blendować lub posypy-
wać nią potrawy – poprawia ich smak, ale 
też usprawnia pracę organizmu i zmniejsza 
występowanie trądziku.

Mięta to roślina, którą możemy hodo-
wać na parapecie w kuchni. Ma działanie 
oczyszczające, a jej spożywanie daje poczu-
cie ulgi w żołądku. Z mięty możemy robić 
napary i pić na czczo lub dodawać ją do 
deserów, sałatek i zup. Można także świeże 
listki utrzeć w moździerzu i powstałą papkę 
nałożyć na twarz w formie maseczki prze-
ciwko trądzikowi.

Nie wszystkie zioła zbierzemy sami; czasa-
mi lepiej i bezpieczniej kupić je w aptece 
w formie herbatek. Do oczyszczania orga-
nizmu warto stosować też: bluszczyk kur-
dybanek, skrzyp polny, ostropest, nawłoć, 
przetacznik czy łopian. Zioła te najlepiej pić 
naprzemiennie, traktując jako kurację.

Nawet jeśli zdrowo się odżywiamy i dbamy 
i siebie, organizm chętnie skorzysta z zioło-
wego detoksu. Wątroba i nerki odpowie-
dzialne są za oczyszczanie organizmu ze 
szkodliwych substancji, a zastosowanie ku-
racji ziołowej tylko w tym pomoże. Jeśli za-
uważymy u siebie zaburzenia trawienia, np. 
biegunki, zaparcia lub trądzik, to pierwsza 
oznaka, że organizm potrzebuje pomocy. 

Istnieje wiele ziół powszechnie dostęp-
nych, które są pomocne w detoksykacji 
organizmu. Należy jednak pamiętać, aby 
stosować je z umiarem i dodatkowo na-
wadniać organizm wodą, konieczną do 
prawidłowego oczyszczenia.

Agnieszka Strzałka

Długa zima, mało słońca i osłabienie 
związane z przesileniem wiosennym 
mogą skłaniać do szukania alterna-
tywnych metod na podniesienie od-
porności i oczyszczenie organizmu. 
Najprostszym sposobem, stosowa-
nym od wieków, jest wykorzystanie 
dobroczynnego działania ziół i ro-
ślin. Szczególnie teraz, kiedy cała 
przyroda budzi się do życia, a rośliny 
rozpoczęły okres wegetacji, warto 
zainteresować się tym tematem. 

Na stan organizmu ma wpływ przede 
wszystkim sposób odżywiania oraz 
ilość ruchu w ciągu dnia. Jeśli karmi-
my się gotowcami, pokarmami ubo-
gimi w witaminy, a do tego mamy 
stresującą pracę i nie uprawiamy 
żadnej aktywności fizycznej, to 
w organizmie zaczną gromadzić się 
toksyny i związki, które wpływają na 
pogarszanie się stanu zdrowia.

Zioła i rośliny potrafi ą oczyścić orga-
nizm z toksyn, poprawić wygląd nie-
dotlenionej skóry, a nawet pomóc 
przy zwalczaniu trądziku lub innych 
chorób skórnych. Zioła to także do-
bry wspomagacz w walce ze zbęd-
nymi kilogramami oraz ze skutkami 
długotrwałego stresu. Czasami wy-
starczy krótka kuracja, która da zdu-
miewające efekty. Nawet mieszkając 
w Belgii, można korzystać z dobro-
dziejstw podmiejskich lasów i łąk, 
aby nazbierać odpowiednich ziół.

W codziennej diecie często stosujemy, na-
wet o tym nie wiedząc, rośliny odpowie-
dzialne za oczyszczanie organizmu. Popu-
larny koper włoski dodawany do ogórków 
kiszonych to bogactwo witamin i minera-
łów, a dodatkowo zawiera olejki eteryczne. 
Natka kopru włoskiego przyspiesza meta-
bolizm i wspomaga spalanie tłuszczu, po-
maga usunąć nadmiar wody z organizmu 
oraz łagodzi bóle brzucha. Jeśli przygotu-
jemy napar z nasion kopru i będziemy go 
pić dwa razy dziennie przez dwa tygodnie, 
wyregulujemy produkcję sebum, a w ten 
sposób poprawimy kondycję cery.

Długa zima, mało słońca i osłabienie 
związane z przesileniem wiosennym 
mogą skłaniać do szukania alterna-
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vertaling

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

 Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
 polska.smb@cm.be
 0473 52 05 55
 www.cm.be/polska

Mutas CM jest ubezpieczeniem podróżnym. Dzięki opłacie składek CM będziesz automatycznie ubezpieczony w czasie wakacji za granicą. Centra-
la alarmowa Mutas o każdej porze dnia i nocy udzieli ci informacji, rady i pomocy. W razie potrzeby Mutas zorganizuje nawet trqnsport do Belgii. 

Jakie koszty zostaną mi zwrócone? 
Jeśli podczas wakacji zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, przysługuje 
ci zwrot większej części kosztów medycznych poniesionych za granicą, w 
tym również dodatkowych kosztów poniesionych w związku z przejazdami, 
pobytem i komunikacją. 

Ubezpieczenie podróżne Chrześcijańskiego Funduszu Zdrowia (CM) jest 
ważne: 
• w przypadku pilnej opieki medycznej, której nie możesz odłożyć do 

czasu powrotu do Belgii,
• w ciągu trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia udzielenia pomocy 

za granicą. 

Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania, jeśli jedziesz 
za granicę w celu odbycia tam leczenia.

W jakich krajach jest ważne CM-ubezpieczenie 
podróżne? 
CM-ubezpieczenie podróżne jest ważne: 
• we wszystkich krajach dla członków CM poniżej 25. roku życia, mają-

cych prawo do zasiłku rodzinnego,
• w krajach regionu śródziemnomorskiego oraz Europy Zachodniej i 

Centralnej (w tym regiony najbardziej oddalone, pod flagą państwa UE) 
dla wszystkich innych członków CM. 

Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania w krajach z re-
komendacją „ostrzeżenie przed podróżą” w chwili wyjazdu. Więcej informa-
cji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej diplomatie.belgium.be.

Co muszę zabrać ze sobą na wakacje? 
Numer telefonu 0032 2 272 09 00 Mutas (we wszystkich krajach). 
• Jeśli jedziesz na wakacje do kraju UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, 

Liechtensteinu, Macedonii lub Australii, zawsze zabieraj ze sobą Eu-
ropejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Także na niej 
jest podany numer telefonu centrali alarmowej. 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz zamówić przez 
www.cm.be/reisbijstand lub w biurze CM.

• W przypadku wyjazdu na wakacje do Albanii, Algierii, Bośni i Hercego-
winy, na Kubę, do Ekwadoru, Iranu, Maroka, Czarnogóry, Rosji, Serbii, 
Tunezji, Turcji i na Białoruś, są wymagane dodatkowe dokumenty. 
Skontaktuj się w tym celu z biurem CM. 

Co mam zrobić na miejscu?  
Koszty ambulatoryjne 
Jeśli masz tylko koszty ambulatoryjne (np. konsultacje i lekarstwa) w kra-
jach, w których ma dla ciebie zastosowanie CM-ubezpieczenie podróżne, 
płacisz rachunek na miejscu. Zachowujesz wszystkie oryginalne faktury, 
recepty oraz inne dokumenty. Po powrocie do domu przynieś wszystkie 
dowody oraz formularz „Tegemoetkoming reisbijstand” („Pomoc finansowa 
– ubezpieczenie podróżne”) do biura CM w celu uzyskania refundacji. W 
Australii i Tunezji przedstaw swoje faktury na miejscu, by uzyskać natych-
miastową refundację z kasy chorych. 

Wskazówka: Formularz wniosku możesz pobrać na www.cm.be/reisbijstand. 

Hospitalizacja  
W przypadku hospitalizacji w kraju, w którym ma dla ciebie zastosowanie 
CM-ubezpieczenie podróżne, skontaktuj się w ciągu 48 godzin z centralą 
alarmową Mutas. Natychmiast zostanie ci udzielona pomoc. Uwaga: Jeśli 
z powodu choroby lub wypadku za granicą nie możesz wrócić do pracy w 
przewidzianym dniu, zgłoś to natychmiast do CM. W ten sposób zapobie-
gniesz problemom z wypłatą zasiłku za niezdolność do pracy.

CM-ubezpieczenie 
podróżne
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Jak zatrudnić w Belgii  
pracownika z Ukrainy?

Wykorzystywanie w pracy 
lub miejscu pobytu

Konsekwencją wojny w Ukrainie jest duża liczba uchodźców. Oczywiście naj-
więcej z nich znajduje się w Polsce oraz krajach ościennych, ale także do Belgii 
dotarło wielu uciekających przed okrucieństwem wojny obywateli Ukrainy. Ist-
nieje możliwość ich zatrudnienia, ale należy przestrzegać poniższych zasad.

1. Czasowa ochrona oraz uproszczone uzyskanie  
pozwolenia na pobyt

Wszyscy uchodźcy z Ukrainy korzystają z czasowej ochrony na terytorium Kró-
lestwa Belgii, pod warunkiem że ich głównym miejscem pobytu do 24 lutego 
2022 r. była Ukraina. W tym celu dana osoba musi wylegitymować się pasz-
portem ukraińskim lub pozwoleniem na stały pobyt w Ukrainie w Palais 8 na 
Heysel. Następnie urząd do spraw imigracji wystawia certificat de protection 
temporaire, czyli właśnie poświadczenie o ochronie czasowej.

2.	Pozwolenie	na	pracę
Na podstawie zaświadczenia o ochronie tymczasowej urząd gminy rezyden-
cji uchodźcy wystawi pozwolenie na pobyt oraz pracę tymczasową (Carte A) 
ważne do 4 marca 2023 r. W czasie oczekiwania na definitywny dokument 
urząd wydaje Aneks 15 (dokument prowizoryczny) ważny przez 45 dni. Na 
tej podstawie obywatel Ukrainy może legalnie pracować na terytorium Belgii.

3.	Umowa	na	czas	określony	lub	umowa	na	wykonanie	 
określonej	pracy

Pracodawca może zawrzeć umowę na czas określony, nawet jeśli jest on 
krótszy od czasu trwania pozwolenia na pracę. Należy pamiętać, że nie moż-
na w umowie zamieścić sformułowania takiego jak „umowa obowiązuje do 
zakończenia wojny w Ukrainie” lub np. „do czasu, kiedy pracownik z Ukrainy 
będzie mógł wrócić do kraju”. W umowie należy wskazać konkretną datę 
– np. 31 grudnia 2022 r. Jeśli data zakończenia stosunku pracy nie będzie 
sprecyzowana, to umowa będzie zawarta na czas nieokreślony i to na pra-
codawcy będzie spoczywał obowiązek rozwiązania jej, jeśli pracownikowi 
skończy się ważność pozwolenia na pobyt i pracę.

4.	Wypłata	wynagrodzenia	w	Belgii
Tak jak w przypadku każdego innego pracownika, wynagrodzenie powinno 
być wypłacane poprzez przelew bankowy. Pensja płacona jest w euro. Pra-
cownik może wskazać konto w banku ukraińskim lub otworzyć konto w ban-
ku belgijskim.

5.	Darowizna	na	rzecz	pracownika	ukraińskiego
Pracodawca ma możliwość dokonania tzw. „wyjątkowej darowizny” na rzecz 
zatrudnionego pochodzącego z Ukrainy, który ma zamiar tutaj świadczyć pra-
cę. Ta dodatkowa pomoc podlega zwolnieniu z sécurité sociale.
Jak wynika z powyższej analizy – zatrudnienie uchodźców wojennych z tere-
nów Ukrainy jest procesem bardzo uproszczonym i ma na celu ich zaktywizo-
wanie zawodowe przynajmniej w ciągu najbliższych 11 miesięcy. Nikt nie wie 
na chwilę obecną, jak potoczą się dalsze losy Ukraińców i czy po 4 marca 2023 
r. będą mieli oni gdzie i do czego wracać. Na razie możemy udzielić im pomocy 
poprzez zatrudnienie ich, aby mogli godnie przeżyć ten trudny czas.

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy coraz częściej słyszymy o zjawisku 
wykorzystywania pracowników lub osób goszczonych w prywatnych domach. 
Oczywiście większość pracodawców oraz osób prywatnych dających schronienie 
uciekającym przed piekłem wojny w Ukrainie dokonuje wielkiego dzieła pomocy 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Niestety docierają do nas informacje 
o przypadkach zgoła odmiennych, związanych z wykorzystywaniem osób, i temu 
tematowi poświęcamy ten artykuł. Ważne jest, aby osoby, które znajdą się w takiej 
przemocowej sytuacji, wiedziały, gdzie szukać pomocy oraz wsparcia.

Jeżeli	czujesz,	że	możesz	być	ofiarą	wykorzystywania	–	
po	pierwsze	odpowiedz	sobie	na	poniższe	pytania:

• Czy jesteś zmuszony przez pracodawcę lub osobę cię goszczącą do robienia 
rzeczy, których nie chcesz robić?

• Czy ktoś cię kontroluje?
• Czy ta osoba stosuje przemoc lub grozi ci?
• Czy nie możesz odejść z miejsca pobytu lub pracy?

A	dodatkowo	–	lub…
• Pracujesz prawie za darmo.
• Pracujesz w większym wymiarze godzin, niż przewiduje twój etat, i prawie nigdy 

nie masz czasu wolnego.
• Twoja praca jest niebezpieczna i nie masz ochrony.
• Zabrano ci dokumenty tożsamości.
• Jesteś zastraszany lub szantażowany.
• Musisz zwrócić pieniądze swojemu pracodawcy lub płacić za możliwość korzy-

stania z mieszkania, które ktoś obiecał ci nieodpłatnie.
• W ramach „wdzięczności za udzieloną pomoc” ktoś zmusza cię do kontaktów 

seksualnych.
• Zawsze się boisz.
• Śpisz w swoim miejscu pracy.

Jeśli rozpoznasz siebie w tej sytuacji, wymienione poniżej organizacje mogą 
udzielić ci niezbędnej pomocy. Możesz porozmawiać o swoich wątpliwościach 
oraz obawach anonimowo i bez żadnych zobowiązań.
Pamiętaj, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia numer kontaktowy na 
policję to 112. W innych przypadkach istnieje możliwość kontaktu z poniższymi 
jednostkami: Pag-Asa – 02 511 64 64, Elles pour Elles – 0466 901 702.

Agnieszka	Sità
prawnik w ASBL Trampolina
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 Dwuletnie obostrzenia w sferze gospodarki związane 
z epidemią Covid-19 spowodowały niewypłacalność wie-
lu osób fizycznych i przedsiębiorstw, czego konsekwencją 
była utrata pracy lub zamykanie firm. Ponadto z powo-
du rosnącej inflacji Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 
się podwyższać stopy procentowe. Po podwyżce z 5 maja 
2022 r. są one najwyższe od 2014 r. W konsekwencji tej 
decyzji wzrósł też WIBOR(R), co przełożyło się na zwięk-
szenie rat kredytowych kredytów zaciągniętych w zło-
tówkach. Wysoce prawdopodobne jest, że aktualne stopy 
procentowe będą jeszcze podwyższane.

 Wakacje kredytowe, czyli tymczasowe zawieszenie obo-
wiązku spłaty rat kredytu, w okresie pandemii pomo-
gły przetrwać wielu kredytobiorcom, którzy z powodu 
lockdownów utracili źródło dochodów. Należy mieć na 
uwadze, że raty zawieszone nie są ratami umorzonymi. 
Zawieszone raty kredytu będą musiały zostać spłacone 
w terminie ustalonym pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. 
Zwykle okres zawieszenia obejmuje od 1 do 6 miesięcy.

 W 2022 r. rząd ponownie wprowadzi to rozwiązanie, jed-
nak tym razem wakacje kredytowe mają ulżyć osobom 
spłacającym kredyty hipoteczne, nieradzącym sobie z re-
gulowaniem coraz wyższych rat z powodu wzrostu stóp 
procentowych. Osoby te będą mogły ubiegać się o zawie-
szenie spłaty rat nawet cztery razy w roku, na uproszczo-
nych zasadach i bez ponoszenia kosztów odsetek.

 Kredytobiorca zainteresowany uzyskaniem tymczasowe-
go zwolnienia z konieczności spłacania rat kredytu z uwa-
gi na problemy finansowe powinien zwrócić się do banku 
z wnioskiem, zaznaczając, której raty z harmonogramu 
nie chce płacić. Niektóre banki wymagają zdecydowania 

PRAWO W POLSCE

Wakacje kredytowe w Polsce

się, czy zawieszeniu ma podlegać tylko rata kapitałowa, 
czy kapitałowo-odsetkowa. Bank, o ile ma w umowie 
możliwość ubiegania się o wakacje kredytowe, nie powi-
nien pobierać za tę usługę żadnych opłat. 

 Obok wakacji kredytowych, które wynikają wprost 
z umów kredytu, pojawił się nowy rodzaj wakacji kredy-
towych, tym razem jako reakcja rządu na konsekwencje 
obostrzeń w związku z Covid-19. Ten typ zwolnień w spła-
cie rat kredytu znalazł swoje oparcie w ramach pomo-
cy rządowych zawartych w Tarczy Antykryzysowej 4.0. 
W tym rozwiązaniu pojawiło się prawo do zawieszenia na 
okres do trzech miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania 
odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyły tych, 
którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 
13 marca 2020 r. Zawieszenie następowało automatycz-
nie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wnio-
sku. Konsument sam decydował, czy zawiesić spłatę na 
jeden, dwa czy trzy miesiące.

 26 kwietnia 2022 r., jako odpowiedź na skokowy wzrost 
inflacji, pojawił się trzeci rodzaj wakacji kredytowych, 
wynikający wprost z projektu ustawy o finansowaniu spo-
łecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 
kredytobiorcom. Ustawa jest obecnie w trakcie konsultacji.

 Główne założenia projektu ustawy wakacji kredytowych 
związanych z inflacją są następujące:

•	 zawieszenie rat spłaty kredytu – po dwa miesiące w III 
i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym 
z czterech kwartałów 2023 r. – czyli do ośmiu miesięcy 
bez spłat rat kredytu,

•	 rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredyto-
biorców, którzy mają kredyty w złotówkach,

•	 wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu 
zostaną przedłużone,

•	 wakacje kredytowe będą dotyczyć części kapitałowej, 
jak i odsetkowej raty,

•	 cztery razy w 2022 r. i cztery razy w 2023 r. spłata raty 
zostanie przesunięta, bez odsetek.

 Zgodnie z prognozami rządowymi, w przypadku osoby lub 
rodziny, które dziś płacą 2,4 tys. zł raty kredytu, oznacza to 
zmniejszenie obciążeń o 19,2 tys. zł w latach 2022–2023. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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DOM

ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
Energia odnawialna to już nie nowinka 
w budownictwie. Dlatego na rynku dostęp-
nych jest wiele rozwiązań umożliwiających 
wprowadzenie ekologicznej energii do na-
szych domów. Możemy zdecydować się na 
kilka naraz, lub wprowadzać pojedyncze – 
to zależy od nas. 

PANELE FOTOWOLTAICZNE 

Fotowoltaika to odnawialne źródło energii 
produkujące prąd. Zasada działania paneli 
fotowoltaicznych polega na tym, że ogni-
wa fotowoltaiczne, z których złożone są 
panele tworzą energię elektryczną z ener-
gii słonecznej. Dzieje się to, gdy foton (czy-
li minimalna jednostka światła) pada na 
płytkę krzemową, z której zbudowane jest 
ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła 
jest pochłaniana przez krzem i wybija elek-
tron ze swojej pozycji zmuszając go do ru-
chu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu 
elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza 
półprzewodnikowego możliwe jest połą-
czenie tego procesu z obiegiem elektro-
nów w sieci energetycznej i w ten sposób 
energia świetlna zostaje przekształcona 
w elektryczną.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd sta-
ły, więc aby korzystać z energii elektrycznej 
musimy zainstalować falownik (inwerter), 
który zmieni prąd stały paneli fotowol-

POMPA CIEPŁA

Pompa ciepła to niskotemperaturowe 
urządzenie grzewcze wykorzystujące 
energię cieplną, której ogromne ilości 
znajdują się w naturalnych pokładach 
ziemi, powietrza i wody. Jego zasada 
działania oparta jest na typowych prze-
mianach fizycznych, które zachodzą 
w urządzeniu: parowaniu, sprężaniu 
skraplaniu oraz rozprężaniu. Aby pompa 
ciepła działała, potrzebuje dostarczenia 
do napędu sprężarki tylko niewielkiej ilo-
ści energii elektrycznej. Elementy pompy 
ciepła tworzą zamknięty układ, wewnątrz 
którego krąży ekologiczny czynnik ro-
boczy podlegający ciągłym przemianom 
z postaci ciekłej na gazową i odwrotnie 
powodując przepływ energii cieplnej ze 
źródła dolnego do górnego.

Pompa ciepła jest najbardziej wydajna je-
dynie w dobrze zaizolowanym domu – nie 
oznacza to jednak, że nadaje się wyłącznie 
do nowych budynków. W przypadku ogra-

taicznych na prąd zmienny. Instalacja fo-
towoltaiczna jest dobrym rozwiązaniem 
ekologicznym ze względu na brak emisji 
niezdrowych gazów i pyłów. Nie produkuje 
spalin zanieczyszczających środowisko. In-
westycja w instalację fotowoltaiczną koń-
czy tak naprawdę problemy związane z ra-
chunkami za prąd. Korzystanie z instalacji 
fotowoltaicznej jest całkowicie darmowe 
i bardzo długotrwałe.

Wielkość wymaganego systemu fotowol-
taicznego zależy od zużycia energii w go-
spodarstwie domowym. Przeciętne gospo-
darstwo zużywa ok.1000 kWh na osobę 
rocznie, w przypadku pary z dwójką dzieci 
odpowiada to więc ok.4000 kWh rocznie.

Przed instalacją paneli trzeba zastanowić 
się nad odpowiednią ekspozycją, która 
znacząco wpływa na wydajność paneli. 
Idealna lokalizacja paneli fotowoltaicznych 
to pozbawiony cienia i najbardziej wysu-
nięty na południe obszar domu. Idealna 
pozycja dla nachylenia paneli to kąt 36°.
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niczonego budżetu, przy odpowiednim 
rozplanowaniu inwestycji istnieje możli-
wość późniejszej instalacji pompy. 

Pompa ciepła, aby funkcjonować zużywa 
prąd. Oznacza to, że rozsądnym wydaje się 
zapewnienie oszczędnych, ekologicznych 
źródeł energii dla jej działania – mowa 
o panelach słonecznych. Jeżeli i tak mają 
one funkcjonować w twoim domu po pro-
stu zaplanuj dodatkowe, tak by system 
generował wystarczającą ilość energii na 
potrzeby gospodarstwa domowego i pom-
py ciepła.

SŁONECZNY OGRZEWACZ WODY

Słoneczny ogrzewacz wody to ekologiczne 
rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić 
wydatków związanych z energią potrzebną 
do ogrzania wody użytkowej. Taki bojler 
słoneczny ze zbiornikiem nie jest co praw-
da w stanie zaspokoić całego zapotrzebo-
wania na podgrzewanie wody użytkowej 
dla gospodarstwa, ale pozwoli znacząco 
uszczuplić wydatki na ogrzewanie wody. 
To przede wszystkim dobre rozwiązaniem 
na tanią ciepłą wodę użytkową poza sezo-
nem grzewczym. Może też być alternatywą 
dla bardziej kosztownych i rozbudowanych 
typowych układów solarnych. Słoneczny 
ogrzewacz wody użytkowej nie wymaga 
użycia prądu i dzięki temu nie ponosimy 
dodatkowych kosztów. 

Solarny podgrzewacz wody użytkowej 
skonstruowany jest z rur próżniowych 

oraz ze zbiornika na wodę. Zbiorniki wystę-
pują w różnych pojemnościach, które każ-
dy użytkownik może dopasować do swoich 
potrzeb. Rury próżniowe wykonane są ze 
szkła borokrzemowego, a wewnątrz nich 
umieszczona jest miedziana rurka ciepła, 
tak zwana heat-pipe. Rury są w tej kon-
strukcji elementem grzewczym i odbierają 
promienie słoneczne, następnie nagrze-
wają się one w środku i wytworzone ciepło 
przekazują do zbiornika.

Dla prawidłowego funkcjonowania pod-
grzewacza bardzo ważna jest odpowied-
nio dobrana lokalizacja. Musimy pamiętać 
o tym, aby rury próżniowe skierowane 
były w stronę południową, gdyż w naszych 
szerokościach geograficznych na tę stro-
nę promienie słoneczne padają najdłużej 
w ciągu dnia. Instalacje najczęściej loka-
lizowane są na dachach, musimy jednak 
pamiętać, ze konstrukcja dachu musi być 
mocna, aby utrzymać ciężar kolektorów 
słonecznych.

KOTŁY NA BIOMASĘ (PELET)

Zasada działania kotłów i instalacji jest 
praktycznie identyczna jak przy tradycyj-
nych kotłach na paliwo stałe. Różnica po-
lega właśnie w paliwie. Biomasa to ogólny 
termin na wszystkie odnawialne paliwa 
pochodzenia roślinnego (lub zwierzęce-
go): bloki drewna, granulki drzewne, zbo-
ża, rzepak czy nawet nasiona słonecznika. 
Tanie paliwo jakim jest biomasa jest roz-
sądną alternatywą dla wciąż najpopular-

niejszego paliwa – węgla. Ogrzewanie 
peletem jest również bardzo wygodne. 
Oprócz ekologii, gwarantują tanie ogrze-
wanie domu, a także czystą kotłownię. Pa-
ląc biomasę, uzyskuje się dużą ilość ciepła. 
Do celów energetycznych powszechnie 
stosuje się biomasę roślin (fitomasę), któ-
rej wytwarzanie jest dość proste, stosun-
kowo tanie i nie trwa długo.

Ważną zaletą jest to, że jej spalanie nie jest 
tak uciążliwe dla środowiska jak spalanie 
paliw kopalnych, bo powstający w tym pro-
cesie dwutlenek węgla (gaz cieplarniany) 
jest pochłaniany przez hodowane rośliny 
i nie przybywa go w atmosferze (powstaje 
go tyle, ile wcześniej zostało pochłonięte - 
bilans jest zerowy).

Biomasa zawiera znacznie mniej siarki, 
której dużo jest w ropie i węglu kamien-
nym. Jej związki emitowane przez kotły 
są toksyczne – negatywnie oddziałują na 
wszystkie organizmy żywe. Na atrakcyjność 
biomasy wpływa też jej niska cena - jest to 
tanie paliwo ponieważ jest powszechnie 
dostępne.

Kotły na pelety są droższe niż tradycyjny 
kocioł, ale ich niskie zużycie może z czasem 
zrównoważyć te dodatkowe koszty. Ponad-
to pelety są o 20% tańsze niż olej opałowy.

Jako użytkownicy musimy pamiętać o jed-
nym. Palanie w kotle na biomasę jest po-
równywalne z rozpalaniem dużego grilla. 
Kocioł potrzebuje czasu, aby się rozgrzać. 
Ciągłe cykle włączania i wyłączania palnika 
właściwe dla pracy tradycyjnego kotła nie 
są dobre dla kotła na biomasę i powodu-
ją straty wydajności, nadmierne zużycie, 
a czasem awarie. 

Osoby zainteresowane tematyką systema-
mi energii odnawialnej zapraszamy do kon-
taktu z projektantami biura D44. Architek-
ci tej pracowni już od wielu lat starają się 
wprowadzać do swoich projektów nowo-
czesne rozwiązania, a powstałe na ich pod-
stawie obiekty funkcjonują bez zastrzeżeń 
oraz w dużej wygodzie dla swoich użytkow-
ników. Chętnych prosimy o kontakt e-mail 
na adres: info@d44.be lub do odwiedzenia 
strony pracowni: www.d44.be

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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Spotkanie on-line z ekspertami ZUS 
dla Polaków w Belgii 

9 czerwca o godz. 18.00  
 

Zapraszamy do udziału w webinarze z udziałem ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
organizowanego w ramach cyklu spotkań poradnictwa ZUS z Polakami na całym świecie 

Podczas spotkania eksperci ZUS przedstawią informacje dotyczące kwestii emerytalnych i rentowych, w tym 
też koordynacji tych świadczeń przysługujących z różnych krajów członkowskich UE. Udzielą także 
odpowiedzi na pytania uczestników wydarzenia. 
 
Jak możesz dołączyć do spotkania? 
Do spotkania możesz dołączyć 9 czerwca o godz. 18.00 poprzez przeglądarkę lub aplikację Webex. Możesz 
łączyć się przez komputer, laptop, tablet lub telefon komórkowy z dostępem do internetu. 
Żeby dołączyć do spotkania kliknij link: 
https://zus.webex.com/zus-pl/onstage/g.php?MTID=ef7edd39c8f5164a415bc3848f0ef98ab  
link do spotkania będzie aktywny pół godziny przed rozpoczęciem webinaru - czyli od 17.30.  
Na spotkanie nie musisz się rejestrować. 

 Jak będzie przebiegać spotkanie? 
Spotkanie podzielone będzie na dwie części: 
 w 1 części ekspert ZUS wygłosi prezentację, która potrwa ok. 20 minut, 
 w 2 części uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania ogólne. 
W trakcie spotkania Ty i inni uczestnicy będziecie mieli wyciszone mikrofony i wyłączone kamery. 
Oznacza to, że Ty i pozostali uczestnicy będziecie widzieć tylko prowadzących, natomiast nikt, nawet 
prowadzący, nie będzie widzieć Ciebie ani innych uczestników. 
W ten sposób gwarantujemy Ci i innym uczestnikom anonimowość na spotkaniu. 
 
Jak będziesz mógł zadawać pytania w trakcie spotkania? 
Jeśli chcesz zadać pytanie ekspertowi ZUS, zasygnalizuj to naciskając symbol „ręka w górę”. Symbol ten 
znajduje się w dole ekranu. 
Wtedy prowadzący włączy Tobie mikrofon i będziesz mógł zadać pytanie ekspertowi. 
Ważne! 
 Pamiętaj, że w trakcie zadawania pytania inni uczestnicy będą Cię słyszeć. 
 Zadawaj pytania uogólnione. 
 Nie podawaj swoich danych ani innych osób. 
Pytanie będziesz mógł też zadać przez chat. 
Udział w webinarze nie wymaga wcześniejszych zapisów. 
Serdecznie zapraszamy! 



ACV

SYTUACJA RODZINNA 
Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2022 r. 
oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. 
Oznacza to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2022 r. musiały 
nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym 
samym adresem.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną 
umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się 
wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem od-
liczają ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę. 

Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osob-
no. Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się 
z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli 
ta, która osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgod-
nić między sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. 
Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy 
szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozli-
cza się z dziećmi. 

Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci 
mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap/garde partagée 
(np. tydzień z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po poło-
wie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Je-
śli dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic 
ma prawo do ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć 
alimenty płacone na swoje dzieci, z którymi nie mieszka.

Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatko-
wą rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na 
dzieci, jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń 
za 2021 r.):

1. Na dzień 1 stycznia 2021 r. dziecko musi być zameldowane pod 
tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.

Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np. z przy-
czyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowa-
ne jako dziecko na utrzymaniu. 

Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adre-
sem uważa się dzieci, które: zmarły w 2021 r., pod warunkiem że 
w 2020 r. były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które uro-
dziły się i zmarły w 2021 r., te, które w 2021 r. urodziły się martwe 
lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzie-
ci zaginione lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki 
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

2. Dochody dziecka w 2021 r. nie mogą przekroczyć: 3 410 euro 
netto, 4 920 euro netto w przypadku osób samotnie wychowują-
cych dziecko/dzieci i 6 240 euro w przypadku osób samotnie wy-
chowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.

3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest 
kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność go-
spodarczą i na czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy 
w firmie, a płacę wypłacaną dziecku odlicza od podatku jako koszt. 
W takiej sytuacji rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.

Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik może 
ubiegać się o ulgi na inne osoby zameldowane z nim pod tym sa-
mym adresem. Od tego roku przepis ten uległ zaostrzeniu i ulga ta 
przysługuje tylko na rodziców, dziadków, pradziadków oraz rodzeń-
stwo, którzy ukończyli 65 lat i wymagają stałej opieki, ponieważ mają 
odpowiedni stopień inwalidztwa (konkretnie osiągnęli 9 pkt w spe-
cjalnej skali niepełnosprawności w belgijskim systemie określania 
stopnia inwalidztwa). Podatnicy, którzy jeszcze w ubiegłym roku 
skorzystali z ulg na rodziców lub inne osoby z rodziny zameldowane 
pod tym samym adresem, ale bez statusu niepełnosprawności, będą 
mogły jeszcze w 2022 r. uzyskać tę ulgę – wyjątkowo ze względu na 
wprowadzenie okresu przejściowego. Prawdopodobnie już w 2023 r. 
ulga ta zostanie całkowicie zniesiona i pozostanie tylko i wyłącznie 
dla członków rodziny z wymaganym stopniem niepełnosprawności. 

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań, 
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Bel-
gią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym. 
Niezależnie od tego, czy nieruchomości te są wynajmowane osobom 
trzecim, zamieszkiwane przez innych członków rodziny lub też pozo-
stają nieużywane. Od 2022 r. został wprowadzony specjalny system 
określania wartości tych nieruchomości – według belgijskiego syste-
mu tzw. katastralnego. Należało już w ubiegłym roku zgłosić te nie-
ruchomości do urzędu skarbowego w Belgii, wypełniając specjalne 
formularze. Urząd po otrzymaniu wymaganych danych określał ich 
wartość katastralną. Podatnik posiadający nieruchomości za granicą, 
który jeszcze tego nie zrobił, powinien jak najszybciej skontaktować się 
z urzędem skarbowym w Belgii i dokonać obowiązku zgłoszenia, tak 
aby prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe na rok 2022.

Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwe-
stycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek 
oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszka-
nia lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem 
ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.). 

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

PODATEK DOCHODOWY W BELGII – rozliczenia za rok 2021
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Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkie-
go rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa 
itp., niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz 
branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwa-
nia umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za 
dojazdy do pracy (kwota min. 420 euro za 2021 r. jest zwolniona od 
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy. 

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia spo-
łecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobot-
nych z dodatkiem od pracodawcy (odpowiednik emerytury 
pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, 
zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki 
wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z tytułu 
zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Emerytury, czyli świadczenia emerytalne. Emerytury zagraniczne 
należy zawsze wykazywać w zeznaniu belgijskim a czy są one opo-
datkowane w Belgii, czy też w kraju pochodzenia zależy od konkret-
nych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Bel-
gią a danym krajem.

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej 
osoby lub od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako 
dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzy-
manej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio dziecku, wów-
czas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opieku-
na, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo 
musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 410 euro środków 
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodat-
kowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez re-
zydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają 
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody, np. niektóre nagrody tzw. bonusy, premie oko-
licznościowe oraz dotacje. Należy je zawsze wykazywać, określona 
kwota jest przeważnie zwolniona od opodatkowania a część powy-
żej tej kwoty podlega już opodatkowaniu. Również dochody z akcji 
przedsiębiorstwa, w którym podatnik jest zatrudniony podlegają 
opodatkowaniu powyżej danej kwoty.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do 
nich świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzy-
manie dzieci lub alimenty do wysokości 3 410 euro, dochody dzieci 
z pracy studenckiej (max. 2 840 euro) zasiłki z ubezpieczenia spo-
łecznego, stypendia, zasiłki strajkowe. 

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2021 wynosi 
9 520 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sy-
tuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:

	➜   Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od 
podatku za 2021 r. zostanie podwyższona o 1 650 euro, w przy-
padku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 240 euro, przy 
trojgu dzieci o 9 500 euro, przy czworgu o 15 360 euro, a za 
każde kolejne dziecko o 5 860 euro.
	➜   Za każde dziecko, które 1 stycznia 2021 r. miało mniej niż 

3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza 
wymienionymi wyżej) podwyższona o 610 euro, jeśli podatnik 
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki. 
	➜   Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzie-

ci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powy-
żej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona 
o 3 290 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na 
utrzymaniu – o 1 650 euro. 

	➜   Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako 
dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona. 

SYSTEM NALICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opo-
datkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to 
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2021 będą opodatko-
wane według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedsta-
wia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2021 r.

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2021 r. Stopa 
podatkowa

Od 0 euro do 13 540 euro 25%

Od 13 540 euro do 23 900  euro 40%

Od 23 900 euro do 41 360 euro 45%

Powyżej 41 360 euro 50%

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatko-
wej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od 
rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

PODATEK ZA 2021 W PRZYPADKU ZASIŁKU DLA  
BEZROBOTNYCH (TYMCZASOWE BEZROBOCIE)
Do 31 grudnia 2021 r., z powodu pandemii COVID-19, kwota za-
siłku dla bezrobotnych wynosiła 70% miesięcznej płacy brutto. Za 
każdy dzień bezrobocia wypłacano dodatkowo 5,95 euro. W nie-
których sektorach pracodawcy lub fundusze branżowe dopłacały 
pewne kwoty do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tu o dopłaty 
do zasiłku, które zostały ustalone w branżowych lub zakładowych 
układach zbiorowych pracy jeszcze w poprzednich latach, przed 
wybuchem pandemii.

Zasiłki dla bezrobotnych oraz branżowe lub zakładowe dodatki do 
zasiłków podlegają opodatkowaniu w takiej wysokości w jakiej są 
opodatkowane płace, czyli 26,75% (zaliczki na podatek dochodowy).

Od maja 2020 r. rząd tymczasowo obniżył kwotę zaliczek od zasiłków 
dla bezrobotnych do 15%.

ACV

Zaliczki na podatek dochodowy od branżowych lub zakładowych 
dodatków do zasiłków nie uległy zmianie i wynosiły 26,75%. Ob-
niżenie kwoty zaliczek od zasiłków miało na celu pomóc osobom, 
które ze względu na kryzys COVID-19 utraciły część płacy. 

Jednak obniżenie kwoty zaliczek nie oznacza, iż ostateczna kwota 
podatku od zasiłków będzie niższa.

Wypłacone w 2021 r. zasiłki ostatecznie muszą być opodatkowa-
ne tak samo jak płace.

W związku z tym część osób, które od maja 2021 r. pobierały za-
siłek dla bezrobotnych może w 2021-2022 roku zapłacić wyższe 
podatki niż dotychczas. 

ILORAZ MAŁŻEŃSKI (DOCHODY ZA 2021 R.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Jest 
to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński. 
Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2021 r., lub partnerzy 
mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu 
(podpisanej przed 2021 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współ-
małżonków/partnerów w 2021 r. nie osiągnął dochodów lub jego 
dochód jest bardzo niski, to przy obliczaniu podatku administracja 
podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia 
progu podatkowego, a w rezultacie do obniżenia podatku. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np. 
koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojaz-
du lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu 

(zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć dochód do opo-
datkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest 
zryczałtowana kwota kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik 
poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej 
kwoty, ale musi udokumentować wszystkie poniesione wydatki, 
które chciałby odliczyć (faktury, rachunki itp.). 

ZEZNANIE PODATKOWE 
Osoba, która w 2021 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatko-
wym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzyma-
ny z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie – ten drugi przy-
padek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu 
lub identyfikacyjną i kod PIN lub które korzystają z aplikacji „itsme”.

Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozli-
czyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbo-
wego o jego przesłanie.

Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić karę 
w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli po-
datnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalo-
nym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed 
ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie 
skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć kary. 

Iwona Cieszyńska

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkie-
go rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa 
itp., niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz 
branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwa-
nia umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za 
dojazdy do pracy (kwota min. 420 euro za 2021 r. jest zwolniona od 
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy. 

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia spo-
łecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobot-
nych z dodatkiem od pracodawcy (odpowiednik emerytury 
pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, 
zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki 
wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z tytułu 
zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Emerytury, czyli świadczenia emerytalne. Emerytury zagraniczne 
należy zawsze wykazywać w zeznaniu belgijskim a czy są one opo-
datkowane w Belgii, czy też w kraju pochodzenia zależy od konkret-
nych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Bel-
gią a danym krajem.

Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej 
osoby lub od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako 
dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzy-
manej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio dziecku, wów-
czas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opieku-
na, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo 
musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 410 euro środków 
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodat-
kowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez re-
zydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają 
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody, np. niektóre nagrody tzw. bonusy, premie oko-
licznościowe oraz dotacje. Należy je zawsze wykazywać, określona 
kwota jest przeważnie zwolniona od opodatkowania a część powy-
żej tej kwoty podlega już opodatkowaniu. Również dochody z akcji 
przedsiębiorstwa, w którym podatnik jest zatrudniony podlegają 
opodatkowaniu powyżej danej kwoty.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do 
nich świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzy-
manie dzieci lub alimenty do wysokości 3 410 euro, dochody dzieci 
z pracy studenckiej (max. 2 840 euro) zasiłki z ubezpieczenia spo-
łecznego, stypendia, zasiłki strajkowe. 

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2021 wynosi 
9 520 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sy-
tuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:

	➜   Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od 
podatku za 2021 r. zostanie podwyższona o 1 650 euro, w przy-
padku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 240 euro, przy 
trojgu dzieci o 9 500 euro, przy czworgu o 15 360 euro, a za 
każde kolejne dziecko o 5 860 euro.
	➜   Za każde dziecko, które 1 stycznia 2021 r. miało mniej niż 

3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza 
wymienionymi wyżej) podwyższona o 610 euro, jeśli podatnik 
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki. 
	➜   Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzie-

ci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powy-
żej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona 
o 3 290 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na 
utrzymaniu – o 1 650 euro. 

	➜   Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako 
dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona. 

SYSTEM NALICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opo-
datkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to 
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2021 będą opodatko-
wane według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedsta-
wia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2021 r.

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2021 r. Stopa 
podatkowa

Od 0 euro do 13 540 euro 25%

Od 13 540 euro do 23 900  euro 40%

Od 23 900 euro do 41 360 euro 45%

Powyżej 41 360 euro 50%

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatko-
wej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od 
rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

PODATEK ZA 2021 W PRZYPADKU ZASIŁKU DLA  
BEZROBOTNYCH (TYMCZASOWE BEZROBOCIE)
Do 31 grudnia 2021 r., z powodu pandemii COVID-19, kwota za-
siłku dla bezrobotnych wynosiła 70% miesięcznej płacy brutto. Za 
każdy dzień bezrobocia wypłacano dodatkowo 5,95 euro. W nie-
których sektorach pracodawcy lub fundusze branżowe dopłacały 
pewne kwoty do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tu o dopłaty 
do zasiłku, które zostały ustalone w branżowych lub zakładowych 
układach zbiorowych pracy jeszcze w poprzednich latach, przed 
wybuchem pandemii.

Zasiłki dla bezrobotnych oraz branżowe lub zakładowe dodatki do 
zasiłków podlegają opodatkowaniu w takiej wysokości w jakiej są 
opodatkowane płace, czyli 26,75% (zaliczki na podatek dochodowy).

Od maja 2020 r. rząd tymczasowo obniżył kwotę zaliczek od zasiłków 
dla bezrobotnych do 15%.

ACV

Zaliczki na podatek dochodowy od branżowych lub zakładowych 
dodatków do zasiłków nie uległy zmianie i wynosiły 26,75%. Ob-
niżenie kwoty zaliczek od zasiłków miało na celu pomóc osobom, 
które ze względu na kryzys COVID-19 utraciły część płacy. 

Jednak obniżenie kwoty zaliczek nie oznacza, iż ostateczna kwota 
podatku od zasiłków będzie niższa.

Wypłacone w 2021 r. zasiłki ostatecznie muszą być opodatkowa-
ne tak samo jak płace.

W związku z tym część osób, które od maja 2021 r. pobierały za-
siłek dla bezrobotnych może w 2021-2022 roku zapłacić wyższe 
podatki niż dotychczas. 

ILORAZ MAŁŻEŃSKI (DOCHODY ZA 2021 R.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Jest 
to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński. 
Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2021 r., lub partnerzy 
mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu 
(podpisanej przed 2021 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współ-
małżonków/partnerów w 2021 r. nie osiągnął dochodów lub jego 
dochód jest bardzo niski, to przy obliczaniu podatku administracja 
podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia 
progu podatkowego, a w rezultacie do obniżenia podatku. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy, np. 
koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu dojaz-
du lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu 

(zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć dochód do opo-
datkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest 
zryczałtowana kwota kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik 
poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej 
kwoty, ale musi udokumentować wszystkie poniesione wydatki, 
które chciałby odliczyć (faktury, rachunki itp.). 

ZEZNANIE PODATKOWE 
Osoba, która w 2021 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatko-
wym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzyma-
ny z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie – ten drugi przy-
padek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu 
lub identyfikacyjną i kod PIN lub które korzystają z aplikacji „itsme”.

Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą rozli-
czyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbo-
wego o jego przesłanie.

Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić karę 
w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli po-
datnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalo-
nym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed 
ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie 
skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć kary. 

Iwona Cieszyńska

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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Na łożu śmierci leży stary człowiek. Wokół 
gromadzi się cała rodzina. On otwiera oczy 
i zaczyna słabym głosem:
– Tobie żono chcę dać w spadku sto tysięcy 
złotych,
– Tobie córko osiemdziesiąt tysięcy,
– Tobie synu tyleż samo,
– Tobie kochany wnuku pięćdziesiąt tysięcy.
Wszyscy z żalem, miłością, ale i ze zdziwie-
niem spojrzeli na dziadka, a gdy w pewnym 
momencie odwrócili od niego wzrok i zajęli 
się sobą, dziadek przymknął oczy i wyszeptał:
– Chcę, chcę, tylko skąd je wziąć?

• • •

Narzeczona do wybranka:
– Po ślubie będziemy się dzielić wszystkimi 
problemami...
– Ale ja nie mam żadnych!
– Bo jesteś kawalerem.

• • •

Czerwony Kapturek jechał do babci na ro-
werku. Złapał ją wilk, zabrał rowerek, a że był 
za ciężki połamał go. Zobaczył to niedźwiedź, 
złapał wilka, kazał pospawać rowerek i od-
dać Kapturkowi Następnego dnia, Czerwony 
Kapturek odwiedza babcię ze smakołykami. 
Wchodzi, stawia koszyczek i pyta:
– Babciu, czemu masz takie duże uszy?
– Żeby, Cię lepiej słyszeć!
– A czemu masz takie wielkie ręce?
– Żeby móc cię przytulić mocno
– Babciu, a czemu masz takie czerwone oczy?
– Od spawania, Dziewucho… Od tego spa-
wania…

• • •

Rozmawia dwóch kolegów:
– Od sześciu lat codziennie rano wybieram 
się pobiegać.
– To masz kondycję? 
– No nie wiem, wybieram się...

• • •

Rozmowa rodziców:
– Moje nastoletnie dzieci uważają mnie za 
Boga.
– Tak Cię kochają?
– Ignorują moje istnienie i rozmawiają ze 
mną tylko wtedy, gdy czegoś chcą.

• • •

Dwóch kolegów wdało się między sobą 
w dyskusję w biurze. Zeszło po chwili na te-
mat zbliżającej się przerwy obiadowej.
– No co tam masz dzisiaj na lunch? – pyta 
zaciekawiony kolega
– A wiesz... Ryż, sosik, rybka...
– Co za nagła burżuazja... Kuchnia japońska 
powiadasz? – uśmiechnął się zaraz.
– Coś ty... Paprykarz będę jadł, bo zapo-
mniałem wczoraj po pracy chleb kupić na 
kanapki.

• • •

Policjant:
– Proszę usiąść na krześle i zaczniemy prze-
słuchanie.
Prawnik (szeptem):
– Zaprzeczaj wszystkiemu.
Ja:
– TO NIE JEST KRZESŁO!

• • •

SMS męża do żony:
– «Kochanie, zostanę z chłopakami na jesz-
cze jedno piwo. Jeśli za 20 minut nie wrócę 
przeczytaj sms’a ponownie»

• • •

Jasio siedzi z psem w poczekalni u wetery-
narza:
– Azor, nie szczekaj tak! Zobacz, tam siedzi 
kotek i nie szczeka!

• • •

Parka narzeczonych dyskutuje podczas pro-
jekcji filmu. 
Jakiś podenerwowany widz z tyłu mówi... 
– Hej wy tam... przecież nic nie słychać! 
– A co byś chciał słyszeć? To są nasze sprawy!

• • •

– Proszę pani! Pani pitbull goni jakiegoś 
faceta na rowerze! 
– Niemożliwe! Mój pies nie umie jeździć na 
rowerze...

• • •

Trener złości się na zawodnika: 
– Ile razy mam ci powtarzać, że konkuren-
cja, w której startujesz nazywa się trójskok. 
To znaczy, że odległość 17 metrów masz po-
konywać trzema skokami, a nie jednym.

• • •

– Ból w pana lewym kolanie to kwestia 
wieku – wyjaśnia pacjentowi lekarz.
– Ciekawe – denerwuje się pacjent – drugie 
kolano tak samo stare, a jednak nie boli...

• • •

Policjant po krótkim pościgu zatrzymuje 
malucha, kierowca gramoli się z niego bę-
dąc w stanie lekko nieświeżym.
Policjant pyta:
– Co było parę kieliszków, nieprawdaż?
– Panie władzo, nic w ustach nie miałem, 
moja żona zrobiłaby mi awanturę.
– A czy pan wie, że żona panu wypadła z sa-
mochodu dwie przecznice temu?
– Wypadła? Dzięki Bogu, a ja już myślałem, 
że nagle straciłem słuch!

• • •

Po powrocie ze szkoły:
– Wiesz, tato, Jacek nie przyniósł dziś do 
szkoły kapci i pani odesłała go do domu. No 
i mamy świetny pomysł!
– Tak? Ciekawe, jaki?
– Jutro bez kapci przychodzi cała klasa!!!
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   Sprzedam
  Sprzedam 4 sztuki felgi Toyota Yaris. 

Nowe. T. 0488 586 632 
  Sprzedam łóżeczko turystyczne dla dziec-

ka. Używane. T. 0488 586 632
  Posiadam maszynę do szycia firmy ELNA 

zielona mod. 931-BRIT, prod. szwajcarska 
TTAVARO rok prod. 1944. Cena 30€.  
T. +32 467 608 027

  Praca: szukam
  Elektryk z zawodu, wszystkie prace 

hydrauliczne, koparka, spawanie oraz inne 
wymagające dokładności np. stolarka. Nie 
mam prawa jazdy, mieszkam w Brukseli. T. 
32 466 260 284

  Podejmę się każdej pracy dodatkowej 
na weekendy. Obecnie w tyg. pracuję 
na koparce, ładowarce. Język angielski 
komunikatywny , flamandzki dobry, mam 
34 lata. T. +48 79840844

  Pilnie poszukuję pracy w opiece 
osób starszych (zamiana, zastępstwo). 
Znajomość języka oraz doświadczenie.  
T. 0474 042 173

  Szukam pracy fizycznej z 
zakwaterowaniem np. na farmie.  
T. 535 601 730

  Mieszkanie: wynajmę
  Przyjmę na mieszkanie spokojną panią 

lub panią, która chce tylko meldunek od 
01.07, dzielnica Uccle (chee d’Alsemberg, 
przystanek Coghen) opłata miesięczna 
300€. T. 0487 298 705, dzwonić po 19h

  Zapraszamy na noclegi osoby prywatne 
oraz firmy. Dom po remoncie (8 sypialnii), 
jest wyposażony w 2 łazienki, 2 toalety, 
jadalnię, kuchnię, ogród, miejsca par-
kingowe. Pokoje są umeblowane, prąd, 
ogrzewanie, pralka, suszarka elektryczna 
i internet w cenie. Obiekt jest regularnie 
sprzątany. Cena już od 400€  za miesiąc/
od osoby w pokoju wieloosobowym. Nasze 
kwatery znajdują się w dobrej lokalizacji w 
centrum Maasmechelen, 3 minuty drogi 
od autostrady 314. W pobliżu znajdują się 
również sklepy i punkty usługowe. Kontakt: 
0032 468 487 200 też via whatsapp lub  
e-mail: info.wg.be@gmail.com

  Mieszkanie koło metra Pannenhuis, 3 
pomieszczenia z przestrzenią otwartą w 
stylu loft i półpiętro, kuchnia i łazienka, 3 
piętro, 800€. T. 0472 787 462

  Flat na Forest, okolica place Albert, 
parter, jeden pokój z kuchnią i łazienką na 
2 osoby max., 500€ + opłaty 200€ i bez 
meldunku. Tel. 0472 787 462

  Mieszkanie: szukam
  Szukam mieszkania do wynajęcia od 1 

czerwca, ja z żoną i dziecko, Bruksela i oko-
lice, 1-2 pokoje (salon, sypialnia, łazienka, 
kuchnia, wc), w cenie: 850€.  
T. 0467849202 

  Kupię mieszkanie, może być dom, szere-
gowiec w Polsce, najchętniej na Podlasiu w 
Białymstoku, rozważę każdą propozycję .  
T. +48 603 449 323

  Różne 
  Czy ktoś ma do oddania lub sprzedania 

książki dla osób dorosłych. Intereują mnie 
kryminały, zagadki, horrory, proszę o kon-
takt mieszkam w pobliżu Marcinelle. 
T. 0497 855 321

  Oddam książki, katalogi, prospekty z 
dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa..., 
np. studentom Akademii Sztuk Pięknych.  
T. 0474 453 330

 Wiadomości osobiste
  Jestem normalną kobietą, 57 lat, bez 

nałogów, mieszkam w Brukseli. Poznam 
sympatycznego, uczciwego pana w podob-
nym wieku. T. 0485 384 109

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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  Pan 53 lata pozna panią miłą i sympa-
tyczną. T. 0467 737 722

  Kobieta 53 lat szuka pana do stałego 
związku. T. 0493 781 389 /  
P.S. żonaci proszę nie dzwonić

  Mam 62 lat, poznam samotną, miła 
panią, 55+ lat, do miłej rozmowy. Cel towa-
rzyski bez zobowiązań. Odpowiem  
na każdy sms i telefon. T. 0485 350 017

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Entreprise générale spécialisée en réno-
vation située dans le sud de BXL recherche 
1 équipe supplémentaire: 1 responsable / 
chef de chantier, parlant français et ayant 
une bonne expérience générale dans le 
bâtiment, avec de préférence des accès à 
la profession.
Minimum 10 ans d’expérience, Permis B. 
Les connaissances élémentaires en infor-
matique (Internet, Word et Excel ) sont 
requises.
Disponibilité, régularité, autorité, propreté, 
honnêteté et ne buvant pas d’alcool sont 
des atouts indispensables pour la fonction. 
En plus nous cherchons 2 ou 3 ouvriers 
polyvalent ou spécialisés. Veuillez envoyer 
un CV à l’adresse mail suivante: olivier@
miseajour.be ou me contacter au 0479 877 
862 pour tout renseignement complémen-
taire.

  Poszukuję pary, mężczyznę i kobietę (30-
50 lat), bez dzieci. Praca: dogladanie domu 
i ogrodu, robienie zakupów. Mężczyzna 
może pracować na zewnątrz i okresowo w 
ogrodzie. Dom i ogród liczone oddzielnie, 
cena do uzgodnienia. Osoby z prawem 
jazdy. T. 0032 475 413 263 

  Zatrudnię dwóch ludzi z aktualnymi dru-

kami A1, prace wykończeniowe na dłuższy 
okres czasu, okolice Genappe bez zakwate-
rowania, 23€/h. Praca od poniedziałku do 
piątku bez sobót. T. 0472 365 080

  Poszukujemy doświadczonych monterów 
elewacji, prowadzących własną działalność 
gospodarczą. Praca na terenie Belgii – Wa-
regem/Roeselare.
Wymagania: doświadczenie zawodowe, 
samodzielność, mobilność, dyspozycyjność 
do pracy na terenie Belgii - mile widziany 
samochód, własna działalność gospodarcza 
(lub gotowość założenia), A1. Obowiązki: 
montaż elewacji drewnianych oraz płyt fa-
sadowych (wentylowany system elewacji), 
ocieplanie budynku styropianem, drobne 
prace wykończeniowe, praca na wysokości. 
Nasza oferta: atrakcyjne wynagrodze-
nie, szybka droga awansu na brygadzistę 
projektu, bonusy za polecenie fachowca, 
możliwość częstych zjazdów do Polski, 
możliwość skorzystania z naszego zakwa-
terowania w pobliżu projektu, pomoc w 
formalnościach przy zakładaniu działalno-
ści gospodarczej i zdobyciem zaświadczeń.
Kontakt tel.: +48 510 926 184
Wyrażając zgodę na wzięcie udziału 
procesie rekrutacji, należy pamiętać o 
zamieszczeniu klauzuli zgody na przetwa-
rzanie danych w swojej aplikacji. Osobie, 
której dane dotyczą, przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych, sprostowania 
ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwa-
rzania, prawo do przenoszenia danych, a 
także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Podanie danych jest do-
browolne, ale stanowi warunek wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie 
danych uniemożliwi wzięcie udziały w 
rekrutacji. 

  Poszukujemy podwykonawcy na sta-
nowisko hydraulik. Praca na budowie 
przy montażu instalacji hydraulicznej od 
podstaw. Wymagania: doświadczenie w 
pracach hydraulicznych, posiadanie lub 

chęć otworzenia działalności gospodar-
czej, prawo jazdy kat. B oraz podstawowa 
znajomość języka angielskiego. Oferujemy: 
stawkę: 22 Euro/h, długofalową współ-
pracę, wsparcie koordynatora, pomoc w 
zakwaterowaniu na miejscu. Kontakt: +48 
797 907 910
Prosimy o dodanie w CV klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji oraz przyszłych proce-
sów rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).
-Polska firma budowlana podejmie współ-
pracę z podwykonawcami na stanowisko 
cieśli szalunkowych. Praca przy wznoszeniu 
apartamentowców: szalowanie fundamen-
tów, stropów, filarów, wylewki betonu. 
Głównie w szalunkach systemowych Peri 
oraz Doka. Szukamy osób, które znają i 
potrafią wykonać szalunki systemowe i/
lub szalunków tradycyjne, czytają rysunki 
techniczne, posiadają własną działalność 
gospodarczą lub chęć jej założenia oraz w 
podstawie znają język angielski /niemiecki. 
Oferujemy: stawkę od 21 Euro/h, zależnie 
od posiadanego doświadczenia, pomoc 
w znalezieniu zakwaterowania w pobliżu 
miejsca pracy, wsparcie koordynatora,- roz-
liczenia co dw tygodnie. Tel.: +48 797 907 
910
Prosimy o dodanie w CV klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji oraz przyszłych proce-
sów rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
-Podejmę współpracę z monterem przy 
montażu stolarki okiennej/fasad aluminio-
wych. Aktualnie tylko osoby na własnej 
działalnosci. Proszę o kontakt tylko kon-
kretne osoby, które szukają normalnej, dłu-
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giej współpracy i które po odpowiedzi na 
ogłoszenie maja zamiar stawić sie w pracy. 
Szukasz normalnej współpracy, pewnych 
płatnosci - w zamian oferujesz zaintereso-
wanie i sumienność pracy, poszanowanie 
narzędzi. Bez nałogów tych alkoholowych/
choroby poniedziałkowej, jak i tych smart-
phone/iphone - w końcu chyba jesteśmy w 
pracy i coś musimy zrobić, nie robimy tego 
za darmo. ps. wyrwanie i wstawienie okna 
w kamienicy/domu nie robi z nas fachow-
ców - chcesz się nauczyć zapraszam.  
T. 0487 616 577

  Praca w gospodarstwie rolnym zajmują-
cym się uprawą sałat, cebuli i rzodkiewek. 
Poszukujemy 6 kobiet lub 3 pary. Praca wy-
konywana jest głównie na zewnątrz, pod 
tunelami. Zakres obowiązków: zbiór sałat, 
rzodkiewek i cebuli. Praca wykonywana 
jest w różnych warunkach pogodowych 
(słońce lub deszcz, duża wilgotność w 
godzinach porannych). Pracę należy wyko-
nywać zgodnie z instrukcją pracodawcy w 
odpowiednim tempie. Wyjazd do pracy w 
pełni zorganizowany w ramach Assistan-
ce - 180 zł (ubezpieczenie, indywidualny 
opiekun) + koszt biletu według cennika 
przewoźnika.Długość kontraktu: minimum 
5 tygodni do 3 miesięcy. Termin wyjazdu: 
20.05. lub 10.06.2022. Miejsce pracy: 
okolice Lyonu (FR).
Wymagania stanowiska: dyspozycyjność 
na okres trwania kontraktu min. 5 tygodni- 
mile widziane doświadczenie w tego typu 
pracy, znajomość j. angielskiego lub fran-
cuskiego (min. 1 osoba w grupie), prawo 
jazdy kat. B (min.2 osoby w grupie), duża 
motywacja do pracy i odpowiednie tempo 
pracy, dobry stan zdrowia pozwalający 
na podjęcie wymagającej pracy fizycznej. 
Oferujemy: długość kontraktu min. 5 tygo-
dni - francuska umowa- praca w systemie 
godzinowym stawka 10,85€  (około 8,80) 
+ 10% ekwiwalent urlopowy- 35-48 godzin 
pracy w tygodniu, praca 5-6 dni w tygo-
dniu, przewidywane miesięczne wynagro-
dzenie między 1400€ netto a 1700€ netto 
(ok. 6,500 zł do 7,800 zł przy obecnym 
kursie Euro), wynagrodzenie wypłacane 
miesięcznie na konto pracownika, zakwa-
terowanie w pełni wyposażone, koszt 35 
Euro miesięcznie, dojazdy między zakwate-
rowaniem, a miejscem pracy zapewnione 
przez kontrahenta, nie pobieramy opłat za 
rekrutację ani prowizji z Twojego wynagro-
dzenia. Dodatkowych informacji udzielamy 
pod numerem: 669 586 699 lub 134 463 
295 (poniedziałek - piątek 8:00-16:00).

  AST Kunststoffverarbeitung GmbH ma 
swoją siedzibę w miejscowości: Meer, 
Belgia. Firma specjalizuje się w produk-

OGŁOSZENIA DROBNE

cji plastikowych pojemników i beczek na 
towary niebezpieczne. Praca na stanowisku 
pracownik produkcji. Miejsce pracy znajdu-
je się w fabryce AST Benelux w Belgii. Praca 
odbywa się w systemie 3-zmianowym. 
Zakres obowiązków: udział w procesie 
wytwarzania danego produktu na różnych 
etapach, dbanie o bezpieczeństwo oraz 
utrzymywanie porządku w obrębię danego 
stanowiska pracy, odpowiedzialne prowa-
dzenie 1 lub 2 zaawansowanych technolo-
gicznie maszyn produkcyjnych, zarządzanie 
ustawieniami na urządzeniu, planowanie 
swojej produkcji, tak aby można ją było 
prawidłowo obsługiwać na niższym etapie, 
a także nadążać za wydarzeniami w produk-
cji na wyższym szczeblu.
Oferujemy: atrakcyjną stawkę godzinową 
12,91 € brutto/h + dodatki:- zmiana poran-
na i popołudniowa z dodatkiem 0,75 euro-
/h, stawka godzinowa z dodatkiem: 13,65€ 
brutto/h,- zmiana nocna z dodatkiem  2,52 
euro/h - stawka godzinowa z dodatkiem: 
15,43 € brutto/h- premia na zakończenie 
roku kalendarzowego- 8,33% wynagro-
dzenia rocznego brutto,- dodatek waka-
cyjny w wysokości 15,38% wynagrodzenia 
rocznego brutto za okres przepracowany 
w danym roku kalendarzowym, stabilną i 
legalną pracę w oparciu o kontrakt belgij-
ski, co tygodniowe przelewy prosto na Twój 
rachunek walutowy w Polsce, przejrzyste 
co tygodniowe zestawienie przepracowa-
nych godzin i kosztów, sprawne załatwienie 
formalności związanych z zatrudnieniem, 
opiekę koordynatorów przez cały okres 
zatrudnienia, odpłatne zakwaterowanie 
i ubezpieczenie zdrowotne, organizację 
płatnego wyjazdu za granicę u naszego 
zaufanego przewoźnika. Wymagania: 
znajomość języka angielskiego w stopniu 
min. dobrym, osoby, które interesują się 
techniką (umiejętności techniczne), osoba 
zdyscyplinowana, umiejętność pracy pod 
presją czasu, motywacja, odpowiedzial-
ność oraz dokładność, potrafi pracować w 
zespole, gotowość do pracy fizycznej,
chęć pracy w systemie zmianowym (rów-
nież zmiany nocne). 
Kontakt: +48 570 060 400 

  Nieruchomości
 Sprzedam dom mieszkalny, około 200m z 

działką zagospodarowaną o powierzchni 7 
arów w Siemiatyczach. T. 0474 637 308 lub 
0475 616 654

 Podlaskie, obok Narodowego Parku Bie-
brzańskiego, posiadłość około 2 hektarów, 

część lasu, część pola, stary domek drew-
niany do remontu, chlew przekształcony 
na salę, duża stodoła i dom mieszkalny, 2 
sypialnie, każda ma swoją łazienkę, biuro, 
salon, kuchnia i przedpokój.  
Więcej informacji: T. 0486 800 676

 Sprzedam ładne, przestronne mieszkanie 
64m2 centrum Bialegostoku, ul. Lipowa, 
1 piętro, dwustronne, 3 oddzielne poko-
je, kuchnia, łazienka z toaletą. Miejsce 
parkingowe w podwórzu, lokal na rowery, 
piwnica. Dwa pokoje, kuchnia (zmywarka, 
piekarnik elektryczny) i przedpokój, remon-
towane +/- 5 lat temu, mieszkanie mało 
używane właściciel przebywał za granicą. 
Cena 535 tys złotych. Więcej informacji, 
zdjęcia proszę o kontakt. T. 0472 812 557

 Sprzedam dom 460m, działka 1000m, 
standard, automatyka, 4 sypialnie, 2 
łazienki, 2 salony, biuro, pralnia, piękny 
ogród. Doskonała lokalizacja, dojazd 20 
min do centrum Warszawy. Zdjęcia na priv. 
Cena 405 000 tys euro. Lokalizacja Polska 
Piastów, obrzeża Warszawy. T. +48 791 730 
370, email: kacprzakk@onet.pl

 Sprzedam 7 arów, dom 220m, zamieszka-
ły, 2 piętra i parter, Siemiatycze. T. 0475 61 
66 54 i 690 585 939 (0474 637 308)

 Sprzedam działkę rolną z możliwością 
zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Działka 
położona we wsi ok. 3 km od Siemiatycz. 
Pełne media w drodze przy działce, dojazd: 
droga asfaltowa. Działka znajduje się w są-
siedztwie innych zabudowań, w pobliżu las. 
Ma dostęp do rzeki Kamionka. Możliwość 
wykopania na działce stawu. Cena 185 tys. 
zł. T. +48 693 440 171

 Sprzedam działkę 8400m2 z widokiem na 
rzekę Nurzec. Dwie drogi dojazdowe, okoli-
ca cisza, las i woda. Możliwość podzielenia 
działki np. na dwie rodziny, ze względu na 
dwa oddzielne dojazdy. Z potencjałem, 
wystarczy pomysł i chęci. Sama okolica 
jest znana z: Muzeum Rolnictwa, słynne 
wystawy pisanek. Pałac hr. Starzeńskich, 
restauracje, plaża, szlaki turystyczne, 
skansen, imprezy kulturalno–rozrywkowe. 
T. +48 731 649 222

 Posiadam do sprzedania atrakcyjną 
działkę budowlano-rolną z dopuszczeniem 
zabudowy. Położona we wsi, 1 km od mia-
sta Ciechanowiec. Działka otoczona lasem, 
rzeką Nurzec oraz dawną targowicą. Posia-
da dwa dojazdy, z obu stron (asfaltowe). W 
pobliżu zabudowy jednorodzinne, co wiąże 
się z przyłączami. Dojazd drogą Wojewódz-
ką 681. Wytyczona powierzchnia przez 
geodetę. Przyjedź i sam przekonaj się. Po 
więcej informacji zapraszam serdecznie do 
kontaktu telefonicznego.  
T. +48 731 649 222
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ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

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

Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii 
informuje że uruchomiliśmy stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików. 

ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkania dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem lub 
osób które chcą wiedzieć czy problem uzależnienia ich dotyczy. Spotykamy się po to, 
żeby rozwiązać problem z nadużywaniem alkoholu. Mamy sprawdzone rozwiązanie 

poparte świadectwem milionów ludzi. W ten sposób Anonimowi Alkoholicy walczą z 
uzależnieniem.Aby uzyskać pomoc w AA wystarczy, że skontaktujesz się z kimś z nas. 

Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: +32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng który odbywa się w Brukseli:
GRUPA ODNOWA 2006: poniedziałek  godz 20.00, Schaerbeek 1030, rue d’Anethan 19
GRUPA QUO VADIS: wtorek godz. 20.00, Bruxelles 1000, rue Le Corrège 19
GRUPA JAK TO DZIAŁA: piątek godz. 20.00 Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153

Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu  

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, tel. 0491 32 14 73, e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com

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,  

Grupa Misja: Rue Emile Feron 153, 1060 
Saint-Gilles. T. 0487 696 426 

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

MITINGI ANONIMOWYCH 
NARKOMANÓW 

«WOLNI I WYZWOLENI»
w każdą niedzielę, 20h30-22h30

Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpia

tel.:+32 489 897 856
email: wolniwyzowoleni@gmail.com
Pomożemy Ci w znalezieniu drogi w 

życiu bez narkotyków.

Terapia grupowa DDA 
Dla wszystkich identyfikujących się z syndromem DDA, osób dorastających w rodz-
inach alkoholowych. Grupa DDA to skuteczna forma terapii, pozwala odbudować 
poczucie własnej sprawczości i samoakceptacji. Jeśli zmagasz się z zagubieniem, 

poczuciem osamotnienia i niepewności, możesz sobie pomóc. Spotkania grupowe 
prowadzone są przez terapeutkę uzależnień w piątki 19:30 - 21:00, 2440 Geel. 

Zapisy: terapiadda.geel@gmail.com

Grupa ACA (DDA /DDD) – Exodus
Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.

Poniedziałek  godz. 20.00, Rue Jourdan 80, 1060 Saint Gilles, E-mail: dda.exodus.bruksela@gmail.com
(grupa spotyka się stacjonarnie)

MASZ PROBLEM Z PICIEM

Polskojęzyczna Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików 

Antwerpia zaprasza na spotkania

Niedziela godz. 18-20, czwartek godz. 
19:30-21, sobota godz. 18-20
Lange Beldeekensstraat 18, 

tel. (+32) 0484 931 102



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 Bruxelles
tel: +32 489 86 91 16
e-mail: xpawelcecha@gmail.com
www.orthpol.be 

POLONIJNY KOŚCIÓŁ
EWANGELIKALNY
Rue van Ysendyck 48–50, 1030 Bruxelles
tel:  +32 488 036 519
tel: 0465 970 164
e-mail: thalambiec@gmail.com

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

PRZEMOC W RODZINIE
tel: 0800 30 030 / bezpłatny
Pomoc w jęz. fr. i ang. dla osób,
które są ofi arami przemocy domowej.
tel: 1712 / bezpłatny
Pomoc w sytuacjach przemocy, znęcania się 
i wykorzystywania dzieci, w jęz. nl. i ang.

PRZEMOC MIĘDZY PARTNERAMI
Malwina: 0471 01 23 40, 
malwinabelgia@gmail.com
Telefon zaufania: 106/107

SZTAB POMOCY BELGIA
tel: 02 315 41 86
e-mail: info@helpcentre.be
FB sztabpomocybelgia

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 / pogotowie dzieci
tel: 02 535 40 55 / pogotowie dorośli

NIEZBĘDNE ADRESY

AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139, 1000 Bruxelles
tel: +32 (0) 2 736 18 81
tel: +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 E� erbeek
Zapisy na spotkanie:
h� p://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)

SZKOŁA POLSKA 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
e-mail: sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl

SZKOŁA POLSKA IM. JANA PAWŁA II 
PRZY PWK
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
tel:  0473 74 38 54
e-mail: sekretariat.pwk@orpeg.pl
www.pmk.orpeg.pl

SZKOŁA POLSKA IM. GEN. S.MACZKA 
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII
Siedziba: Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
tel: +32 3 226 92 12
tel: +32 475 965 158
sekretariat: 0032 489 377 714
www.antwerpia.orpeg.pl

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

POLSKA SZKOŁA IM. JANA BRZECHWY 
W SOIGNIES
Pl. Van Zeeland, 33 7060 Soignies
tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: sekretariat@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.be

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

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

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Freinetmiddenschool, Off erlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
e-mail: edugandawa@gmail.com
www.szkola.edugandawa.be

INSTYTUT JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
IM. POLSKICH LOTNIKÓW W GANDAWIE
Sint-Josefstraat 7, 9041 Gent
tel: 0486 34 25 34
e-mail: dyrektor@instytutgent.be
www.instytutgent.be

POLSKA SZKOŁA 
POLAK MAŁY W HASSELT
Zajęcia odbywają się: Scholen Kindsheid Jesu
Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
tel: 0470 52 42 06
e-mail: polskaszkolahasselt@gmail.com

PUNKT KONSULTACYJNO-
-INFORMACYJNY
W BRUKSELI
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
(porady psychologa, logopedy,
pedagoga i asystenta socjalnego)
tel: 0475 397 514

PUNKT KONSULTACYJNO-
-INFORMACYJNY
W ANTWERPII
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

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:........................02 201 22 22 
lub.........................................02 513 02 02
Taxi Bleus:..............................02 268 00 00
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PRZEWÓZ

Kontakt: 

+48 601 061 241
+48 667 953 241

PRZESYŁKI · PRZEPROWADZKI · PRZEWÓZ  AUT · TOWARÓW

KRZYSZTOF I URSZULA WOROSZYŁO

AUTO O POJEMNOŚCI  18M3
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