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W rankingu Democracy Index 2018 Pol-
ska zajęła 54. miejsce (ex aequo z Gujaną) 
spośród 167 krajów uszeregowanych pod 
względem stanu demokracji. Opracowanie 
przygotował zespół badawczy Economist 
Intelligence Unit dla brytyjskiego tygodnika 
„The Economist”.
Z rankingu Democracy Index 2018 wynika, 
że na świecie funkcjonuje 20 „pełnopraw-
nych demokracji” (kraje mające od 8 do 
10 pkt). Pierwsza trójka to kraje skandynaw-
skie: Norwegia, Islandia i Szwecja. W grupie 
są też m.in. Szwajcaria (10. miejsce), Ho-
landia (11. miejsce), Niemcy (13. miejsce), 
Wielka Brytania (14. miejsce) i Hiszpania 
(19. miejsce).
W grupie krajów o „wadliwej demokracji” 
(od 6 do 7,9 pkt) sklasyfikowano 55 państw. 
To właśnie w tej kategorii znalazła się Pol-
ska, która zdobyła ocenę 6,67 pkt (54. miej-
sce). Najgorzej oceniona została nasza kul-
tura polityczna – 4,38 pkt. Najlepiej proces 
wyborczy i pluralizm – 9,17 pkt. Jako „wa-
dliwą demokrację” uznano też m.in. Francję 
(29. miejsce), Włochy (33. miejsce), Czechy 
(34. miejsce) i Grecję (39. miejsce). Gorzej 
od Polski sklasyfikowano trzy państwa Unii 
Europejskiej: Węgry (57. miejsce), Chorwa-
cję (60. miejsce) i Rumunię (66. miejsce).
Obok Polski w szóstej dziesiątce znalazły 
się takie kraje jak Kolumbia (51. miejsce), 
Filipiny (53. miejsce), Lesotho (56. miejsce) 
czy Peru (59. miejsce). Ostatnia piątka ran-
kingu, czyli najgorsze „reżimy autorytarne”, 
to Czad, Republika Środkowoafrykańska, 
Demokratyczna Republika Konga, Syria i Ko-
rea Północna.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
opublikował najnowsze dane dotyczące fre-
kwencji na niedzielnych mszach – w 2017 r. 

wskaźnik to 38,3% zobowiązanych. Do ko-
munii poszło 17%. Współpracujący z Epi-
skopatem Instytut posługuje się dwoma 
współczynnikami, które określają poboż-
ność Polaków. Nazywa je dominicantes 
i communicantes. Pierwszy określa, ile osób 
bierze udział w niedzielnej mszy, a drugi – 
ile przystępuje do komunii.

11% populacji Belgii stanowią cudzoziemcy. 
56% z nich to osoby pochodzące z Unii Eu-
ropejskiej (2017 r.). Na pierwszym miejscu 
są Rumuni, następnie Francuzi i Holendrzy.

W 2018 r. w Polsce zarejestrowano po raz 
pierwszy 532 tys. nowych samochodów 
– prawie 9,4% więcej niż rok wcześniej. 
W najszybszym tempie rosła sprzedaż aut 
Mercedesa. Na brak klientów nie narzekali 
także sprzedawcy samochodów dostaw-
czych. W zeszłym roku zarejestrowano 
w Polsce po raz pierwszy 68,8 tys. takich 
pojazdów, o 13% więcej niż w 2017 r.

W ciągu ostatnich 10 lat Brukseli przybyło 
126 tys. mieszkańców. Jest to równowar-
tość takiej gminy jak Schaerbeek. Popula-
cja Regionu Stołecznego Brukseli nieustan-
nie wzrasta. Na dzień 1 listopada 2018 r. 
liczba mieszkańców wynosiła 1 211 735. 
Najliczniejsze dzielnice to: Ville de Bruxel-
les (182 tys. mieszkańców), Schaerbeek 
(133 tys.) i Anderlecht (119 tys.).

W 2018 r. utonęło i zaginęło 2262 migran-
tów próbujących przepłynąć Morze Śród-
ziemne (o 29% mniej niż w 2017 r.). Do Eu-
ropy drogą morską przybyły 113 782 osoby.

Ofiary handlu żywym towarem są naj-
częściej wykorzystywane seksualnie – tak 
wynika z najnowszego raportu Biura Naro-
dów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Prze-
stępczości (UNODC) w Wiedniu. W 2016 r. 
prawie 60% ofiar handlu ludźmi miało takie 
doświadczenia. Ten rodzaj współczesnego 
niewolnictwa działa głównie w Ameryce, 
Europie i Azji Południowej.
Według raportu ONZ 34% ofiar pracuje 
dla swoich prześladowców. Ta forma wy-
zysku jest rozpowszechniona w dużej mie-
rze w Afryce i na Środkowym Wschodzie. 
Liczne ofiary zmuszane są do żebractwa 
lub dawstwa narządów – podają auto-
rzy raportu. Wychodzą oni z założenia, że 
w przypadku 2% ofiar dochodzi nawet do 
wielokrotnego wyzysku.
Wyjątkowo liczną grupę stanowią kobiety 
(49%) oraz dziewczęta (23%). W przewa-
żającej większości są one wykorzystywane 
seksualnie: 83% kobiet i 72% dziewcząt. 
82% wywiezionych mężczyzn jest zmu-
szanych do pracy niewolniczej. W 2016 r. 
ujawniono ogółem 25 tys. przypadków 
ofiar handlu ludźmi – wynika z raportu 
ONZ. To wyraźny wzrost w porównaniu 
z latami ubiegłymi. Wzrost ten świadczy 
też o skuteczniejszym systemie ścigania 
przestępczego procederu w niektórych 
regionach świata. Oficjalnie wykrywanych 
jest coraz więcej przypadków nadużyć. 
Z porównania danych 45 krajów, które od 
2007 r. systematycznie je publikują, wynika, 
że od 2011 r. liczba wykrytych przypadków 
wzrosła o 39%.

22% Belgów pali. Podniesienie podatku 
na papierosy o 10% zmniejszyłoby palenie 
o 4%.
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Parlament Europejski poparł nowe przepisy 
UE, które od 2021 r. wiążą wypłatę funduszy 
unijnych z przestrzeganiem praworządności. 
Teraz kolej na decyzję Rady UE. Projekt jest 
wynikiem kłopotów Unii z Polską i Węgra-
mi. PiS głosował przeciw, a PO – za.
– Nie chodzi o sankcje, lecz o ochronę unij-
nych pieniędzy, o gospodarność – tłumaczył 
podczas europarlamentarnej dyskusji ko-
misarz UE ds. budżetu Günther Oettinger. 
Formalnym uzasadnieniem projektu jest 
bowiem obawa przed wypłacaniem fundu-
szy do krajów, gdzie z braku niezależnego 
wymiaru sprawiedliwości trudno będzie 
dochodzić racji w wypadku przekrętów ko-
rupcyjnych lub uzależniania wypłat od opcji 
politycznej. Parlament Europejski nieco za-
ostrzył przepisy zaproponowane przez Ko-
misją Europejską, by jeszcze większy nacisk 
położyć na ochronę wspólnych wartości.
– Łamanie zasad państwa prawa będzie ka-
rane. Respektowanie praworządności jest 
bowiem warunkiem demokracji, stabilności 
i wzajemnego zaufania w UE. Bez prawo-
rządności UE traci wiarygodność w oczach 
swych obywateli oraz świata – powiedział 
Fin Petri Sarvamaa, który zajmował się pro-
jektem z ramienia frakcji Europejskiej Partii 
Ludowej.
Projekt „pieniądze za praworządność” prze-
widuje, że decyzja Komisji o zawieszeniu 
wypłat funduszy (a w skrajnym wypadku 
odebranie części funduszy) może być uchy-
lona przez Radę UE tylko przez większość 
kwalifikowaną, czyli 55 proc. krajów repre-
zentujących 65 proc. ludności Unii. Gdyby 
te reguły obowiązywały już teraz, zawiesze-
niem niektórych funduszy byłyby zagrożone 
Polska i Węgry – choćby z racji trwających 
postępowań z art. 7 Traktatu o UE.
Zgodnie z majowym projektem Komisji 
budżet dla Polski miałby skurczyć się aż 
o 23 proc., czyli z 83,9 mld do 64,4 mld euro 
w cenach z 2018 r. Przy zachowaniu zasad 
z obecnego budżetu redukcja powinna 
wynieść tylko 10–11 proc. (wskutek więk-
szego polskiego PKB), ale jest o ponad dwa 
razy mocniejsza w efekcie niekorzystnych 
dla Polski modyfikacji sposobu dzielenia 
pieniędzy oraz przeznaczenia ich części na 
nowe priorytety związane m.in. z migra-
cją. Ponadto projekt Komisji przewiduje 
27,1 mld euro dla Polski z funduszy rolnych, 
czyli o kilka miliardów mniej, niż należałoby 
się jej przy zachowaniu obecnych zasad.

15 stycznia br. Izba Gmin nie poparła pro-
ponowanej przez rząd Theresy May umowy 
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Przeciwko propozycji zagłosowało 432 po-
słów przy zaledwie 202 głosach poparcia 
(większość 230 głosów). To najwyższa porażka 
urzędującego premiera w historii brytyjskiego 
parlamentaryzmu. Brytyjska premier przed-
stawiła dalszy plan w związku z brexitem. 
Ogólnie pomysł brytyjskiego rządu na to, co 
dalej z opuszczeniem Unii Europejskiej, brzmi 
tak: poza drobnymi detalami wynegocjowane 
przez nas z Brukselą porozumienie jest dobre. 
Spróbujmy więc jeszcze raz podrasować kon-
trowersyjne szczegóły, a „przypudrowaną” 
w ten sposób umowę – odrzuconą przez Izbę 
Gmin miażdżącą większością głosów – uda się 
przepchnąć przez parlament. 
Taktyka ta nie jest pozbawiona sensu. Na-
wet jeśli posłowie niesłychaną większością 
230 głosów odrzucili tzw. porozumienie 
wyjściowe – czyli negocjowany przez kilka-

naście miesięcy między Brukselą a Londy-
nem 600-stronicowy dokument tworzący 
ramy prawne dla wyjścia Wielkiej Brytanii ze 
Wspólnoty – nie znaczy to, że potępiają całą 
treść umowy. 
Największe kontrowersje wzbudził zapis do-
tyczący granicy między Zjednoczonym Kró-
lestwem a Irlandią. Przypomnijmy: w umo-
wie znalazł się tzw. mechanizm awaryjny 
(„backstop”), który mówi, że jeśli stronom 
nie uda się wypracować rozwiązania, które 
zapobiegnie przywróceniu „twardej” granicy 
(z punktami kontrolnymi, składami celnymi 
itd.) między Irlandią Północną a resztą wyspy, 
Wielka Brytania pozostanie w unii celnej ze 
Wspólnotą i – co więcej – nie będzie mogła 
jej opuścić bez zgody Brukseli. 
Wielka Brytania, na mocy procedury wyj-
ścia opisanej w art. 50 traktatu UE, powinna 
opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 
30 marca br.

Brexitowa umowa odrzucona

27. Finał WOŚP: zebrano ponad 92 mln zł!

Europosłowie poparli zasadę 
„pieniądze za praworządność” 18 grudnia 2018 r., po rozpadzie koalicji rzą-

dowej, premier Belgii Charles Michel ogłosił 
w belgijskim parlamencie swoją rezygnację 
ze stanowiska, ponieważ – jak argumento-
wał – jego apel o utrzymanie rządu po tym, 
gdy koalicję opuściło N-VA, nie spotkał się 
z poparciem.
Za decyzją o rezygnacji stała groźba prze-
głosowania wniosku o wotum nieufności 
dla rządu. Przyczyną kryzysu politycznego 
w Belgii jest ONZ-owski pakt migracyjny. 
8 grudnia koalicję rządzącą w Belgii opuściła 
największa partia, N-VA, protestując przeciw 
przyjęciu tego paktu. Michel krótko po tym 
poinformował, że jego rząd będzie teraz 
funkcjonował jako gabinet mniejszościowy. 
Bez N-VA koalicja w 150-osobowym parla-
mencie ma tylko 52 deputowanych. Wybory 
są zaplanowane na koniec maja 2019 r. 

Po wyjściu N-VA rząd tworzą trzy partie – 
wywodzący się z francuskojęzycznej Walo-
nii Ruch Reformatorski, a także flamandzkie 
ugrupowania Chrześcijańscy Demokraci 
i Flamandowie (CD&V) oraz Flamandzcy Li-
berałowie i Demokraci (Open VLD).
Większość państw ONZ (164) przyjęła 
10 grudnia w Marrakeszu niewiążący pakt 
w sprawie migracji. Ma to być pierwszy do-
kument kompleksowo regulujący między-
narodowe przepływy osób. Nie będzie miał 
mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszech-
nić standardy i normy dotyczące migracji oraz 
ułatwić współpracę państw w tym zakresie. 
Dokument został w Marrakeszu przyjęty 
przez aklamację, ale z podpisania paktu wy-
cofało się kilka krajów, m.in. Polska, Austria, 
Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, 
Szwajcaria, Australia, Izrael i USA.

Kryzys polityczny w Belgii 

Ponad 92 mln zł zebrano podczas 27. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pie-
niądze będą przeznaczone na zakup nowo-
czesnego sprzętu medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. We wszystkich 
1700 sztabach w Polsce i za granicą w Finale 
WOŚP uczestniczyło 120 tys. wolontariuszy.
W komunikacie podkreślono, że Finał „już teraz 
przeszedł do historii!”, ale „radość podsumo-
wań przerwała tragiczna wiadomość o ataku 
na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza”. 
Organizatorzy poinformowali, że choć Finał 

dobiegł już końca, to wiele aukcji trwa jesz-
cze do końca stycznia. „Wśród najpopularniej-
szych są m.in. uroczysta kolacja przygotowana 
dla 30 osób przez Mateusza Gesslera – aktu-
alnie jej cena to 28 800 zł. Za nieco ponad 
15 tys. zł wciąż można powalczyć o lot szy-
bowcem z Robertem Biedroniem. Aukcja, któ-
ra cieszy się największym zainteresowaniem, 
to dzień z Donaldem Tuskiem; aktualnie jego 
cena to ponad 100 tys. zł” – przekazali w po-
łowie stycznia organizatorzy.

PAP



GAZETKA   7 



8 GAZETKA





10 GAZETKA
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ZATRUDNIAMY

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

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

TITRES   SERVICES

OFERUJEMY: 
•	Umowę	o	pracę	na	czas	nieokreślony	w	wymiarze	 
25-38	godzin	tygodniowo	

•	  Większość	pracy	na	terenie	Brukseli	
•	  Satysfakcjonujące	warunki	zatrudnienia	

CV	prosimy	wysyłać	na	adres	e-mail:	 info@optimaservice.be	
* Zastrzegamy	sobie	prawo	do	odpowiedzi	wyłącznie	wybranym	kandydatom	
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BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online

pod adresem www.izarz.com

• Zakładanie dział alności gospodarczych i fi rm.
• Pełna księgowość: rozliczanie deklaracji TVA,
Inrtacom, list ing, rozliczenia podatkowe.

• Przew idywania podatkowe.
• SMS z wynikiem po każdym rozliczeniu.
• Weryfi kacja podwykonawców z art . 30 b is.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

• Deklaracje podatkowe dla nie rezydentów.
• Składanie p ism administ racyjnych: rozkładanie
na raty, o umorzenie odsetek, prośby o
umorzenie kar.

• Zg łaszanie LIMOSY dla fi rm polskich.
• Zg łaszanie budowy z art . 30 b is.

Rzosinska Izabela
0494 625 938
02/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles







7 – 10.02
SALON WAKACJI 

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.salondesvacances.eu

10.02
LOVE BUGS PARADE

Dla miłośników „garbusów”
Esplanade du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles

www.autoworld.be

12.02
FLAGEY PIANO DAYS 

www.flagey.be 

14 – 17.02
BRIGHT BRUSSELS 

Świetlne instalacje 
różne miejsca w centrum, 1000 Bruxelles

visit.brussels/en/sites/bright 

14 – 17.02
TARGI KSIĄŻKI

Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.flb.be 

20 – 24.02
DISNEY ON ICE

Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be 

21.02 – 3.03
BATIBOUW 2019

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.batibouw.com

21.02
III FORUM POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

bruksela.lodzkie.pl
 

22 – 24.02
SALON CZEKOLADY 

Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
brussels.salon-du-chocolat.com

23.02
MUSEUM NIGHT FEVER

Specjalny wieczór brukselskich muzeów
www.museumnightfever.be

1 – 10.03
ANIMA 2019
Festiwal filmów animowanych
Flagey, 1050 Bruxelles
www.animafestival.be 

2 – 5.03
KARNAWAŁ MALMEDY
www.malmedy-tourisme.be 

2 – 3.03
COMIC CON BRUSSELS
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.comicconbrussels.com

3 – 5.03
KARNAWAŁ BINCHE
www.carnavaldebinche.be 

3 – 5.03
KARNAWAŁ AALST
www.aalst.be 

6 – 10.03
BRUSELAS FLAMENCO FESTIVAL 2019 
BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be 

10.03
BLUE PLANET II – LIVE IN CONCERT
Palasi 12, 1020 Bruxelles
www.palais12.com

14 – 17.03
CIRQUE DU SOLEIL 
Spektakl: Toruk Le Premier Envol
Palais des Sports d’Anvers
www.sportpaleis.be

24.03
ZESPÓŁ MAZOWSZE W BRUKSELI
Jubileusz 70-lecia
BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be 

do 31.03
L’EXPERIENCE LEGO® A TRAIN WORLD
pl. Princesse Elisabeth 5, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be 

KALENDARZ IMPREZ
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www.isfce.org
info@isfce.org

Rue Joseph Buedts, 14
1040 Etterbeek

Tel.  02.647.25.69
Fax  02.646.39.85

Kursy
dla

dorosłych

dzienne
i 

wieczorowe

Enseignement de promotion sociale
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

UpDate Center
konwersacje z francuskiego  (Tables de conversation  français) 

Tel.  02.649.62.53  — updatecenter@isfce.org

Angielski

Niderlandzki

Francuski

Bachelier en Informatique de Gestion
 Licencjat uzupełniający - informatyka zarządcza

Bachelier en Comptabilité
 Licencjat uzupełniający - księgowość

Bachelier en Marketing
 Licencjat uzupełniający - marketing

Hiszpański

Bachelier en Assistant de Direction
 Licencjat uzupełniający - asystentka dyrektora

Zapisywe wrzesniui styczniu

Technicien en programmation
 Technik oprogramowania
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KONIEC JEST BLISKI

Świat wokół nas nie jest miejscem bezpiecz-
nym. Wojny, konflikty na tle rasowym i re-
ligijnym, zanieczyszczone środowisko, klęski 
żywiołowe… Wielu ludzi sądzi, że kres zbliża 
się nieuchronnie. Jak będzie wyglądał? Na to 
pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 
Jedni uważają, że zagłada przyjdzie z kosmo-
su. W naszą planetę uderzy rozpędzona aste-
roida, kometa lub inne ciało niebieskie, któ-
re zupełnie niespodziewanie znajdzie się na 
kursie kolizyjnym z Ziemią. Datę zagłady wy-
znaczyć może też sama natura, sprawiając, że 
wybuchnie jakiś superwulkan – choćby ten 
drzemiący pod Parkiem Yellowstone w USA. 
Albo – w samym sercu Europy, czyli Laacher 
See, który znajduje się 8 km od miejscowo-
ści Andernach położonej w Nadrenii-Palaty-
nacie w zachodniej części Niemiec. Na razie 
nie niepokoi nikogo, śpiąc pod powierzchnią 
jeziora. Eksperci sądzą, że wybuch niemiec-
kiego wulkanu mógłby doprowadzić do znisz-
czeń na trudną do wyobrażenia skalę, łącznie 
z globalnym ochłodzeniem. Póki co zaob-
serwowano jedynie niewielkie ilości dwu-
tlenku węgla wydobywające się z podwod-
nego krateru, które na powierzchni jeziora 
uwalniają się w postaci bąbelków. Jednak 
tak naprawdę nie wiadomo, kiedy Laacher 
See może się obudzić. Superwulkany to dla 
naukowców wciąż zagadka – nie potrafimy 
przewidzieć ich aktywności, wybuch mógłby 
być nagły i nie dałoby się do niego w żaden 
sposób przygotować. Koniec może nadejść 
także z winy ludzi. Dojdzie do wielkiej awarii 
sieci energetycznych i teleinformatycznych, 
której skutkiem będzie niedający się opano-
wać chaos i panika. Może wybuchnąć któraś 
z elektrowni atomowych, użyta zostanie broń 
atomowa, świat ogarnie wojenna gorączka, 
w wyniku klęski żywiołowej zabraknie jedze-
nia – możliwości jest bardzo wiele. 

CZY KTOŚ SIĘ TYM RZECZYWIŚCIE 
PRZEJMUJE?

Chyba każdy z nas słyszał o nadchodzącym 
końcu świata. Wyznaczano różne daty, kiero-
wano się kalendarzem Majów, przepowied-
niami Nostradamusa, wyliczeniami kompute-
rów. Większość ludzi traktuje apokaliptyczne 
opowieści jak bajki i się nimi wcale nie przej-
muje. Niektórzy jednak chcą być na nad-

chodzącą zagładę przygotowani. To preper-
si. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa 
„prepare” – przygotowywać się. W Polsce 
ten ruch dopiero zdobywa popularność. 
W USA działa bardzo prężnie, promując się 
wpadającym w ucho hasłem: „Be prepared, 
not scared”, co można tłumaczyć jako: „Bądź 
gotowy (przygotowany), a nie przerażony”. 
Polscy prepersi na swojej stronie interne-
towej określają swe cele następująco: „Od 
grudnia 2013 r. prowadzimy facebookowy 
fanpage „Polish Preppers”, gdzie propaguje-
my ekologiczne rozwiązania dla gospodarstw 
domowych i nie tylko, aktywność fizyczną, 
permakulturę, patriotyzm, inspirujemy do 
zgłębiania różnych dziedzin nauki, na bie-
żąco monitorujemy kwestie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa społeczności (w zakresie 
środowiskowym, gospodarczym, epidemio-
logicznym i in.), pobierając informacje od 
m.in. Centrum Zarządzania Kryzysowego; 
również informujemy o sposobach ochrony 
przed ww. zagrożeniami. W ramach projektu 
„Polish Preppers” i w duchu społeczeństwa 
obywatelskiego współpracujemy z pracowni-
kami WOPR, GOPR, Straży Pożarnej i Wojska 
Polskiego w ww. zakresie”. Prepersi chcą być 
przygotowani do przetrwania w ekstremal-
nych warunkach. Właśnie w tym celu szkolą 
się w survivalu i gromadzą przedmioty mo-
gące pomóc w przeżyciu w niesprzyjających 
warunkach. Nie należy tego ruchu utożsa-
miać z ludźmi budującymi schrony i zamie-
rzającymi się w nich ukrywać. 

PREPERSI

Preper to człowiek aktywny, nastawiony na 
działanie, skupiony na zapewnieniu sobie 
i swoim najbliższym ochrony w niepodziel-
nych sytuacjach. W USA mają swoje wła-
sne związki, organizacje i sklepy, w których 
można zaopatrzyć się w towary niezbędne 
na wypadek kataklizmów. Oferują one racje 
żywnościowe na kilka miesięcy z 20-letnim 
terminem przydatności do spożycia, domo-
we systemy do uzdatniania wody, oczyszcza-
cze powietrza, suplementy diety 
dla całej rodziny, środki odka-
żające, jodynę i płyn Lugo-
la, tak dobrze pamiętany 
przez dzieci, które musiały 
go pić w 1986 r. po wybu-
chu elektrowni atomowej 

w Czarnobylu. Asortyment obejmuje także 
świece, radia na korbkę, bandaże i ubrania. 
Polscy prepersi również prowadzą sprzedaż 
internetową, ale co ciekawe, bardziej kon-
centrują się na sprzęcie survivalowym przy-
datnym na co dzień, takim jak wielofunkcyj-
ne scyzoryki, zapalniczki, zestawy pierwszej 
pomocy. Żywność to głównie konserwy i lio-
filizowane owoce. 

Pokazuje to dobitnie różnice kulturowe i te 
związane z położeniem geograficznym Pol-
ski i USA. Za oceanem, ze względu na po-
pularność wyznań protestanckich, wycze-
kujących na koniec świata już od XVI w. i na 
nim opierających w sporej części swą myśl 
teologiczną, przekonanie o nieuchronności 
apokalipsy jest częścią tożsamości religijnej 
wielu ludzi. To dlatego Amerykanie, zwłasz-
cza ci z tzw. „pasa biblijnego”, czyli południo-
wych stanów, gdzie dominujące znaczenie 
ma konserwatywny odłam protestantyzmu, 
naprawdę i głęboko wierzą w to, że apokalip-
sa jest czymś realnym, mogącym zdarzyć się 
za ich życia. Przygotowują się na nią nie tyl-
ko duchowo, ale też w zupełnie przyziemny 
sposób, gromadząc zapasy i budując schrony. 
Niebagatelne znaczenie ma również amery-
kańska przyroda i warunki klimatyczne, tak 
różne od tych znanych nam z Europy. Kata-
klizmy nawiedzające co jakiś czas Amerykę 
są niezwykle groźne, pochłaniają mnóstwo 
ofiar, więc nic dziwnego, że ludzie starają się 
być przygotowani na najgorsze, by nie być 
zależnymi od nie zawsze dobrze działającej 
pomocy oferowanej przez władze stanowe 
i centralne. Polscy prepersi działają w od-
miennych warunkach. Chyba dlatego ich ak-
tywność mocno skupia się na survivalu, czyli 
sztuce przetrwania. Najczęściej są to wypra-
wy w jakieś oddalone od cywilizacji miej-
sca – lasy czy góry. Prepers wie, jak rozpalić 
ogień bez użycia zapałek, jak samodzielnie 
zrobić konserwę, jakie zioła i owoce można 
zjeść bez obaw o zatrucie, jak rozbić namiot 
czy zorganizować sobie bezpieczny nocleg 
w ostępach puszczy. Przygotowuje się na 

niespodziewane, ale uważa, że budowanie 
schronu to przesada. Raczej stara się 

nabyć umiejętności, które przy-
dadzą mu się zarówno w tere-

nie, jak i w zwykłym życiu. 

Anna Albingier
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Obecnie nieodpłatne zajęcia prowadzone są przez polskiego nauczyciela 
– panią Anetę Sornat w pięciu szkołach: 

 

L.p. Nazwa szkoły Dzielnica

1. Ecole Communale Les Colibris 1310 Hulpe

2. Ecole Communale Primaire 
Joli Bois 1150Woluwe Saint Pierre

3. Lycée Sœur Emmanuelle 1070 Anderlecht

4. Ecole Chant d’Oiseau 1150 Woluwe Saint Pierre

5. Ecole Fondamentale Communale
 La Colombe de la Paix 1040 E� erbeek
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MUSLI  I  GRANOLA
W sklepach częściej nawet niż płatki owsia-
ne spotkamy musli lub granolę, niestety 
często zawierające bardzo dużo cukru. To 
dwa podobne produkty, jednak o różnym 
pochodzeniu. Obydwa są mieszaniną płat-
ków zbożowych, orzechów, rodzynek oraz 
suszonych owoców, a podaje się je z mle-
kiem lub jogurtem głównie na śniadanie. 
Jednak musli zostało wynalezione w Szwaj-
carii na początku XX w. i jest faktycznie su-
chą mieszanką powyższych składników, 
którą można w każdym momencie zalać 
mlekiem lub jogurtem i zjeść. Zaś granola 
pochodzi z USA i została wymyślona pod 
koniec XIX w., a od musli różni się tym, że 
w końcowym etapie wszystkie składniki 
są opiekane na miodzie i tłuszczu, dlate-
go mają błyszczący wygląd i są bardziej 
chrupiące. Obydwa produkty można przy-
gotować samemu w domu z dowolnych 
składników, mając jednak kontrolę nad 
zawartością cukru.
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DOM

Poszukując projektu domu w internecie, 
prędzej czy później trafiamy na bazę goto-
wych projektów oferowaną przez różne fir-
my. Gotowe projekty są o tyle wygodne dla 
klientów, że są stosunkowo szybko dostęp-
ne, często tańsze niż projekty sporządzane 
na indywidualne zamówienie, niejedno-
krotnie też istnieje możliwość drobnych 
modyfikacji na życzenie. Są też praktycznie 
kompletne, przez co nawet laikowi łatwiej 
sobie wyobrazić efekt końcowy. Biorąc pod 
uwagę te plusy, czasami warto rozważyć 
zakup gotowego projektu. Niestety często 
pojawiają się również minusy. Większość 
baz gotowych projektów jest praktycznie 
identyczna. Domy w zasadzie wcale się od 
siebie nie różnią, są jakby powieleniem jed-
nego projektu, a zastosowane materiały 
i technologie są bardzo standardowe, czę-
sto przestarzałe. To może odstraszać. I nas, 
miłośników dobrej architektury, w sumie to 
cieszy. Ale być może da się sprostać wszyst-
kim wymaganiom rynku? Czyli zapewnić 
bazę gotowych projektów, ale reprezentują-
cych dobrą, nowoczesną architekturę? Otóż 
wydaje nam się, że tak. I odpowiedzią ma 
być Houseplan.be.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST HOUSEPLAN? 

Projektanci biura D44 zauważyli w ostatnich 
latach swojej pracy coraz większe zaintere-
sowanie klientów tematyką nowoczesnych 
domów energooszczędnych i pasywnych. 
Mimo że inwestorzy wykazywali i wciąż 
wykazują coraz większą chęć ekologicznej 
i oszczędnej budowy, to jednak często re-
zygnują, zniechęceni bardziej skompliko-
wanym i wymagającym procesem projekto-
wym i wykonawczym takiego budownictwa. 
Choć domy pasywne mają wiele zalet, nie da 

się ukryć, że zarówno na etapie wykonywa-
nia projektu, jak i później, podczas budowy 
i w trakcie wyboru materiałów, architektura 
ta wymaga większego zaangażowania i dys-
cypliny. I do tej pory, wybierając budowę 
domu energooszczędnego, musieliśmy się 
zdecydować na projekt indywidualny. Chcąc 
propagować budownictwo pasywne na ryn-
ku belgijskim, projektanci biura D44 posta-
nowili przygotować ofertę gotowych pro-
jektów domów pasywnych, z której klienci 
mogliby wybierać. Tak powstał HousePlan.

HousePlan różni się jednak od typowej ofer-
ty domów katalogowych. W trakcie przygo-
towania projektów twórcy dążyli nie tyle do 
przygotowania projektu jako architektury, 
lecz też kompleksowej dokumentacji, któ-
ra obejmowałaby wszystkie zagadnienia, 
w tym dobór materiałów budowlanych, ele-
mentów wykończeniowych i sporządzenie 
bardzo dokładnego kosztorysu.

Ponadto, opracowując projekty domów do 
oferty HousePlan, projektanci postanowili 
skupić się przede wszystkim na potrzebach 
osób, dla których liczy się nie tylko dobra 
architektura, ale i czas oraz koszt realizacji. 
Dzięki zastosowaniu w projekcie łatwych 
rozwiązań budowlanych oraz ogólnodostęp-
nych materiałów, budowa domów według 
przygotowanych przez D44 projektów bę-
dzie naprawdę niskobudżetowa oraz łatwa 
w przygotowaniu i prowadzeniu. Wybór jed-
nego spośród oferowanych przez HousePlan 
projektów gwarantuje właściwie możliwość 
samodzielnego prowadzenia i nadzorowania 
budowy przez inwestora – bez konieczności 
znajomości skomplikowanych procesów bu-
dowlanych i szerokiej wiedzy technicznej. 
Oznacza to tym samym brak konieczności 
zatrudniania inspektora czy angażowania 
architekta do nadzorów autorskich na czas 
prowadzenia prac. A to z kolei skutkuje kolej-
ną oszczędnością funduszy, co może okazać 
się dużym plusem szczególnie dla osób, które 
mają bardzo sztywnie określone środki prze-
znaczone na przeprowadzenie inwestycji.

Gotowy projekt jest najlepszym rozwią-
zaniem dla osób, dla których bardzo liczy 
się czas realizacji. Przystosowanie takiego 
projektu do uwarunkowań panujących na 
działce inwestora to znaczenie szybszy pro-
ces niż tworzenie indywidualnej koncepcji 
i dokumentacji projektowej na życzenie. 
Łatwe rozwiązania i kompleksowość projek-

tów, które przygotowali architekci D44, oraz 
ograniczenie liczby osób, które muszą być 
zaangażowane w proces budowy, to gwa-
rancja dużej oszczędność czasu i znaczne 
przyspieszenie realizacji budowy.

To właśnie kierując się powyższymi założe-
niami, projektanci D44 stworzyli listę do-
pracowanych, gotowych projektów domów 
pasywnych i energooszczędnych, która do-
stępna jest na stronie www.houseplan.be. 
Wszystkie projekty cechuje nowoczesne po-
dejście do architektury i konsekwentne, lo-
giczne rozplanowanie funkcji i pomieszczeń, 
tak by zapewnić użytkownikom maksymal-
ną wygodę przy jednoczesnej oszczędności 
energii i ograniczeniu kosztów utrzymania 
i użytkowania budynków. Niektóre z projek-
tów cechuje bardzo nowoczesny, moderni-
styczny wręcz styl – m.in. projekty Maison 
LIBEL, Maison EASY czy Maison REMI. Inne 
nawiązują bardziej do tradycyjnej architek-
tury jednorodzinnej i typowych rozwiązań 
materiałowych – jak Maison MEREL czy 
Maison CLASSIC. Jednocześnie projekty są 
bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o po-
wierzchnię zabudowy, powierzchnię użyt-
kową czy szacowane koszty realizacji. Dzięki 
tej różnorodności właściwie każdy powinien 
znaleźć dla siebie propozycję pięknego, no-
woczesnego i energooszczędnego domu.

Jeżeli są państwo zainteresowani tematyką 
domów pasywnych i energooszczędnych 
z oferty gotowych projektów HousePlan, to 
nic straconego, oferta jest dostępna na stro-
nie internetowej: www.houseplan.be.

Ponadto wszystkich zainteresowanych ofer-
tą projektów domów, nie tylko tych goto-
wych, zachęcamy do kontaktu z biurem pro-
jektowym D44. Architekci tej pracowni już 
od wielu lat zajmują się przygotowywaniem 
nietuzinkowych projektów domów – nie tyl-
ko typowych, ale również sporządzanych na 
indywidualne życzenie klienta. Jeżeli szukasz 
projektanta budowy czy przebudowy domu, 
prosimy o kontakt na adres: info@d44.be.

Zapraszamy!

SALON BATIBOUW 21.02 – 3.03
Biuro D44 będzie obecne: hala 8, stand 08100A 

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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Podstawową zmianą w systemach jest zniesienie różnicy pomię-
dzy wysokością świadczeń na poszczególne dzieci. Dotychczasowe 
prawo przewidywało najniższe świadczenia dla pierwszego dziec-
ka, na drugie dziecko kwota była już znacznie wyższa, a na trzecie 
i każde kolejne bardzo wysoka. Skutkiem tego systemu najbar-
dziej poszkodowane były rodziny z jednym dzieckiem. Celem re-
formy jest uniknięcie dyskryminacji wynikającej z różnic pomiędzy 
świadczeniami dla rodzin wielodzietnych a rodzin z jednym lub 
dwojgiem dzieci. Każde dziecko ma otrzymywać tę samą kwotę 
podstawową, a różnice pomiędzy statusem rodziny mają być wy-
równane za pomocą różnych dodatków socjalnych, w zależności 
od sytuacji w rodzinie lub stanu zdrowia dziecka. Kolejnym waż-
nym aspektem reformy jest zniesienie dyskryminacji w wysokości 
i sposobie wypłat w tzw. rodzinach patchworkowych, czyli w no-
wych formach związków, oraz w przypadku związków jednej płci. 
Każdy region reguluje tę zmianę według swoich nowych przepi-
sów. W niektórych regionach nowe prawo będzie obowiązywało 
dla wszystkich dzieci bez względu na datę urodzenia, a w niektó-
rych obowiązywało ono będzie np. dopiero dla dzieci urodzonych 
od 1 stycznia 2019 r. 

W Regionie Flamandzkim i Walońskim od 1 stycznia 2020 r. każda 
rodzina będzie mogła wybrać swój fundusz rodzinny, który będzie 
wypłacał świadczenia, tak jak dotychczas wybierała kasę chorych. 
W Regionie Stołecznym Brukseli będzie to możliwe dopiero od 
1 stycznia 2021 r. 

Przedstawiamy w dużym skrócie zmiany dotyczące poszczególnych 
regionów, a szczegółowe informacje przekażemy w następnych mie-
siącach. 

REGION STOŁECZNY BRUKSELI

Instytucją odpowiedzialną za wprowadzenie reformy oraz kontro-
lę nad nowym systemem zostało Iriscare, które przejmie zarząd od 
obecnej instytucji Famifed od 1 stycznia 2020 r. Do 31 grudnia 2019 r. 
zarząd i wypłata zasiłków pozostaje nadal w rękach Famifed. Nowy 
system dotyczyć będzie wszystkich dzieci zamieszkałych w Regionie 
Stołecznym Brukseli. Obowiązki wypłat świadczeń rodzinnych przej-
mie od Famifedu nowa instytucja – Famiris. Świadczenia w 2019 r. 
będą wypłacane dalej przez Famifed, a osoby uprawnione do ich po-
bierania nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Od 1 stycznia 2020 r., po wejściu w życie reformy w tym regionie, 
niektóre świadczenia zostaną podwyższone według nowych przepi-
sów, a gdyby nowe świadczenia okazały się niższe, będzie możliwość 
pozostania przy poprzedniej wysokości świadczeń. 

REGION WALOŃSKI

Od 1 stycznia 2019 r. instytucja AVIQ jest odpowiedzialna w Regionie 
Walońskim za wprowadzenie reformy, kontrolę nad nowym syste-
mem i pięcioma kasami, które zajmują się wypłatą świadczeń. Te 
kasy to:
• FAMIWAL – nowo utworzona kasa państwowa (w miejsce po-

przedniej kasy państwowej Famifed),
• PARENTIA – połączenie (fuzja) poprzednich prywatnych kas ta-

kich jak: Partena, Attentia oraz Mensura/Future Generations,
• CAMILE – połączenie poprzednich prywatnych kas: UCM oraz 

Xerius,
• KIDSLIFE – połączenie poprzednich prywatnych kas: Group S, 

ADMB oraz Horizon,
• INFINO – połączenie poprzednich prywatnych kas – Securex oraz 

Acerty.

Po reformie system świadczeń socjalnych w Walonii podzielony jest 
na dwa modele:

 � pierwszy model – nowy, według całkowicie odrębnych praw, dla 
dzieci urodzonych od 1 stycznia 2020 r.,

W wyniku szóstej reformy państwowej w Belgii nastąpiła również reforma systemu świadczeń 
rodzinnych. Od 1 stycznia 2019 r. trzy regiony autonomiczne: Flandria, Walonia oraz region nie-
mieckojęzyczny przejmują według swoich reguł oraz prawodawstwa wszelkie działania i kontrolę 
nad własnym systemem świadczeń rodzinnych. Region Stołeczny Brukseli dołączy do tych rady-
kalnych zmian dopiero od 1 stycznia 2020 r.

REFORMA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH W BELGII

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent

09.265.42.11
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ACV

 � drugi model – obecny, dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 
2019 r. Model ten będzie obowiązywał do czasu wygaśnięcia 
tych praw, czyli albo do 18. r.ż. dziecka lub do 25 r.ż. w przypad-
ku kontynuowania nauki. Przewiduje się, że w 2044 r. nastąpi 
całkowite wygaśnięcie praw do świadczeń w modelu drugim. 

REGION NIEMIECKOJĘZYCZNY

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie w tym regionie nowe przepisy 
reformy świadczeń, a instytucją odpowiedzialną za wprowadzenie 
oraz kontrolę reformy jest Ministerstwo Rodziny oraz Polityki Spo-
łecznej regionu niemieckojęzycznego. Z dniem wejścia w życie refor-
my wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają świadczenia w wysokości 
zgodnej z nowymi przepisami. Jeśli nowe stawki będą niższe od po-
przednich, urząd przyzna wysokość świadczeń według poprzednich 
praw. Zatwierdzenie tych stawek odbędzie się jednorazowo i pozo-
stanie niezmienione do czasu zakończenia prawa do świadczeń. 

REGION FLAMANDZKI

W tym regionie reforma weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Obecnie 
system świadczeń rodzinnych i socjalnych nosi nazwę Groeipakket – 
w wolnym tłumaczeniu pakiet świadczeń wychowawczych. 

Od 1 stycznia 2019 r. instytucja FONS jest odpowiedzialna w Regio-
nie Flamandzkim za wprowadzenie reformy, kontrolę nad nowym 
systemem i pięcioma kasami, które zajmują się wypłatą świadczeń. 

Te kasy (fundusze) to: 
• FONS – nowo utworzona kasa państwowa (w miejsce poprzed-

niej kasy państwowej Famifed),
• Infino – połączenie (fuzja) poprzednich prywatnych kas – Secu-

rex oraz Acerty,
• Kidslife Vlaanderen – połączenie poprzednich prywatnych kas: 

Group S, ADMB oraz Horizon Het Gezin,
• PARENTIA – połączenie poprzednich prywatnych kas takich jak: 

Partena, Attentia oraz Mensura/Future Generations,
• MY FAMILY – nowa nazwa kasy Xerius.

Po reformie system świadczeń socjalnych we Flandrii podzielony jest 
na dwa modele:

 � pierwszy model – nowy, według całkowicie odrębnych praw, dla 
dzieci urodzonych od 1 stycznia 2019 r.,

 � drugi model – obowiązujący dla dzieci urodzonych do 31 grud-
nia 2018 r. Model ten będzie obowiązywał do czasu wygaśnięcia 
tych praw, czyli albo do 18. r.ż. dziecka lub do 25. r.ż. w przypad-
ku kontynuowania nauki. Przewiduje się, że w 2043 r. nastąpi 
całkowite wygaśnięcie praw do świadczeń w modelu drugim. 

Więcej informacji dla członków ACV w ACV – Dienst Grensarbeiders 
Nieuwe EU-Lidstaten pod adresem e-mail: 
iwona.cieszynska@acv-csc.be.

Iwona Cieszyńska
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WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101 - Straż pożarna i pogotowie: 100 
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000  
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26  
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub 02 513 02 02 
Taxi Verts 02 349 49 49, Taxi Bleus 02 268 00 00
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, +32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81 www.bruksela.msz.gov.pl
WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W  
BRUKSELI Rue des Francs 28 – 1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:  
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Tel. +32 (0)2 739 01 21 , Fax +32 (0)2 736 44 59  
www.bruksela.msz.gov.pl
Tel. dyżurny +32 (0) 492 727 405  
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie w sprawach 
pilnych takich jak nagłe zgony, wypadki, 
zagrożenia życia.
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI 
AMBASADY RP W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18  - 1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54, fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl, 
www.brussels.trade.gov.pl
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM.J.
LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI     
Bd. de la Woluwe, 22-24, 1150 Bruxelles. 
Tel/fax: 02 772 35 80, 
sekretariat@szkola-lelewela-bruksela.eu
www.szkola-lelewela-bruksela.eu 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles,  
tel: 0473 74 38 54, sekretariat@szkolapmk.pl,  
www.szkolapmk.pl
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: Ecole Notre-Dame de la 
Paix, Av. Félix Marchal 50 – 1030 Bruxelles,  
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07,  
e-mail: teresa@arszagi.eu, www.szkola.be
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be
SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0486 231 432, przedszkole@daskalia.eu,  
szkola@daskalia.eu, www.daskalia.eu
POLSKA SZKOŁA LEUVEN IM.WIESŁAWY  
SZYMBORSKIEJ www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com
EDUGANDAWA, POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA
Zajęcia odbywają się: Freinetschool De Spiegel,
Zwijnaardsesteenweg 250, 9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub edugandawa@gmail.
com, www.edugandawa.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00):  
0475 397 514, porady: pon. w godz.18.00-20.00
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY  
ANTWERPIA  Sint Jan Berchmanscollege,  
Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)  
tel. 0471 711 269 czwartek, godz. 18.00 - 20.00 
(wizyty tylko na umówione spotkanie)
POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87,  www.pmkbruksela.com
POLSKA MISJA KATOLICKA NA SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety, Rue Portaels 24  -1030 
Schaerbeek, tel. 02 242 56 50
POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. 
NARODZENIA BOGURODZICY W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, www.orthpol.be 
email: xpawelcecha@gmail.com
POLONIJNY KOŚCIÓŁ EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, tel. +32 488 036 519,   
0465 970 164,  
e-mail: thalambiec@gmail.com
POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz
SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles, 
tel. 02 535 31 11,  
tel. 02 535 43 60,  
tel. 02 535 40 55.

NIEZBĘDNE ADRESY
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humor

Michael O’Leary, dyrektor generalny linii 
lotniczych Ryanair, po przybyciu do hotelu 
w Manchesterze poszedł do baru i poprosił 
o kufel Guinnessa.
- Należy się 1 funt, panie O’Leary – mówi 
barman.
- To bardzo tanio – odpowiada zdziwiony 
Irlandczyk i wręcza barmanowi pieniądze.
- Staramy się być zawsze o krok przed 
naszą konkurencją. Mamy najtańsze piwo 
w Anglii.
- Ceny macie świetnie, to muszę przyznać – 
skomentował Michael.
Barman uśmiechnął się.
- Widzę, że nie ma pan ze sobą żadnego 
kufla i będzie pan potrzebował naszego. 
Należy się, więc dopłata w wysokości 
3 funtów.
Na twarzy O’Leary’ego pojawił się grymas. 
Mężczyzna jednak zapłacił, chwycił piwo 
i idzie w stronę stolika.
- O, chciałby pan usiąść? – pyta barman – 
To będzie kosztować dodatkowe 2 funty. 
No chyba, że zabukował pan wcześniej 
miejsce, to 1 funt.
O’Leary zaklął pod nosem, ale chcąc nie 
chcąc, zapłacił.
- Widzę, że przyniósł pan swojego laptopa. 
Takie coś trzeba wcześniej zgłosić, będzie 
dodatkowa opłata, 3 funty – rzucił barman.
Twarz Irlandczyka poczerwieniała z wście-
kłości.
- Dosyć tego! Chcę rozmawiać z menadże-
rem!
- Podam panu jego adres mailowy. No 
chyba, że chce się pan z nim spotkać osobi-
ście, wtedy zapraszamy od poniedziałku do 
wtorku w godzinach 9:00-9:01. Może pan 
też zadzwonić, połączenie jest bezpłatne, 
no chyba, że odbierzemy, wtedy za każdą 
sekundę rozmowy naliczamy 1 funta.
O’Leary dał za wygraną.
- Moja noga nigdy więcej tu nie postanie! 
– rzucił na wychodne.
- W porządku, tylko proszę pamiętać, że 
jesteśmy jedynym barem hotelowym 
w Anglii, w którym można dostać kufel 
piwa za 1 funta! 

Jak się nazywa pojazd, który przewozi 
radia?
- Radiowóz

Święty Piotr z jakąś duszyczką spogląda 
z nieba na Ziemię. Na Ziemi pali się niebie-
skie światełko i duszyczka pyta:
- Co to oznacza? 
- Na Ziemi jakiś mąż zdradza żonę – odpo-
wiada zasmucony święty Piotr.
- A to czerwone światełko obok?
- To żona zdradza męża.
Po chwili duszyczka znów pyta:
- A co to za łuna tam w oddali?
- A to Ciechocinek!

Pacjent w szpitalu:
- Oj! Siostra to chyba dzisiaj wstała po złej 
stronie łóżka.
- A dlaczego pan tak sądzi?
- Bo ma siostra na nogach chodaki 
chirurga.

- Z jednej strony pić wódkę – fajnie, 
a z drugiej – niewygodnie.
- Dlaczego?
- Z drugiej strony nie ma przełyku.

Po kłótni, mąż mówi do żony:
- Jaki ja byłem głupi, że się z tobą ożeni-
łem!
Ona odpowiada:
- Tak, mój drogi, ale ja byłam zakochana 
i nie zauważyłam tego.

- Mój wujek strasznie dużo palił, gdy go po 
raz ostatni widziałem.
- A co się z nim stało?
- Nic, jest gdzie był, tylko go przez dym nie 
widać.

Jakich czterech rzeczy człowiek nie może 
wybrać?
- rodziców,
- wyglądu,
- narodowości,
- prezydenta Rosji.

- Jasiu, czym się zajmuje filozof?
- Szukaniem problemów tam, gdzie ich 
nie ma.

Mąż: Zdradziłem cię raz!
Żona: Ja ciebie też!
Mąż: Prima aprilis!
Żona: 18 czerwca...

Szef: Wiem, że nie lubisz pracować 
w weekend, ale musimy skończyć ten 
projekt do poniedziałku. Przyjdź w sobotę 
do pracy.
Ja: No dobra szefie, ale wie pan, w week-
endy komunikacja miejska działa dużo 
wolniej, więc trochę się spóźnię.
Szef: No dobra, to o której będziesz?
Ja: W poniedziałek.

Rozmawia dwóch kosmitów:
- Słyszałeś? Dominująca forma życia na 
Ziemi stworzyła broń nuklearną.
- Czyżby wyłaniała się nowa inteligencja 
we wszechświecie?
- Nie sądzę, skierowali ją w swoją stronę.

Gospodarz pyta nowego sąsiada:
- Krowy macie?
- Mamy.
- A świnie chowacie?
- A przed kim?

Wybucha pożar. Para wybiega z płonącego 
budynku. 
Żona mówi do męża: 
- Wiesz, Marian, po raz pierwszy od 15 lat 
wychodzimy gdzieś wspólnie...

- Zbyszek, czy możesz pożyczyć mi tysiąc 
złotych?
- Nie.
- Zapamiętam to!
- Widzisz, gdybym pożyczył ci pieniądze, 
natychmiast byś o tym zapomniał.

- Mamusiu, czy wszystkie bajki zaczynają 
się od „Dawno, dawno temu...”?
- Nie, kochanie – odpowiada mama – 
Niektóre z nich zaczynają się od „Skarbie, 
muszę dziś zostać dłużej w pracy”.
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   Sprzedam
  Sprzedam ładne ubranka 74 i 80 cm na 

dziewczynkę, po 1 dziecku, jak nowe, i 
buciki. T. 0485 423 724

  Mam do sprzedania białe, standardowe 
łóżeczko typu Ikea dla dziecka. Jest z mate-
racem, do tego kołderka i płaska poduszka 
z poszewkami i otulaczem kolor żółty, stan 
uważam za b.dobry, cena 50€ za wszystko. 
Odbiór Dilbeek. Więcej inf. T. 0485 423 724 

  Sprzedam drewniane łóżeczko niemow-
lęce z materacem grubym sprężynowym 
i pościelą, jak dziecko podrośnie, można 
wyjąć 2 szczebelki, cena 20€. Drewniane 
rozkładane krzesełko do karmienia, kiedy 
pociecha podrośnie, można rozłożyć na 
krzesełko i stolik 20€; ubranka dla chłopca 
od 0-2 lat od 0,5€, 1€. Wszystko w dobrym 
stanie, ceny do lekkiej negocjacji.  
T. 0487 931 722

  Sprzedam ubranka dla chłopca 104 cm i 
110 cm (5 lat) od 0,50 cent za szt., Dilbeek 
lub Anderlecht. T. 0485 423 724 

  Sprzedam tanio nowy robot kuchenny 
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz 

bezprzewodowy. Nowy, jakościowy zestaw 
naczyn kuchennych i patelni firmy Berline 
Haus, także komplet noży profesjonalnych. 
Nowe luksusowe garnki niemieckiej firmy 
Blaumann. Sokowirówkę i maszynkę do 
mięsa. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio nowy grzejnik elektry-
-czny. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio telewizor LCD, stan bar-
dzo dobry. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Se-
kwanie w Paryżu. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio laptop, stan idealny.  
T. 0487 439 126

  Sprzedam tanio oryginalne zegarki dam-
skie i męskie firmy AVA, Alpha Sierra  
i Thomas Earnshaw na gwarancji.  
T. 0487 439 126

  Praca: szukam
  Szukam pracy na budowie jako 

pomocnik. T. 0466 327 254
  35-latek z bardzo dobrym 

doświadczeniem w pracach 
wykończeniowych np. golband, płytki, 
mastykowanie, fix finish, malowanie, 
itp, szuka pracy. Cenię dokładność i 
czystość, bardzo dobra znajomość języka 
francuskiego. T. 0466 220 581

  Szukam pracy w budownictwie, znam 
różne prace. T. 0488 096 104

  Szukam od stycznia pracy: opieka nad 
starszą osobą. Bez różnicy: chodząca 
czy leżąca. Posiadam ponad 14 lat 
doświadczenia zawodowego i dyplom 
opiekuna medycznego. Cierpliwa, 
odpowiedzialna i obowiązkowa. Znam 
język francuski i włoski w stopniu 
komunikatywnym. Najchętniej w Brukseli 
lub w bliskiej jej okolicy. Stałka lub stałka 
dochodząca. T. 0487 137 158

  Hydraulik, centralne ogrzewanie, 
instalacje wodne, kanalizacja gaz od 
podstaw. T. 0486 645 867

  Szukam pracy w budownictwie lub jako 
spawacz, legalnej lub na czarno.  
T. 0467 804 914

  Szukam pracy, malowanie, szpachle, 
podwieszane sufity, ścianki działowe 

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!

Stawiamy czystość na
pierwszymmiejscu!

02/735 64 94
www.ikr-magiconcept.com

Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Firma istniejąca na
rynku już od 2006 roku

IKR&MAGI
t i tres serv ices
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gyprok, drobne tynkowanie. Posiadam 
kartę ID oraz 8-letnie doświadczenie, nie 
posiadam druku A1. Praca legalna.  
T. 0485 029 427

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Zlecenia dla dobrego płytkarza z własną 
dzialalnoscia lub zatrudnię na stałę.  
T. 0495 329 727

  Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) dla klienta w Be. poszukuje obecnie 
osoby do pracy jako pracownik produkcji / 
kucharz z możliwością stałego kontraktu.
Obowiązki: przygotowywanie posiłków (np. 
sałatki, kanapki), mieszanie składników, pa-
kowanie produktów, wykonywanie innych 
zadań, jeśli będzie to wymagane.
Wymagania: dobra znajomość języka 
angielskiego lub niderlandzkiego, własne 
zakwaterowanie w okolicy Oevel oraz 
transport, motywacja do pracy. Oferta: 
belgijska umowa, z możliwością stałego 
kontraktu, stawka 13,37 euro/h brutto, 
zwrot kosztów dojazdu, stabilne, długoter-
minowe zatrudnienie.  

Grupa rodzinna Al-Annon ,,Misja” 
zaprasza na spotkania wszystkich, 

którym bliski jest problem alkoholowy. 
W każdy czwartek o godz. 20 

rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles

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

Więcej informacji: +48 570 935 868 
Osoby zainteresowane prosimy wysłać CV 
na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie 
wpisując produkcja / kucharz Oevel

  Producent i sprzedawca lodów Capoue - 
na rynku belgijskim od 1947 r. - poszukuje 
do swoich butików zarówno studentów jak 
i stałych pracowników. Jesteś uśmiechnię-
ty, energiczny, z dobrym podejściem do 
klienta? Lody i desery to twoja pasja?
Znasz dobrze język francuski? Potrzebu-
jemy właśnie Ciebie! Oferujemy: stabilne 
zatrudnienie, premię za niedziele i święta, 
zwrot kosztów transportu, ciekawą pracę, 
atrakcyjne zarobki (min. 12€ brutto/godz). 
Zainteresowana (-y)? Wyślij swoje CV na 
adres: gosia@capoue.com

  Zatrudnię ślusarz budowy maszyn/kon-
strukcji stalowych  
(Baumaschienenschlosser) 
Wymagania: umiejętność czytania list spe-
cyfikacji oraz rysunku produkcji, umiejęt-
ność dokładnej pracy w zakresie przycina-
nia, borowania, przycinania gwintów, płyt 
blaszanych (osłon), umiejętność spawania 
Mag mile widziana, niemiecki na poziomie 

ANONIMOWI ALKOHOLICY
ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkania dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem lub osób które chcą wiedzieć czy problem uzależnienia 
Ich dotyczy. Spotykamy się po to, żeby rozwiązać problem nadużywania alkoholu. Mamy sprawdzoną pomoc popartą świadectwem 

milionów ludzi. W ten sposób Anonimowi Alkoholicy walczą z uzależnieniem. Aby uzyskać pomoc w AA wystarczy, że skontaktujesz się 
z kimś z nas. Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: 

+32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng, który odbywa się np. w Brukseli:

GRUPA „ODNOWA 2006” (SCHAERBEEK): RUE PORTAELS 25 - 1030 BRUKSELA. MITINGI: PONIEDZIAŁEK, GODZ. 20.00 
GRUPA „QUO VADIS” (SAINT GILES): RUE JOURDAN 80 - 1060 BRUKSELA. MITINGI: WTOREK, CZWARTEK – GODZ. 20.00  

GRUPA „JAK TO DZIAŁA” (CENTRUM)  : RUE LEON LEPAGE 33-35 - 1000 BRUKSELA. MITINGI: PIĄTEK, GODZ. 20.00
GRUPA „ZIOMKI”: RUE DE LA REVOLUTION 18 (MADU) - 1000 BRUKSELA. MITINGI: SOBOTA, GODZ. 18.00, NIEDZIELA GODZ. 10.00

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
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OFERTY PRACY

       

                                      ZATRUDNIMY     
   Poszukujemy osoby dyspozycyjnej  i punktualnej do pracy administracyjnej  

  w biurze titres-services w Leuven.
Wymagana znajomość języka niderlandzkiego w mowie i piśmie,  

obsługa komputera (word, excel).
Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej.

Praca na 1/2 etat. Prosimy o wysłanie CV na adres: iskefe@gmail.com
T. 0476 920 819 w godzinach biurowych
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komunikatywnym, (rozumienia wydawa-
nych poleceń.). Doświadczenie w montażu 
podzespołów (modułów)
Lokalizacja: okolice Erfurt. Oferujemy: Za-
robek min. 10.000 zł (na rękę, przy podwy-
konawstwie i 180-200 h/m-c) + bezpłatny 
nocleg + ubezpieczenie + stabilne zatrud-
nienie + 70€ za polecenie fachowca. Osoby 
zainteresowane proszę o kontakt:+48 577-
511-922 lub +48 730 850 914

  Mieszkanie: wynajmę

  Szukam współlokatorki na mieszkanie 
obok dworca Midi. Oddzielny pokój, cena 
350€ od zaraz. T. 0493 940 977

  Wynajmę mieszkanie dla 1 spokojnej 
osoby bez meldunku, na Anderlecht, cena 
380€ + 50€ opłaty + 1 miesiąc gwarancji.  
T. 0494 776 602

  Pokój do wynajęcia, gare du Nord. T. 
0488 369 499

  Wynajmą flat/mieszkanie blisko Mero-
de, 38m2 w bloku, 4 piętro (winda): jeden 
mały pokój, 2 większy: 3m x 5,5m. Korytarz 
z szafą, łazienka z wanną, kuchnia, duży 
balkon, bardzo dobra lokalizacja. Cena 
650€ + 80€ ogrzewanie, woda. T. 0472 206 
448

  Apartement 2 piętro (+/- 85m²) 2 pokoje, 
salon, kuchnia umeblowana, łazienka, hol, 
WC, balkon, piwnica, ogrzewanie centralne 
indywidualne, dla małżeństwa (ewentual-
nie z małym dzieckiem). Minimalna znajo-
mość języka francuskiego, legalna praca, 
bez zwierząt, 2 miesiące gwarancji. Cena 
780€ + opłaty 25€. Anderlecht T.0477 201 
824, T.0499 318 086, po godz. 19.00

  Wynajmę apartament w Brukseli, dzielni-

ca Berchem Sainte Agathe, salon, jadalnia, 
kuchnia umeblowana, sypialnia, łazienka, 2 
tarasy, piwnica. Ogrzewanie centralne indy-
widualne. W zielonej dzielnicy, kilka minut 
pieszo od transportu miejskiego i sklepów. 
Cena 650€ za miesiąc + opłaty 45€/miesiąc 
(woda ciepła/zimna, oświetlenie klatki 
schodowej). T. 0477 360 409 

  Szukam współlokatorki. Wynajmę ume-
blowany pokój na Uccle. Czynsz plus media 
to 320€. Możliwość meldunku.Minus jest 
taki, że przez pokój  przechodzi się do  
kuchni. T. 0494 865 588

  Mieszkanie: szukam
  Dwie osoby szukają mieszkania lub 

studia z meddunkiem. Cena: 500€. T. 0465 
405 029 

  Szukam mieszkania dla jednej osoby w 
okolicy Peer, Houthalen-Helchteren bądź 
Overpelt lub dom dla trzech osób tak żeby 
koszty nie przekraczały 300€ od osoby na 
miesiąc. Cena: 200-300€ na miesiąc. T. 608 
410 153

 Nieruchomości

  Sprzedam lub zamienię z dopłatą na 
mniejsze w Białymstoku, mieszkanie, 60 
m2, 3 pokoje. Parter z garażem i działką 
5 arową, dwustronne. Toaleta oddzielnie. 
Pełna własność. Kameralne osiedle w baj-
kowej scenerii przy lesie, czyste powietrze, 
woda do picia bezpośrednio z kranu. Mili i 
uczynni sąsiedzi. Miejsce rekreacyjne nad 
wodą 5 km od Kleszczel, cena 82 000 tys.zł. 
T. 0048 503 350 389 

  Sprzedam dom po remoncie, 140m² 
na działce o powierzchni 700m². Grabark 
obok Siemiatycz. Stan do zamieszkania, 
cena 210.000zł. T. +48 600 694 567

  Sprzedam działki po 2.900m² Kowalowce 
14km od Białegostoku, kierunek Zabłudów. 
Cena 20zł/m².  
T. +48 663 592 532

  Ładny, duży dom na działce o powierzch-
ni 3.000m², 14km od Białegostoku.  
T. +48 663 592 532

  Sprzedam pensjonat w stanie surowym 
zamkniętym 750m² na działce ogrodzonej 
2340m² na skraju Puszczy Białowieskiej z 
widokiem na zalew Siemianówka - w lini 
prostej 300m, cena 170 000€.  
T. +32 499 257 334

  Sprzedam dom 180m Białystok, działka 
890m, garaż 2-drzwiowy z kanałem.  
T. 0487 321 872

  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku, po 
kapitalnym remoncie. T. 0486 175 768

  Sprzedam działkę w Zaściankach 7802 
m2 z warunkami zabudowy na hale   
Przemysłową, ul. Usługowa Zaścianki nr 
działki 38/27. T. 501 455 195 

  Sprzedam działkę w Zaściankach 6708 
m2 z pozwoleniem na budowę na 22 
miniszeregówki ul. Szlachecka Zaścianki nr 
działki 55/5. T. 501 455 195 

  Sprzedam mieszkanie w bloku, Czarna 
Białostocka, 4 piętro, 47m2/, woj.podla-
skie, 20 km od Białegostoku. Cena 125 tyś.
zł. Info: T. +32 487 647 321 lub  
siwekiwona712@gmail.com

  Sprzedam mieszkanie w Polsce - Biały-
stok os.Piasta, 3 piętro , 61m , 3 pokoje. 
Mieszkanie jest po remoncie – stan do 
wprowadzenia. T. +48 729 357 596



GAZETKA   81



82 GAZETKA

OGŁOSZENIA DROBNE

 Wiadomości osobiste
  Poznam panią w wieku 42-48 lat, 

najchętniej z regionu Flandria Zachodnia, 
ponieważ tu zamierzam mieszkać, to fajny 
region. Szukam pani wolnej całkowicie , 
bez zobowiązań, która chciałaby spróbo-
wać czegoś na poważnie we dwoje. Ja mam 
47 lat, palę, nie uczestniczę w imprezkach, 
nie nadużywam alkoholu, kulturalny, dobra 
sylwetka, szczery i co najważniejsze szukam 
tej jedynej. Na początek proszę o Twoją 
wiadomość na: 70paryz@gmail.com

  Dame BE-PL, libre et cultivée cherche 
ami polonais, +50 ans, grand, cheveux et 
yeux bruns, libre, non fumeur, fidèle, culti-
vé, aisé et généreux pour sorties gourman-
des, voyages, dialogues et plein de fous 
rires. Écrire: sophieadamczyk@yahoo.com

  Jestem bardzo samotna. Chcę to zmie-
nic. Kobieta po 50-tce. T. 0485 384 109

FIRMA SPRZĄTAJĄCA 
zaprasza do skorzystania z usług:

•   Sprzątanie biur, firm, sklepów, gabinetów, 
galerii handlowych, klatek schodowych, obiektów po  
remoncie, po budowie, ...
•   Mycie okien oraz witryny sklepowych.
•   Świadczymy usługi abonamentowe, jak i również  
     jednorazowe zlecenia.
•   Posiadamy duże doświadczenie i zaufany personel.
•   Wystawiamy faktury VAT
•   Bezpłatna wycena
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:
Gsm: 0476 920 819, e-mail: cleaning@dap-com.be

GRUPA ANONIMOWYCH  HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI 
zaprasza wszystkich, którzy mają problem z hazardem oraz tych, którzy chcą zweryfikować czy 

problem hazardu ich dotyczy.  
PRZYJDŹ NA MITINGAH : Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles w 

każdy piątek o godz.20 . Telefon info +32485 869 003

Jeżeli picie ukochanej osoby sprawia, że czujesz się nieszczęśliwa/liwy, to zapraszamy 
Cię na nasze spotkania. Podzielimy się siłą, nadzieją, doświadczeniem. Zapraszamy w 

każdą środę o godz. 19.30.
Sterlingerstraat 4 - 2140 Borgerhout - Antwerpia

W każdą drugą środę miesiąca zapraszamy na mityngi otwarte.
Kontakt: (+32) 0487 49 95 07 

carpediem.antwerpia@gmail.com

KREW DAREM ŻYCIA.
Czy wiesz, że Twoja krew może uratować aż trzy życia?  

Nie musisz być lekarzem by pomóc.  
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia! 

Odwiedzając nową stronę na facebooku KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA możesz 
dowiedzieć się gdzie znajdują się najbliższe punkty krwiodawstwa. 

Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich, którym bliski jest problem 
alkoholowy. Czwartek godz. 20.00  

rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201 
Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.  
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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