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W 2016 r. na niedzielną mszę chodziło 
36,7% zobowiązanych katolików, a do ko-
munii św. przystąpiło 16%. W stosunku do 
2015 r. wskaźnik dominicantes (czyli odse-
tek katolików uczęszczających na niedzielną 
mszę w odniesieniu do ogólnej liczby zobo-
wiązanych) spadł o 3,1 pkt proc., zaś wskaź-
nik communicantes o 1 pkt proc.
To najniższy wynik w historii tego badania – 
podał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.
W Polsce działa ponad 10 tys. parafii, w tym 
663 zakonne. Liczba księży zaangażowa-
nych w duszpasterstwo parafialne wynosiła 
21 tys., a w seminariach studiowało 2,3 tys. 
alumnów. Sądy kościelne w 2,6 tys. przypad-
ków stwierdziły nieważność małżeństwa – to 
niektóre dane na temat religijności Polaków 
i dotyczące Kościoła w Polsce.

Za słowo minionego roku internauci uznali 
wyraz „rezydent”. Z kolei kapituła języko-
znawców uznała, że zaszczytny tytuł słowa 
roku należy się „puszczy”. W internetowym 
plebiscycie, w którym głosować mogli wszy-
scy internauci, wysokie miejsca zajęły rów-
nież: sąd (11% wskazań), gimnazjum (8%), 
reforma (8%), drzewo (3%), nawałnica (2%) 
oraz powietrze (1,7%). „Puszcza” (w gło-
sowaniu internautów – trzecie miejsce) 
wygrała w oczach kapituły językoznawców, 
w której zasiadali: prof. Jerzy Bartmiński, 
prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Markow-
ski, prof. Jan Miodek, prof. Renata Przybyl-
ska i prof. Halina Zgółkowa. Werdykt nie był 
jednogłośny.

Bicie dzieci nadal akceptowane jest przez 
ponad połowę Polaków – wynika z badań 
Rzecznika Praw Dziecka. Rodzice wciąż nie 
zdają sobie sprawy, że klapsy czy posztur-
chiwanie to łamanie prawa, a nie metoda 
wychowawcza – alarmują autorzy kampa-

nii „(Nie) Bądź miła”, przygotowanej przez 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

W ciągu ostatnich pięciu lat nie zmieniała 
się skala dyskryminacji i przemocy wobec 
osób LGBT. Ponad 70% z nich twierdzi, że 
czuje się dyskryminowana. Pokazuje to naj-
nowszy raport Inicjatywy Kampanii Przeciw 
Homofobii.
Najczęstsze przejawy dyskryminacji to: 
przemoc słowna, groźby fizyczne i przemoc 
seksualna. Co trzecia osoba LGBT przyznaje 
się do tego, że zmaga się z depresją. Proble-
mem jest również akceptacja, której często 
brakuje ze strony najbliższych. W miejscach 
pracy 70% nie przyznaje się do swoich pre-
ferencji seksualnych, obawiając się właśnie 
szykan i dyskryminacji. 
Wzrosła natomiast liczba osób niehetero-
seksualnych, które chciałyby sformalizować 
swój związek z partnerem bądź partnerką – 
współczynnik wynosi ponad 80%. 
Raport pokazuje też, że jedynie 4% osób 
LGBT, które doświadczyły przemocy, zgłosi-
ło się na policję.

Dwie trzecie Polaków zarabia mniej niż 
wynosi średnia krajowa – poinformował 
Główny Urząd Statystyczny. Średnia płaca 
w Polsce wynosiła w październiku 2016 r. 
ok. 4260 zł. Jak ma się to do rzeczywistości? 
Okazuje się, że średnia płaca jest bardzo 
zawyżana przez najwyższe pensje najlepiej 
zarabiających. Połowa osób pracujących 
zarabia nie więcej niż 3511 zł brutto, czyli 
o 800 zł mniej, niż wynikałoby ze średniej. 
Najczęściej wypłacana pensja (dominanta) 
w październiku 2016 r. wyniosła 2074 zł 
brutto, czyli ok. 1,5 tys. zł na rękę. 
Według badania GUS miesięczne wynagro-
dzenie brutto w wysokości powyżej 10 tys. zł 

otrzymało jedynie 4,5% zatrudnionych. Nie-
wiele ponad 0,1% osób pracujących otrzy-
mywało wynagrodzenie powyżej 40 tys. zł. 
Z raportu wynika także, że mężczyźni osią-
gnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,3% 
wyższe od średniego w skali kraju (tj. wyższe 
o 358,87 zł), kobiety zaś niższe o 8,6% (czyli 
niższe o 375,63 zł). Oznacza to, że przeciętne 
wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5% (czyli 
734,50 zł) wyższe od przeciętnej pensji kobiet. 

Ograniczenie ubóstwa wśród dzieci oraz 
zwiększenie liczby urodzeń – takie miały być 
główne cele wprowadzenia programu „Ro-
dzina 500 plus”. Okazuje się, że pieniądze 
z rządowego programu niekoniecznie są wy-
dawane na rzeczy związane z najmłodszymi 
obywatelami.
Opublikowana analiza nakładów deklarowa-
nych przez polskie rodziny, jaką na podsta-
wie danych GUS przeprowadził prof. Marek 
Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, pokazuje, że najwyższy wzrost, 
bo niemal dwukrotny, objął wydatki na urzą-
dzenia domowe (sprzęt RTV i AGD) – 89,2%. 
W zestawieniu wysokie miejsce zajmują za-
kup i remont mieszkań lub domów – 84,3%, 
środki transportu (zakup) – 61,9%, sprzęt 
telekomunikacyjny – 56,9%. Niestety, pie-
niądze z rządowego programu są również 
wydawane na alkohol. Ich nakład sięga aż… 
18,9%. Brzmi to niezbyt optymistycznie, je-
śli dane zestawimy z wydatkami na książki, 
czasopisma i artykuły biurowe – tu nakłady 
spadły o 12,7%. Słabiej wygląda też wzrost 
wydatków na edukację w przedszkolach 
i podstawówkach oraz w gimnazjach i szko-
łach ponadgimnazjalnych – odpowiednio 4,2 
i 3,4%.

96. Salon Samochodów w Brukseli odwie-
dziło w styczniu br. około 540 tys. osób.
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Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. 
najbardziej zanieczyszczające powietrze sa-
mochody (mające ponad 20 lat) nie mogą 
wjechać do miasta. Mieszkańcy Brukseli, 
których dotyczy zakaz, będą mieli 9 mie-
sięcy na przystosowanie się do nowych 
wymogów.
Przemieszczanie się po mieście w aucie 
z silnikiem diesla będzie możliwe tylko pod 
warunkiem, że samochód został wyprodu-
kowany po 1997 r. Zakaz ten będzie rów-
nież dotyczył samochodów zagranicznych.

Strefy, do której nie będą mogły wjechać 
samochody najbardziej zanieczyszczające 
powietrze, będzie strzegło 170 kamer, któ-
re automatycznie będą sczytywać tablice 
rejestracyjne pojazdów (wcześniej podczas 
przeglądu pojazdu technicy wprowadzali 
do centralnego systemu dane samocho-
dów niespełniających norm). Za złamanie 
zakazu przewidziana jest kara w wysokości 
350 euro. Więcej informacji: 02/775 75 75
lub www.lez.brussels.

Ponad 81,4 mln zł dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków – takim wynikiem 
zakończył się w Polsce 14 stycznia br. 26. Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zbiórce towarzyszyły liczne imprezy, m.in. 
koncerty, wydarzenia sportowe, pikniki 
i aukcje charytatywne. W Finale uczestni-
czyło ok. 120 tys. wolontariuszy.
Ubiegłoroczny Finał Orkiestra kończyła 
z wynikiem ponad 62,4 mln zł, ale osta-
tecznie zebrano wtedy ponad 105 mln zł. 
Końcowy wynik tegorocznej zbiórki pozna-
my na początku marca.
Tuż przed północą tradycyjnie odbyły się 
tzw. licytacje najbardziej hojnych darczyń-
ców – na aukcjach telefonicznych sprze-
dano złote serduszka i złote karty telefo-
niczne. Najdroższe serduszko, wyrabiane 
ze złota, sprzedano za rekordową kwotę 
488 888 zł. Za najdroższą kartę zapłacono 
100 tys. zł. 
Celem tegorocznego Finału jest pozyska-
nie środków dla wyrównania szans w le-
czeniu noworodków. Fundacja chce wy-
posażyć szpitale położnicze w stanowiska 
do resuscytacji noworodków, nowoczesne 
inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego 
wspomagania oddychania, pompy infuzyj-
ne, specjalistyczne aparaty USG oraz pul-
soksymetry. 
W ubiegłym roku ponad 105,5 mln zł Orkie-
stra przekazała na ratowanie życia i zdro-
wia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. W ciągu poprzed-
nich 25. Finałów Orkiestra zebrała ponad 
825 mln zł na wsparcie polskiej medycyny.

Sejm uchwalił w listopadzie 2017 r. usta-
wę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 
1 marca 2018 r. będą dwie niedziele han-
dlowe w miesiącu – pierwsza i ostatnia; 
w 2019 r. handlowa będzie ostatnia nie-

dziela każdego miesiąca, a od 2020 r. ma 
obowiązywać zakaz handlu we wszystkie 
niedziele.

PAP

W styczniu br. prezydent Andrzej Duda po-
wołał nowych ministrów na wniosek pre-
miera Mateusza Morawieckiego. Stanowi-
ska stracili szefowie resortów, którzy pełnili 
obowiązki od momentu objęcia przez PiS 
rządów w 2015 r. – m.in. Antoni Maciere-
wicz, Witold Waszczykowski, Jan Szyszko 
i Konstanty Radziwiłł. Z rządu odeszła mi-
nister cyfryzacji Anna Streżyńska, ale resort 
nie został zlikwidowany. 
W skład nowego rządu Mateusza Mora-
wieckiego weszli: minister finansów – Tere-
sa Czerwińska, minister przedsiębiorczości 

i technologii – Jadwiga Emilewicz, mini-
ster inwestycji i rozwoju – Jerzy Kwieciń-
ski, minister zdrowia – Łukasz Szumowski, 
minister środowiska – Henryk Kowalczyk, 
minister spraw wewnętrznych i administra-
cji – Joachim Brudziński, minister spraw za-
granicznych – Jacek Czaputowicz, minister 
obrony narodowej – Mariusz Błaszczak, 
minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk 
(dotychczas było to Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa). Pozostałe ministerstwa 
i ich kierownictwo pozostają bez zmian.

Polska – nowy rząd 26. Finał 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy

Bruksela – zakaz wjazdu dla starych samochodów 

20 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zde-
cydowała o uruchomieniu art. 7 Traktatu 
o UE wobec Polski. Unijni komisarze na po-
siedzeniu w Brukseli zdecydowali o wysłaniu 
wniosku do krajów członkowskich o stwier-
dzenie zagrożenia dla praworządności w Pol-
sce. Wiceszef KE Frans Timmermans oświad-
czył, że cała struktura sądownictwa w Polsce 
jest naruszona. Komisja Europejska wysłała 
również pozew przeciwko Polsce do Trybu-
nału Sprawiedliwości UE w związku z ustawą 
o sądach powszechnych. Bruksela uznała, że 

jest ona zagrożeniem dla niezależności są-
downictwa, i odrzuciła wyjaśnienia rządu 
w Warszawie w tej sprawie.
Kierując wniosek do unijnej Rady, Komisja 
przenosi ciężar odpowiedzialności na pań-
stwa członkowskie i im pozostawia rozstrzy-
gnięcie tej kwestii.
Uruchomienie art. 7 wobec Polski to bez-
precedensowy krok. Może służyć do nało-
żenia na kraj UE sankcji. Do tej pory wobec 
żadnego państwa UE nie zastosowano tego 
mechanizmu.

KE zadecydowała o uruchomieniu art. 7 wobec Polski 

Polska – zakaz handlu w niedzielę
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W 2014 roku, gdy zaproszono mnie do 
współpracy na rzecz podopiecznych fundacji 
Szymona Hołowni, działała Fundacja Kasisi, 
opiekująca się domem dziecka w Zambii. 
Jeszcze w tym samym roku wzięliśmy pod 
skrzydła kolejne placówki w Rwandzie (ho-
spicjum) oraz w Demokratycznej Republice 
Konga (szpital i ośrodek dożywiania) – w ra-
mach Fundacji Dobra Fabryka. Od 2016 roku 
wspieramy również projekty w Togo, Beninie 
i Burkina Faso. W zeszłym roku produkcja 
dobra dotarła do Senegalu.

Czym kierował się Szymon Hołownia, wy-
bierając kolejne placówki w konkretnych za-
kątkach Afryki? Poniżej przybliżę pokrótce 
słowa założyciela Fundacji Kasisi i Fundacji 
Dobra Fabryka, który będzie miał również 
przyjemność osobistego podzielenia się 
z Państwem już w marcu br. sensem pro-
wadzonych działań i pomocy niesionej pod-
opiecznym Fundacji.

Ewa Hajdukonis

TOGO – WIOSKA TRĘDOWATYCH
Wioski dla trędowatych w Akata Dzokpe 
w Togo to miejsce, które naprawdę mną 
wstrząsnęło. Kilkadziesiąt chorych na trąd 
osób zwiezionych z całego kraju. Plus rodzi-
ny. Na miejscu pielęgniarz, ale zero lekarza, 
zero leków. Kilka lat temu, gdy jeszcze były 
leki, ludzie mogli pracować, mieli spółdziel-
nię produkującą olej palmowy. Bez leków 
ich stan pogorszył się jednak na tyle, że koń-
czyny de facto im poodpadały; w momencie 
gdy objęliśmy placówkę opieką, zdolnych do 
pracy było jedynie 18 osób…

BENIN – SZKOŁA MONTESSORI W COVE
Dlaczego zdecydowałem, że chcemy im po-
móc? Byłem pewien, że chcę tu postawić 
Dobrą Fabrykę, odkąd dowiedziałem się, że 
nauczyciele z Cove, mimo iż zarabiają gro-
sze, z każdej swojej pensji opodatkowują 
się co miesiąc dziesięciną na pomoc jeszcze 
biedniejszym od siebie. W szkole działa też 
system, w myśl którego rodzice, których stać 
na czesne, płacą ciut więcej, by można było 
przyjąć do szkoły także dzieci z rodzin, które 
na ani frank czesnego nie stać.

BURKINA FASO – FARMY W GOURCY
Zaczęliśmy wspierać dziesięć rodzin z wioski 
Gourcy w północnej części Burkina Faso.

To okolice półpustynne (południowe krańce 
Sahelu). Stały niedobór wody i nieurodzaj-
ne gleby sprawiają, że ludziom bardzo cięż-
ko jest się tam utrzymać. W tej konkretnej 
wiosce do 2008 roku prowadzone były pro-
gramy pomocowe, później fundacje się wy-
cofały i wszystko wróciło do smutnej normy: 
niedożywienie, bezrobocie, wzrost pospoli-
tej przestępczości, emigracja młodych.

O Gourcy dowiedzieliśmy się od polskiej 
misjonarki Gosi Tomaszewskiej, której pa-

rafialną aptekę w Saoudé w Togo już wspie-
ramy.

W ramach projektu kupujemy zwierzęta 
gospodarskie i nasiona dla wybranej grupy 
rodzin. Oni, po roku, dzielą się z kolejnymi 
rodzinami tymi „rolniczymi pakietami”.

To mi się właśnie w tej idei spodobało naj-
bardziej: łańcuch pomocy.

SENEGAL – SZKOŁA DLA DZIEWCZĄT 
FOYER S. MARIA GORETTI

Chcemy tu robić dokładnie to, co robimy we 
wszystkich innych naszych placówkach, co 
jest misją Dobrej Fabryki: wyrównywać lu-
dziom szanse. 

Szkoła jest dwuletnia, w sumie uczy się 
w niej 56 dziewcząt i młodych pań w wieku 
17–23 lat. To mieszkanki wsi, ubogich dziel-
nic Dakaru, córki imigrantów zarobkowych 
z Gwinei Bissau. Nauka u Sióstr to dla nich 
olbrzymia szansa, świadectwo ukończenia 
Foyer to praktycznie przepustka do znale-
zienia pracodawcy. To ucieczka od biedy, 
beznadziei, konieczności dalszej emigracji 
(w tym do Europy), szansa na stabilność 
niezbędną do założenia rodziny…

System działa tak: kursantki przez tydzień 
uczestniczą w zajęciach z opieki nad dziec-
kiem, ekonomii, gotowania, prowadzenia 
domu, savoir vivre itp. Przez drugi tydzień 
pracują w żłobku – sierocińcu. Za pra-
cę opiekunek dostają skromną pensję, 
która pozwala utrzymać Foyer, a dziew-
czynom opłacić skromne czesne (około 
7 euro na miesiąc, w tym internat i pełne 
wyżywienie).

Już dziś możecie wspomóc dziewczyny z da-
karskiej szkoły w realizacji ich życiowych pla-

nów, wspierając je w naszym sklepie z do-
brem DobroCzynne24.pl – czynnym 24 h.

TOGO – APTEKA W SAOUDÉ
Apteką w Saoudé opiekuje się nasza świecka 
misjonarka Małgosia Tomaszewska, wysłana 
do Afryki przez naszą fundację, która robi 
tam fantastyczną robotę. Na co dzień miesz-
ka w stolicy Burkina Faso, Wagadugu, i opie-
kuje się naszym projektem farm w Gourcy. 
Do Saoudé dojeżdża regularnie, by nadzoro-
wać pracę apteki pod egzotycznym wezwa-
niem św. Fridolina, alzackiego świętego. 

Okolica jest ekstremalnie biedna. Góry, 
ciężki klimat (bliskość pustyni sprawia, że 
od grudnia do lutego wieje tu harmatan, 
pustynny wiatr, który spowija wszystko 
czerwonym pyłem). Ludzi nie stać na żadne 
leki, przychodzą więc do Świętego Fridolina 
z receptami od felczerów (czasem idą po 
kilkanaście kilometrów w jedną stronę) i tu 
dostają wszystko, co mają zapisane, za stan-
dardową opłatę: jest nią miska kukurydzy, 
sorgo albo innego zboża. Ono z kolei jest 
gromadzone i rozdawane przez parafialny 
Caritas tym, którzy nie mają co jeść. Apteka 
w Saoudé pracuje pięć dni w tygodniu i jest 
dostępna dla wszystkich.

Nie da się policzyć, ilu setkom czy tysiącom 
ludzi życie uratowała ta mała parafialna ap-
teka, w której można też uzyskać poradę, 
zmienić opatrunek, zrobić zastrzyk. Małgo-
sia zwróciła się do nas z prośbą o dołącze-
nie apteki do placówek wspieranych przez 
Dobrą Fabrykę.

Możesz wesprzeć ten projekt, odwiedza-
jąc DobroCzynne24.pl i zasilając aptekę 
w Saoudé w konkretne leki.

Szymon Hołownia

Spotkania w Brukseli
17-18 marca br.
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Mikołaj Kopernik  urodził się 19 lutego 
1473 r. w Toruniu, zmarł 21 maja 1543 r. 
we Fromborku. W lutym tego roku mija 

więc 545. rocznica jego urodzin, 
a w maju – 475. rocznica śmierci.

˛
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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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W starożytnym Egipcie uważane za święte 
i cieszące się boskim kultem, w średniowiecznej 
Europie utożsamiane ze złem i posądzane 
nawet o konszachty z diabłem, dziś – kanapowe 
przytulańce i wierni domownicy. Choć może tak się 
tylko wydaje ich opiekunom, bo koty ponoć chodzą 
własnymi ścieżkami i nieobecność swego pana 
zauważają dopiero wtedy, gdy mają pustą miskę.

Światowy Dzień Kota – święto obchodzone 

corocznie 17 lutego (w Polsce od 2006), 

które ma uwrażliwić ludzi na często trudny 

koci los oraz podkreślić znaczenie kotów 

w życiu człowieka i niesienie pomocy 

bezdomnym zwierzętom.
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Wiek: Obowiązkowa szczepionka ochronna przeciw:
pierwsza doba życia WZW (wirusowemu zapaleniu wątroby) typu B, gruźlicy

2. mies. WZW typu B, błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom 
pałeczką hemofilną typu B, pneumokokom

3.-4. mies. błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom pałeczką 
hemofilną typu B, pneumokokom, ostremu nagminnemu 
porażeniu dziecięcemu (polio)

5.-6. mies. błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom pałeczką 
hemofilną typu B, polio

7. mies. WZW typu B

13.-14. mies. pneumokokom, odrze, śwince, różyczce

16.-18. mies. błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom pałeczką 
hemofilną typu B, polio

6. r.ż. błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio

10. r.ż. odrze, śwince, różyczce

14. r.ż. błonicy, tężcowi, krztuścowi

19. r.ż. błonicy, tężcowi

Wiek: Szczepionka ochronna zalecana przeciw:
6.-24. tydz. życia rotawirusom

od 2. mies. meningokokom

od 9. mies. ospie wietrznej (dla dzieci będących w grupie ryzyka)

dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, młodzież

WZW typu A

od 10. r.ż. ludzkiemu wirusowi brodawczaka
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Wiek: Obowiązkowa szczepionka ochronna przeciw:
2., 4. i 15. mies. życia polio

Wiek: Zalecana szczepionka ochronna przeciw:
pierwsza doba życia WZW typu B (rekomendowana dla grupy ryzyka)

2. mies. rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom 
pałeczką hemofilną typu B, WZW typu B, pneumokokom

3. mies. rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, inwazyjnym zakażeniom 
pałeczką hemofilną typu B, WZW typu B

4. mies. rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom 
pałeczką hemofilną typu B, WZW typu B, pneumokokom

12. mies. pneumokokom, odrze, śwince, różyczce

15. mies. błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom pałeczką hemofilną 
typu B, WZW typu B, meningokokom

5.-6. r.ż. błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio

11.-12. r.ż. odrze, śwince, różyczce

15.-16. r.ż. błonicy, tężcowi, krztuścowi

powyżej 18. r.ż. błonicy, tężcowi, krztuścowi; dla grupy ryzyka przeciw: grypie, WZW 
typu A i B, pneumokokom, polio, wirusowi brodawczaka ludzkiego, ospie 
wietrznej

Aktualny kalendarz szczepień (obowiązkowych i zalecanych, płatnych i bezpłatnych) dla kra-
jów Unii: https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu
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1 – 4.02
SALON WAKACJI

Brussels Expo, 1020 Bruxelles 
www.salondesvacances.eu 

2 – 4.02
DISNEY ON ICE 

Lotto Arena, Antwerpen
www.disneyonice.be

7 – 11.02
DISNEY ON ICE 

Forest National, 1190 Bruxelles
www.disneyonice.be

9 – 11.02
KARNAWAŁ VILLERS-LA-VILLE

www.carnavaldevillers.be 

9 – 18.02
ANIMA 2018

Festiwal filmów animowanych
Flagey, 1050 Bruxelles

www.animafestival.be 

10 – 11.02
COMIC CON BRUSSELS

Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.comicconbrussels.com 

15 – 18.02
AFFORDABLE ART FAIR 

Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.affordableartfair.com 

17 – 20.02
KARNAWAŁ ACLOT

Nivelles
www.tourisme-nivelles.be 

18 – 19.02
KARNAWAŁ W MORLANWELZ

www.morlanwelz.be 

Informacje o karnawałach w Belgii:
Gazetka, strony 52-53,

www.walloniebelgiquetourisme.be

21 – 25.02
FLAGEY PIANO DAYS 
www.flagey.be 

22.02 – 4.03
BATIBOUW 2018
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.batibouw.com

22 – 25.05
TARGI KSIĄŻKI
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.flb.be 

4.03
TEATR ZŁOTY JEŻ
godz.16.00, bajka pt. ,,Smok brudas”
Dom Łódzki, sq. Marie-Louise 2, 1000 Bruxelles
wstęp wolny, rezerwacja obowiązkowa 
sartystyczne@gmail.com

2 – 4.03
SALON CZEKOLADY 
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.brussels.salon-du-chocolat.com 

3.03
MUSEUM NIGHT FEVER
Specjalny wieczór brukselskich muzeów
www.museumnightfever.be

8 – 11.03
CREATIVA
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.creavenue.com 

10 – 12.03
KARNAWAŁ W HALLE 
www.carnavalhalle.be 

11 – 13.03
KARNAWAŁ W LA LOUVIERE
www.carnavallalouviere.be 
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ZDROWIE

KONSULTACJE W CZASIE CIĄŻY

Ważne jest, aby twoja ciąża przebiegała pod nadzorem lekarskim. 
Twoje ciało i twoje dziecko przechodzą całą serię przemian. 

Podczas konsultacji lekarz analizuje twoją historię choroby i prze-
prowadza kilka ogólnych badań, takich jak pomiar ciśnienia, ba-
dania krwi i moczu oraz sprawdzenie twojej wagi. Podczas bada-
nia ginekologicznego lekarz kontroluje m.in. szyjkę macicy. 

Aby nadzorować rozwój i wzrost dziecka, lekarz przeprowadza 
badanie ultrasonograficzne. Ogółem przysługuje ci refundacja. 
Są trzy ekografie (jedna na kwartał).

Podczas pierwszego badania USG możesz po raz pierwszy zoba-
czyć swoje dziecko na ekranie, a lekarz może ustalić, od kiedy 
jesteś w ciąży. Określi on także spodziewaną datę porodu. Za 
twoją zgodą może również wykonać dodatkowo kilka testów pre-
natalnych.

Jeśli nie jesteś zaszczepiona przeciwko różyczce, unikaj kontaktu 
z dziećmi chorującymi na tę chorobę. Jeśli nie nabyłaś odporności 
na toksoplazmozę, unikaj kontaktu z kotami, nie jedz surowego 
mięsa i dobrze myj owoce i warzywa.

TWOJE DZIECKO JE TO SAMO CO TY

Przestrzegaj zdrowej i urozmaiconej diety, spożywaj wystarczającą 
ilość warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Unikaj alko-
holu, nadmiernego spożycia soli i tytoniu. Palenie jest szkodliwe 
nie tylko dla ciebie, ale także dla zdrowia twojego dziecka. Ry-
zykujesz m.in. tym, że możesz urodzić przedwcześnie lub urodzić 
dziecko, które ma zbyt małą wagę i u którego występują niepra-
widłowości w rozwoju. Alkohol jest również szkodliwy: zwiększa 
ryzyko poronienia, wcześniactwa lub problemów zdrowotnych 
u rozwijającego się dziecka. Nie zażywaj także leków, które nie zo-
stały ci przepisane przez lekarza.

KARMIENIE PIERSIĄ CZY BUTELKĄ?

W pierwszych miesiącach życia zaleca się karmienie dziecka piersią. Mle-
ko matki chroni niemowlę przed chorobami i przyspiesza gojenie się szyjki 
macicy. Jeśli nie karmisz piersią, zawsze możesz karmić dziecko butelką.

Aby uzyskać informacje na temat karmienia dziecka, możesz zasię-
gnąć porady położnej lub specjalisty w zakresie karmienia piersią 
(położna, pielęgniarka lub lekarz specjalista).

W PRACY

Mając już pewność, że jesteś w ciąży, jak najszybciej zawiadom 
o tym swojego pracodawcę. Masz obowiązek poinformowania go 
przynajmniej na siedem tygodni przed przewidywaną datą porodu. 
Jeśli zaś oczekujesz więcej niż jednego dziecka, musisz zrobić to 
przynajmniej z dziewięciotygodniowym wyprzedzeniem. W tym 
celu musisz dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Jeśli wybierasz się w podróż pociągiem, podczas ostatnich czte-
rech miesięcy ciąży możesz bez dodatkowych opłat podróżować 
w pierwszej klasie na podstawie biletu uprawniającego do prze-
jazdu w drugiej klasie. Przy kontroli musisz koniecznie przedstawić 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające spodziewaną datę porodu.

ĆWICZENIA PRENATALNE

Ważne jest, abyś na poród przygotowała się fizycznie i psychicznie. 
Mogą ci w tym pomóc niektóre ćwiczenia indywidualne lub grupo-
we. Twój partner jest również mile widziany.
Zawsze wybieraj te ćwiczenia, które są dla ciebie odpowiednie. 
Obecnie istnieje szeroki wybór ćwiczeń prenatalnych, takich jak 
fizjoterapia, pływanie dla kobiet w ciąży lub joga prenatalna.

Mutualite Liberale du Brabant

W oczekiwaniu 
na dziecko
Gratulacje, jesteś w ciąży! Prawdo-
podobnie zadajesz sobie wiele py-
tań. Narodziny dziecka to w życiu 
przyszłych rodziców kluczowe i wy-
magające solidnego przygotowania 
wydarzenie.



 
14 dobrych powodów dla których warto przystąpić  

do naszego funduszu zdrowia 
  

Przyjście na świat dziecka stanowi olbrzymi krok w życiu przyszłych rodziców. Z 
tego właśnie powodu, jednym z naszych priorytetów, Funduszu Zdrowia Mutualité 
Libérale du Brabant, jest dołożenie wszelkich starań, aby wesprzeć was podczas 

tego ważnego wydarzenia. Dzięki szerokiej gamie usług i pomocy chcemy sprawić, 
aby życie malucha i rodziców było jak najbardziej przyjemne.  

 
1. Premia z tytułu urodzenia dziecka i adopcji do 370 € 

2. Premia z tytułu karmienia piersią do 375 € 

3. Zakup pieluszek do 150 € 

4. Zwrot udziału własnego w koszcie leczenia dzieci  
w wieku do 12 lat włącznie 

5. Wsparcie okołoporodowe 

6. Poduszka pozycjonująca Bodyfix 

7. Badanie przesiewowe słuchu u noworodków 
 

8. Szczepionki  
 

9. Opieka poporodowa 

10. Pływanie dla niemowląt 
 

11. Zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie Hôpital Plus  
i Denta Plus, dla dzieci w wieku do 7 lat włącznie 

 
12. System rooming-in (matka-dziecko) 

13. Opieka nad chorym dzieckiem w domu 
 

14. Usługa wypożyczania sprzętu

 

Pod warunkiem zatwierdzenia przez Urząd Kontroli Funduszów Zdrowia

A dowodem na to, że naprawdę  
rozpieszczamy należących do naszego 
funduszu “młodych rodziców”, ML Brabant 
będzie obecny, jak co roku roku, na tagach 
Babyboom. Te największe w Belgii targi dla 
przyszłych i młodych rodziców, odbędą się w 
piątek 23, sobotę 24 i niedzielę 25 marca 2018 
r. w godzinach od 10h do 18h w Palais 11, 
Brussels Expo na Esplanade du Heysel.  

Jak w poprzednich latach, nasi 
współpracownicy będą do Państwa dys-
pozycji i dostarczą wszelkich niezbędnych 
informacji, broszur a nawet więcej. Tym ra-
zem również organizujemy konkurs, który da 
wam szansę wygrania fajnych i przydatnych 
młodym rodzicom nagród!  
 
Już teraz zapraszamy do odwiedzenia nas-
zego stoiska !

Twoje zdrowie,

naszym priorytetem!

 
Chcesz  otrzymać więcej informacji na ten temat?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i zaletach z nimi 
związanych?

Chcesz zostać członkiem naszego funduszu zdrowotnego?
Załatwiamy wszystkie formalności, PO FRANCUSKU LUB PO POLSKU!

Kontakt: Renata BOCEVSKA
tel. 0486/13.55.54 lub 02.351.82.84
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NASZE SZKOŁY

Żłóbek
A lulajże nam, lulaj, różana nadziejo!
Serca wokół płonące złocą się i śmieją.
Klęczy wołek i osiołek,
W gwiazdach buja się aniołek.
Gloria! Gloria! Gloria in excelsis Deo!

(Bronisława Ostrowska)

Okres świąt Bożego Narodzenia 
oraz pierwsze dni nowego roku nie-
odłącznie kojarzą się nam z trady-
cyjnymi jasełkami umieszczonymi 
w scenerii ubogiego żłóbka w przy-
strojonym świątecznie kościele. 

Gdzie w ogóle narodziły się jasełka? Tra-
dycja jasełek znana jest od wieków, a za-
początkował ją w 1223 r. św. Franciszek 
z Asyżu. Wtedy właśnie po raz pierwszy 
wystawiono we Włoszech widowisko o te-
matyce związanej z Bożym Narodzeniem, 
w którym brali udział ludzie i zwierzęta 
– misterium franciszkańskie. Jego treścią 
była historia narodzenia Jezusa w Betlejem 
i opowieść o spisku Heroda. Zwyczaj przed-
stawień bożonarodzeniowych przywędro-
wał z Włoch do Polski w XVI w. i tak jasełka 
stały się charakterystycznym elementem 
słowiańskiego folkloru. Nazwa jasełek wy-
wodzi się od staropolskiego słowa „jasło”, 
oznaczającego żłób.

Tradycja wystawiania takich widowisk szcze-
gólnie mocno zakorzeniona jest w kultu-
rze polskiej. Bardzo lubimy celebrować te 
wyjątkowe dni w roku. To czas niezwykły, 
czas integracji społecznej i pielęgnowania 
tradycji. Właśnie dlatego Centrum Kultury 
i Języka Polskiego w Leuven Daskalia już od 
początku swojej działalności tak intensyw-
nie angażowało się w przygotowanie przed-
stawień bożonarodzeniowych. 

Polska Szkoła i Przedszkole Mała Daskalia 
pierwsze jasełka w Leuven wystawiały czte-
ry lata temu, 7 grudnia 2014 r. w kościele Ter 
Bank w Heverlee. Dzieci przebrane za uro-
cze aniołki i postacie z biblijnych opowieści 
wesoło wyśpiewywały polskie kolędy oraz 
prezentowały sceny z betlejemskiej szopki. 

Dawna polska tradycja nakazywała, by okres 
przedstawiania jasełek rozpoczynał się do-
piero na św. Szczepana, czyli w drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia. Kolejne nasze wi-
dowisko odbyło się więc 10 stycznia 2016 r. 
Rodzice, znajomi, entuzjaści kolędowania 
i wspólnego przebywania zgromadzili się, 
podobnie jak rok wcześniej, w kościele Ter 
Bank w Heverlee.

Rok później, w nastroju radosnego oczeki-
wania, przedszkolaki i uczniowie Małej Da-
skalii rozpoczęli adwent przedstawieniem 
jasełkowym zatytułowanym „Z pokłonem 
u żłóbka”. Tym razem dzieci zaprosiły na ja-
sełka najbliższych i wszystkich gości do ko-
ścioła Sint Lambertus w Heverlee. 4 grudnia 
2016 r., po mszy św. z udziałem tutejszej Po-
lonii, mali aktorzy zaprezentowali przepięk-
ną historię ubogiego pastuszka i rozbójnika, 

którzy wspólnie z Aniołami, Pasterzami, Kró-
lami i grupą małych dzieci zawędrowali do 
Betlejem. Przy ubogiej szopce, u stóp Maryi 
z malutkim Dziecięciem, złożyli wszystko, 
co mieli najcenniejsze, i obwieścili całemu 
światu radosną nowinę!

Tegoroczne widowisko, zatytułowane „Be-
tlejemskie Narodzenie”, było wyjątkowe, 
ponieważ po raz pierwszy obok małych akto-
rów na scenie wystąpili również ich rodzice. 

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że każde-
go roku nasze przedstawienia gromadzą rze-
sze Polaków zamieszkujących Leuven i oko-
lice. I choć co roku zmieniają się aktorzy 
i uświetniający wydarzenie muzycy, a także 
miejsce spotkania – na jasełka przybywają 
chętnie rodzice dzieci, przyjaciele, znajo-
mi, osoby pragnące pozostać choć przez 
chwilę w radosnym nastroju świąt Bożego 
Narodzenia osadzonych w polskim klimacie 
i wyśpiewanych najpiękniejszymi w świe-
cie polskimi kolędami oraz pastorałkami. 
W taki sposób tworzymy historię… Historię 
polskich jasełek w Leuven.

Lidia Zabrocka
nauczycielka Polskiej Szkoły i Przedszkola 

Mała Daskalia w Leuven
www.daskalia.eu

www.szkola.daskalia.eu
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PRAWO

Kwoty nadwyżki w zł
 Podatek wynosiponad do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278 3%

10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278 7%

10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278 12%

10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł
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Oryginał zatonął 14 kwietnia 1912 roku 
podczas swojej pierwszej podróży przez 
Atlantyk. Wszyscy wiedzą, że przyczyną 
tragedii było zderzenie z górą lodową. Ale 
pojawiają się też teorie, zgodnie z którymi 
jedną z przyczyn tragedii miał być pożar, 
jaki wybuchł w kotłowni liniowca. Dzien-
nikarz Senan Molony twierdzi, że pożar 
wydarzył się jeszcze przed wypłynięciem 
Titanica z Southampton. Zdaniem Molo-
ny’ego znacznie osłabiło to strukturę stat-
ku, a samo zderzenie z górą lodową nie 
miałoby tak katastrofalnych skutków, gdyby 
liniowiec był w pełni sprawny. 

Jako dowód na poparcie swojej teorii Mo-
lony przytacza zdjęcie Titanica zrobione 

w stoczni Harland and Wolff w Belfaście na 
początku kwietnia 1912 roku. Fotografia, 
która znajduje się w albumie wystawionym 
na sprzedaż w roku 2012, ma przedstawiać 
przebarwienie na burcie Titanica w miej-
scu, w którym znajdowała się kotłownia. 
Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy po-
żar podawany jest jako jedna z pośrednich 
przyczyn tragedii. 

W roku 2004, podczas corocznego spo-
tkania Amerykańskiego Towarzystwa Geo-
logicznego, Robert Essenhigh – inżynier 
z uniwersytetu w Ohio – przedstawił teorię, 
zgodnie z którą Titanic miał zatonąć wła-
śnie z powodu wcześniejszego pożaru. Co 
prawda sam uznał ją za „spekulację”, ale ar-
gumentował ją tym, że liniowiec był stwo-
rzony po to, aby pasażerowie doświadczyli 
komfortu podróży, a nie prędkości, z jaką 
miał on pokonać trasę do Nowego Jorku. 
Essenhigh twierdził, że musiał być jakiś 
wyjątkowy powód ku temu, że statek po 
prostu spieszył się do docelowego portu. 
Jednym z nich miał być wcześniejszy pożar. 
Podkreślał też, że standardową procedurą 
w takich przypadkach jest jak najszybsze 
usuwanie i spalanie węgla, co w rezultacie 
przekłada się na tempo, z jakim statek po-
konuje trasę. Zbyt wielka prędkość miała 
więc przyczynić się do tragedii. Zwłaszcza 

w rejonie, w którym góry lodowe (w tym 
czasie) nie były dla nikogo żadną niespo-
dzianką. 

Podkreśla się także, że radiooperator Jack 
Smith nie przekazał kapitanowi Titanica 
ostatniego, najwyraźniejszego ostrzeżenia 
przed górami lodowymi. Być może dlatego, 
że sama wiadomość nie była poprzedzona 
prefiksem MSG, który wymagałby osobi-
stego potwierdzenia odebrania informacji 
przez samego kapitana. Najwyraźniej Smith 
uznał ostrzeżenie za „mało istotne”. 

Dodatkowo, w 2010 roku na światło dzien-
ne wypłynął także inny fakt – otóż statek 
skręcił nie w tym kierunku, w którym po-
winien był. Zdaniem Luise Pattern, wnuczki 
najwyższego rangą oficera Charlesa Lightol-
lera, miał on powiedzieć swojej żonie, że 
na statku działały dwa wykluczające się 
systemy powiadomień. Jeden nakazywał 
skręcić w prawo, drugi – w lewo. Zanim zo-
rientowano się, że kierunek, w który skręcił 
Titanic, jest niewłaściwy, było już za późno. 
Na dodatek w 2012 roku udowodniono, że 
100 lat wcześniej Atlantyk pełen był dryfu-
jących gór lodowych właśnie w kwietniu. 
W 1912 roku Ziemia miała znajdować się 
wyjątkowo blisko Słońca i Księżyca, a to 
z kolei miało wpływ na rekordowe przy-
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pływy. Te natomiast przyczyniały się do 
przemieszczania się gór lodowych, które 
w tamtym czasie znajdowały się u wybrzeży 
Labradoru i Nowej Funlandii. 

 

Co jakiś czas pojawiają się informacje 
o tym, że ktoś gdzieś chce zbudować kopię 
liniowca. W 1998, rok po premierze filmu 
Jamesa Camerona, Sarel Gaus – biznesmen 
z RPA – zgłosił projekt zbudowania repliki 
Titanica. W czerwcu 2000 roku zapropono-
wał władzom Belfastu budżet w wysokości 
500 milionów dolarów, a pieniądze miały 
wziąć się z kasy rządu i z zysków giełdo-
wych. Jednak do 2006 roku nie udało się 
mu zdobyć zadeklarowanej kwoty i osta-
tecznie projekt trafił do kosza. 

Ostatnio najgłośniej było o pomyśle au-
stralijskiego milionera Clive’a Palmera, 
który swój pomysł zbudowania kopii słyn-
nego liniowca ogłosił w roku 2012. Pier-
wotnie planowano wodowanie statku 
w 2016 roku, a w swoją dziewiczą podróż 
miał wypłynąć z Southampton do Nowego 
Jorku. Jednak w ubiegłym roku zmieniono 
datę wodowania na bliżej nieokreślone 
„kiedyś” w 2018. 

Palmer ogłosił swój projekt podczas spe-
cjalnej konferencji prasowej, ujawniając, 
że statek ma być zbudowany w chińskiej 
stoczni CSC Jinling. Milioner założył nawet 
firmę o nazwie Blue Star Line (pierwowzór 
został zbudowany przez White Star Line). 
W sierpniu 2013 roku ujawniono drew-
niany model kopii liniowca, a rozpoczęcie 
budowy zaplanowano na wrzesień na-
stępnego roku. Jednak przy okazji Palmer 
zaznaczył, że realizacja – od projektu do 
wodowania – może zabrać znacznie więcej 
czasu, bo budowa samego Titanica pochło-
nęła siedem lat. Wielu ludzi odebrało to 
jako powolne wycofywanie się z budowy. 

Od samego początku pomysł Palmera, by 
zbudować statek w Chinach, spotykał się 
z nieustającymi falami krytyki. Dotyczyły 
one przede wszystkim tego, że Chiny słyną 
z budowania statków towarowych, a nie 
pasażerskich. Stocznia CSC Jinling nigdy 
nie zwodowała statku pasażerskiego, nie 
ma suchego doku, a co najważniejsze – nie 
jest przystosowana do konstrukcji statków 
o długości 269 metrów. 

Od maja 2014 roku Blue Star Line nie upu-
bliczniła żadnych nowych planów, żadnych 
dokumentów. Uznano, że budowa Titanica II 
nigdy nie zostanie ani rozpoczęta, ani tym 
bardziej ukończona. 

 

Niemniej w styczniu 2014 roku chińska fir-
ma Seven Star Energy Investment ogłosiła, 
że buduje dokładną kopię historycznego 
liniowca z zachowaniem jego oryginalnych 
wymiarów: 269 metrów długości i 28 me-
trów szerokości. Konstrukcja liniowca już 

się rozpoczęła. Główną różnicą w porów-
naniu choćby z planami Palmera jest to, 
że statek nie wypłynie na otwarte morze. 
Nowy Titanic będzie na stałe zakotwiczony 
w Syczuan, gdzie ma pełnić funkcję hotelu. 
Chiński Titanic będzie wyłącznie atrakcją 
turystyczną. Trzy lata temu rozpoczęto bu-
dowę poszczególnych części statku, a w li-
stopadzie 2016 roku uroczyście położono 
kil. W maju ubiegłego roku opublikowano 
pierwsze zdjęcia z budowy holu głównego 
statku, a we wrześniu ogłoszono, że sta-
tek jest już w połowie zbudowany i sześć 
z dziewięciu planowanych pokładów jest 
gotowych. Oddanie Titanica dla hotelo-
wych gości zaplanowano na koniec ubie-
głego roku, jednak rosnące ceny stali spo-
wodowały opóźnienia. Ale jak podkreślił 
główny inwestor Su Shaojun, nie stanowi 
to żadnego problemu dla całego projektu. 
W roku bieżącym kanał National Geographic 
wyemituje również dokument na temat bu-
dowy hotelu, który ostatecznie w najbliższych 
miesiącach ma zostać oddany do użytku. 

Może się wydawać, że ponad sto lat po 
tragedii Titanic jest na tyle odległym te-
matem, że jedynie historia i filmowe pro-
dukcje będą się nim zajmować. Okazuje się 
jednak, że Titanic jest wiecznie żywy – nie 
tylko w naszej świadomości, ale też w po-
mysłach tych, którzy mogą sobie pozwolić 
na jego skopiowanie. Liniowiec nadal po-
zostaje grobowcem, w którym spoczywa 
ponad 1500 osób. Ale nie zmienia to fak-
tu, że niektórzy robią wszystko, aby na nim 
zarobić. I czy można z tym polemizować? 
Raczej nie, bo tu pieniądze zawsze wygrają. 

Filip Cuprych
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pomaga skutecznie osiągnąć większą kontrolę nad własnym życiem dzięki 
podejściu wykorzystującemu najnowszą wiedzę na temat relacji pomiędzy 
naszym mózgiem i naszym zachowaniem. 

WZROST INTELIGENCJI ADAPTACYJNEJ – WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ 
WŁASNEGO POTENCJAŁU I WARTOŚCI – KOGNITYWNE 

PODEJŚCIE DO PROBLEMU – KONTROLA STRESU

POPRAWA KONCENTRACJI I SKUPIENIA – POPRAWA PAMIĘCI 
– ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI NA STRES

RELAKS FIZYCZNY I EMOCJONALNY – ZMNIEJSZENIE MYŚLENIA 
O CHARAKTERZE LĘKOWYM – POZYTYWNY WPŁYW 

NA SAMOPOCZUCIE I ZDROWIE

COACHING TERAPEUTYCZNY

nieinwazyjny trening fal mózgowych oparty na świadomej 
samo-regulacji funkcji mózgu, tak aby pracował wydajniej i szybciej.  
Dla dorosłych a także dla dzieci (np. z ADHD, ADD) 

ćwiczenia relaksacyjne z oddychania: regulowanie oddechu i rytmu serca

www.suninus.eu

Beata Pawełczyk-Cnudde
Coach i Trenerka 

Neurofeedback & Biofeedback

Sesje: 
av. de Tervuren 81, Bruksela 

Kontakt: 0477 071 088 
coaching@suninus.eu 

www.suninus.eu

NEURO-FEEDBACK

BIO-FEEDBACK 

 pod nazwiskiem usun myslnik przed Coach
 
po tel i mailu usun przecinki
 
usun myslniki przy tekscie na niebiesko  i wyrownaj 1 linie do  lewej
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Największymi entuzjastami walentynek są 
Amerykanie. W Stanach Zjednoczonych de-
koruje się z tej okazji ulice i witryny sklepów, 
radiostacje nadają romantyczne piosenki, 
telewizja – filmy o miłości, a kina organizują 
specjalne pokazy dla par.

Dzień zakochanych ma w USA najbardziej 
komercyjny charakter. Naj-

częściej kupuje się bliskiej 
sercu osobie (nieko-
niecznie ukochane-
mu) drobne prezenty 
i wysyła miłe liściki 
i karteczki. Najbardziej 
tradycyjny podarunek 

dla zakochanych to pu-
dełko czekoladek lub bukiet 

czerwonych róż. Popularne są 
także wszelkie drobiazgi, takie 

jak maskotki, figurki, breloczki itp.

To właśnie Amerykanka Esther Howland 
z Worcester w 1848 roku założyła firmę pro-
dukującą kartki walentynkowe. Zwyczaj ich 
wysyłania rozpowszechnił się tak bardzo, że 
walentynkę można tam wysłać prawie każ-
demu: członkom rodziny, przyjaciołom, zna-
jomym, współpracownikom...

 

W Wielkiej Brytanii święto jeszcze nie na-
brało tak komercyjnego charakteru, choć 
w wymowie podobne jest do amerykańskie-
go. Warto jednak zwrócić uwagę na lokalne 
zwyczaje. Tego dnia dzieci w hrabstwie Nor-
folk liczyć mogą na prezenty od tajemniczej 
postaci zwanej Jack Valentine. W Walii wie-
le osób obchodzi Dydd Santes Dwynwen – 
święto tamtejszej patronki chorych zwierząt 
i zakochanych, przypadające na 25 stycznia. 

Niemcy mają zwyczaj wychodzenia na ro-
mantyczną walentynkową kolację do re-
stauracji. Kobieta otrzymuje od swojego 
ukochanego bukiet róż, obowiązkowo czer-

wonych. Można także obdarowywać się ser-
cami z piernika lub czekoladkami. Naturalnie 
zwyczaj wysyłania kartek z miłosnymi wy-
znaniami też jest szeroko rozpowszechniony.

Ciekawy jest austriacki zwyczaj, który polega 
na przejeździe 14 lutego par nowożeńców 
w dorożkach ulicami miasta. Pochód podą-
ża przy dźwiękach orkiestry, a każda młoda 
małżonka otrzymuje bukiet kwiatów.

Włosi najbardziej lubią w dniu świętego 
Walentego obdarowywać się prezentami. 
Kupują sobie kwiaty, czekoladki, maskotki 
i inne drobiazgi. Ostatnio rozpowszechnił się 
zwyczaj kupowania sobie nawzajem odzieży, 
a szczególnie bielizny, w kolorze czerwonym.

W Polsce święty Walenty czczony 
był od dawna, ale raczej jako pa-
tron ciężkich chorób, zwłaszcza 
nerwowych i epilepsji. W wielu 
polskich diecezjach znajdują się 
kościoły pod jego wezwaniem. 
Walentynki przywędrowały do 
nas w latach 90., ale nie znaczy 
to, że wcześniej zakochani nie mieli 
swojego dnia. Słowianie obchodzili w nocy 
z 21 na 22 czerwca sobótkę, zwaną też Nocą 
Kupały – święto ognia, wody, słońca i księ-
życa, urodzaju, płodności, radości i miłości. 
W tym czasie rozpalano w lasach ogniska, 
przez które potem skakano. Odbywały się 
też tańce i różnego rodzaju wróżby. Jedną 
z najpopularniejszych kobiecych zabaw było 
puszczanie na wodzie wianków z zapalony-
mi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony 
przez kawalera, oznaczało to szybkie zamąż-
pójście panny. Jeśli płynął, dziewczyna miała 
wyjść za mąż, ale nieprędko. Jeśli zaś płonął, 
utonął lub zaplątał się w sitowiu, nieszczę-
śniczka miała zostać starą panną.

Walentynki zadomowiły się również w Azji 
i wiążą się tam z ciekawymi zwyczajami. 
W Japonii, ale również w Korei Południo-
wej, kobiety przynoszą wtedy do pracy cze-

koladki zwane giri-choko. To taka „obowiąz-
kowa nagroda pocieszenia” (giri oznacza 
obowiązek), w odróżnieniu od tomo-choko 
– czekolady dla przyjaciół – i honmei-choko, 
czekolady darowanej osobom najbliższym. 
Miesiąc później obchodzi się tu Biały Dzień, 
kiedy to mężczyźni powinni zwrócić uwagę 
na kobiety, które obdarowały ich czekolad-
kami, i odwzajemnić prezent. W kolejnym 
miesiącu jest Czarny Dzień, podczas którego 
ci, którzy nic nie dostali, idą do restauracji 
i tam, nad czarnym makaronem, rozmyśla-
ją o swojej samotności. Dzisiejsza japońska 
moda walentynkowa wywodzi się z pierw-
szej połowy ubiegłego wieku, gdy Morozoff, 
właściciel cukierni w Kobe, przygotował 
pierwszą kampanię nakłaniającą kobiety 
do podarowania czekoladki ukochanemu. 

W 1958 roku cukiernia z Tokio zrobiła to 
samo. Pomysł chwycił i od tamtego 
czasu 14 lutego Japonki kupują cze-
koladki dla wszystkich mężczyzn ze 
swojego otoczenia. 

Japońskie zwyczaje walentynkowe 
mogą wydawać się niektórym mało 
romantyczne i udziwnione. Pewne 
jest jednak to, że walentynki w Ja-

ponii to doskonały biznes dla han-
dlowców, no i wygoda dla nieśmiałych 

mężczyzn.

Z kolei w Chinach młodzież nakłuwa skórkę 
pomarańczy szpilką i zasypia z owocem pod 
pachą. Potem częstuje się pomarańczą oso-
bę, której miłość chce się zdobyć – pozytyw-
ny rezultat ponoć gwarantowany.

Natomiast w Malezji od kilku furorę robi 
impreza „więźniowie miłości”. Para odważ-
nych kochanków zakuwana jest w kajdany 
na cały tydzień. Jeżeli wytrwają, czeka ich 
sowita nagroda pieniężna i sława medialna 
przynajmniej przez te 7 dni.

Walentynki to nie tylko dzień zakochanych, 
ale również miłości i przyjaźni. Pozytywne 
uczucia warto okazywać wszystkim – nie 
tylko najbliższym. Wracają do nas przecież 
ze zdwojoną siłą!

Ś. W.

Święto zakochanych obchodzi się dziś na ca-
łym świecie – w Europie, Azji, obu Amerykach, 
Australii. Jednak sposoby świętowania tego mi-
łego dnia są różne w zależności od miejsca.
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W dniach 22 lutego – 4 marca 2018 r. w Brussels Expo odbędzie 
się kolejna już edycja targów BATIBOUW – największych w Belgii 
targów związanych z budownictwem, renowacją i rynkiem nie-
ruchomości. Wydarzenie to odbywa się co roku i każda kolejna 
edycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem zwiedzających 
i profesjonalistów, którzy prześcigają się w przygotowywaniu jak 
najbardziej atrakcyjnych stoisk. Każdej osobie, która rozważa re-
mont lub budowę domu, polecamy udział w kolejnych edycjach. 

W tym roku program targów jest niezwykle rozbudowany, ale my 
chcielibyśmy się skupić na jednym szczególnie dla nas ważnym sto-
isku o nazwie House PLAN. 

Ekspozycję przygotowuje organizacja Lodzkie House, zrzeszająca 
liczne grono projektantów i artystów z województwa łódzkiego – 
regionu zlokalizowanego w centrum Polski, ale i całej Europy. Fir-
my postanowiły współdziałać pod nazwą House Plan.be. Tematyka 
stoiska dotyczyć będzie coraz bardziej obecnie popularnych domów 
pasywnych i energooszczędnych, ale również projektów innych do-
mów przygotowywanych „pod klucz” w bardzo szybkim terminie. 
W ramach wystawy pokazywane będą projekty wielu polskich firm, 
w tym m.in. D44 Architecture, Izodom Belgium, Izodom 2000 Pol-
ska, Lentimax, Lustran, Deante, Stan-mal czy BZB.

Jak mówią autorzy wystawy, House Plan.be zapewnia nie tylko 
szybkość realizacji, ale jednocześnie wysoką jakość architektoniczną 
i wydajność systemów, ale przede wszystkim wyjątkowo korzystny 
stosunek jakości do ceny.

Główna koncepcja organizacji opiera się na wykorzystywaniu w pro-
jektach wyłącznie produktów i rozwiązań oferowanych przez polskie 
firmy z województwa łódzkiego. Autorzy zapewniają, że indywidu-
alne elementy i projekty wspaniale się uzupełniają, a jednocześnie 
każdy z nich odrębnie spełnia wysokie wymagania współczesnego 
rynku architektonicznego i technologicznego. 

Zaprezentowane na stoisku projekty domów są w pełni kompletne. 
Nie oznacza to jednak, że możliwości ingerencji są już zamknięte. 
Przeciwnie! Każdy z nich można łatwo dostosować do konkretnych 
potrzeb na życzenie klienta.

Mamy również dobrą wiadomość dla osób, które interesują się 
nie tyle projektem domu jako całości, co projektowaniem wnętrz. 
Obecni na stanowisku House PLAN specjaliści będą mogli udzielić 
państwu profesjonalnych wskazówek dotyczących dekoracji wnętrz 
i nowinek technologicznych służących ułatwieniu codziennego ży-

cia. Będzie również możliwość złożenia zamówienia na kompletny, 
indywidualny projekt aranżacji wnętrz – nie tylko mieszkalnych.

Stoisko House PLAN na BATIBOUW 2018 jest częścią projektu „Łódz-
kie w Brukseli – promuje łódzki biznes”, finansowanego z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020.

Skoro mówimy już o ekspozycji House PLAN, warto przybliżyć od 
razu tematykę domu pasywnego.

Główną ideą domu pasywnego jest stworzenie budynku oszczęd-
nego w utrzymaniu dla mieszkańców, ale też przyjaznego środo-
wisku i ekologicznego. Sama koncepcja i definicja została opraco-
wana przez zespół niemieckich naukowców pod kierownictwem 
dra Wolfganga Feista w Darmstadt już w 1988 r. Zgodnie z nią, za 
dom pasywny uznaje się budynek, który w celu zapewnienia kom-
fortu cieplnego mieszkańcom w ciągu roku zużywa nie więcej niż 
15 kWh energii na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej. 
Jest to równowartość zaledwie 1,5 l oleju opałowego, 1,7 m³ gazu 
czy 2,3 kg węgla! Dla porównania zapotrzebowanie cieplne stan-
dardowego współczesnego budynku mieszkalnego waha się w prze-
dziale od 90 do 120 kWh/m²… 

Pierwszy dom pasywny powstał w 1991 r. właśnie w Darmstadt. Do 
2005 r. w całej Unii Europejskiej wzniesiono ponad 5000 podob-
nych obiektów. Dziś ten typ zabudowy jest najbardziej popularny 
na terenie Niemiec, Francji oraz na obszarach Skandynawii. Coraz 
więcej domów pasywnych powstaje również w Belgii, ale i w Polsce.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST DOM PASYWNY?

     
CZYLI POLSKA ARCHITEKTURA PASYWNA I ENERGOOSZCZĘDNA 
NA BELGIJSKICH TARGACH BUDOWLANYCH
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Budownictwo pasywne skupia się przede wszystkim na usprawnie-
niu funkcjonowania elementów już istniejących w tradycyjnym bu-
downictwie. Przegrody zewnętrzne stosowane w takiej zabudowie 
charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjności cieplnej. 
Często osiągają one znacznie lepsze współczynniki niż te określo-
ne w normach budowlanych dla tradycyjnej zabudowy. Ponadto 
w budynkach tego typu wykorzystuje się szereg rozwiązań, których 
podstawowym celem jest ograniczenie do minimum zużycia energii 
podczas codziennego użytkowania domu. Budynki tego typu mają 
często określoną formę, odbiegającą od tradycyjnych i powszech-
nych rozwiązań rozplanowania bryły.

Każdy dom, który ma zostać zakwalifikowany do zabudowy pa-
sywnej, musi spełniać zestaw podstawowych warunków. Do cech 
budynku pasywnego zalicza się przede wszystkim:

 � zwartą bryłę budynku,
 � doskonałą izolację cieplną,
 � południową orientację pomieszczeń dziennych,
 � energooszczędną stolarkę okienną i szklenia elewacji,
 � brak przepuszczalności powietrza przez przegrody zewnętrzne,
 � pasywne podgrzewanie wstępne świeżego powietrza,
 � wentylacja z odzyskiem ciepła,
 � energooszczędny sprzęt AGD,
 � wykorzystywanie zewnętrznych odnawialnych źródeł energii do 

ogrzania budynku oraz wody.

Chociaż dom pasywny na etapie planowania i budowy jest nieco 
droższy niż standardowy, właściciele oszczędzają od pierwszego dnia 
jego użytkowania. Przykładowy budynek o powierzchni 200 m² zre-
alizowany w technologii pasywnej potrzebuje ok. 3000 kWh rocz-
nie, aby zapewnić mieszkańcom uczucie komfortu cieplnego. Koszt 
tej energii na dzień dzisiejszy wynosi ok. 300 zł. Dla porównania, 
10-letni budynek wzniesiony w budownictwie tradycyjnym potrze-
buje 22 000 kWh rocznie, co przy założeniu ogrzewania elektryczne-
go stanowi wydatek 5000 zł. Nakłady na budowę domu pasywnego 
zwracają się po ok. 30 latach.

Budynkiem energooszczęd-
nym można nazwać taki obiekt, 
w którym zużywa się relatywnie 
mało energii potrzebnej do eks-
ploatacji, a zwłaszcza ogrzewa-
nia. Zgodnie z przyjętą definicją, 
dom energooszczędny (low- 
-energy house – LEH) to taki, 
którego roczne zapotrzebowa-
nie na energię cieplną jest niższe 
niż 70 kWh/m². Do kluczowych 
cech tego typu zabudowy nale-
żą: dobra izolacja cieplna, zredu-
kowane mostki cieplne, szczel-
ność i kontrolowana wentylacja.

Każdy dom energooszczędny powinien cechować się większością 
(a najlepiej wszystkimi!) z poniższych cech, zwanych dalej podsta-
wowymi kryteriami energooszczędności:

 � zwarta bryła budynku,
 � bardzo dobra termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrz-

nych,
 � buforowy układ pomieszczeń,
 � wentylacja mechaniczna z rekuperatorem,
 � naturalne warunki terenowe.

Obecnie, aby móc zakwalifikować dom jako energooszczędny, 
przyjmuje się, że powinien on zużywać o 25–50 proc. mniej ener-
gii niż budynek skonstruowany na podstawie standardowych roz-
wiązań. Oznacza to, że w skali roku zużycie energii na ogrzewanie 
domu i wody, wentylację oraz oświetlenie nie powinno przekraczać 
70 kWh/m².

Jeżeli są państwo zainteresowani tematyką domów energooszczęd-
nych i pasywnych lub projektowaniem wnętrz, zapraszamy serdecz-
nie do odwiedzenia stoiska House Plan.be na targach BATIBOUW. 
Stoisko polskich projektantów o numerze 08329 mieścić się będzie 
w hali nr 8 targów, na Place de Belgique w Brukseli. Zapraszamy 
również do odwiedzenia strony internetowej zrzeszenia polskich 
wystawców: https://houseplan.be.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy:
- Lodzkie House: rbwl@lodzkie.pl
- House Plan: info@d44.be
Zapraszamy!

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

CZYM JEST DOM ENERGOOSZCZĘDNY?
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Ustalenie właściwego państwa, którego przepisy o ubezpie-
czeniu zdrowotnym mają zastosowanie, jest bardzo istotne ze 
względu na uprawnienia do świadczeń. Szczególną uwagę na 
ten aspekt powinny zwrócić osoby pracujące w Belgii i pobie-
rające świadczenia zdrowotne lub emerytalne w Polsce, osoby 
zatrudnione lub prowadzące własną działalność gospodarczą 
w Belgii i w Polsce, osoby zatrudnione w Belgii i jednocześnie 
zatrudnione lub prowadzące (posiadające) gospodarstwo rolne 
w Polsce, osoby mieszkające w jednym państwie i wykonujące 
pracę/działalność w innym państwie członkowskim (pracownicy 
przygraniczni).

KOORDYNACJA EUROPEJSKA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE 
ZASADY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:

• w danym momencie dana osoba podlega ustawodawstwu tyl-
ko jednego państwa członkowskiego,

• w przypadku pracy w jednym państwie członkowskim dana 
osoba podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskie-
go. Wyjątek stanowią osoby oddelegowane oraz marynarze,

• w przypadku pracy w więcej niż jednym państwie członkow-
skim podlega się ustawodawstwu tego państwa, w którym ma 
się ściślejsze powiązania,

• pracownicy najemni podlegają ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce 
prowadzenia działalności pracodawcy,

• osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają usta-
wodawstwu państwa członkowskiego, w którym prowadzą 
działalność (wyjątek stanowi oddelegowanie),

• osoby zatrudnione w jednym państwie członkowskim i prowa-
dzące działalność gospodarczą w innym państwie członkow-
skim podlegają ustawodawstwu państwa zatrudnienia,

• osoby pracujące w jednym państwie i pobierające świadcze-
nia zdrowotne lub emerytalne z innego państwa podlegają 
ustawodawstwu państwa zatrudnienia,

• osoby niepracujące podlegają – w niektórych przypadkach – 
ustawodawstwu państwa zamieszkania.

Często bywa tak, że osoby pobierające świadczenia zdrowotne lub 
emerytalne w Polsce automatycznie płacą składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne w Polsce. Jeśli takie osoby są zatrudnione w Belgii, 
wówczas odprowadzają podwójne składki na ubezpieczenie zdro-
wotne – zarówno w Belgii, jak i w Polsce. W takiej sytuacji należy 
ubiegać się o zatrzymanie pobierania składek przez ZUS/KRUS 
oraz o zwrot niesłusznie zapłaconych składek w Polsce.

Również osoby zatrudnione lub prowadzące własną działalność 
gospodarczą w Belgii i prowadzące gospodarstwo rolne w Polsce 
nie powinny odprowadzać składek KRUS.

W tych przypadkach krajem ponoszącym koszty leczenia i wypła-
cania ewentualnych świadczeń chorobowych lub inwalidzkich jest 
Belgia. Nawet w przypadku zachorowania w innym kraju członkow-
skim koszty leczenia pokrywa belgijskie ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga: w przypadku leczenia planowanego poza Belgią należy 
uprzednio wystąpić o zgodę do belgijskiej kasy chorych. Więcej in-
formacji na ten temat znajdą państwo w publikacji „Opieka zdro-
wotna w Unii Europejskiej” – m.in. w „Gazetce” nr 163 (lipiec/
sierpień 2017).

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Źródło:
Opracowanie własne
http://ec.europa.eu/social
www.nfz.gov.pl

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent

09.265.42.11

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
Informacja dla osób osiągających dochody w więcej niż jednym kraju UE

Osoby osiągające dochody w przynajmniej dwóch pań-
stwach członkowskich powinny płacić składki na ubez-
pieczenie zdrowotne tylko w jednym z tych państw. 
Europejska koordynacja systemów zabezpieczenia spo-
łecznego określa procedurę ustalania państwa człon-
kowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie 
w danej sytuacji. 
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ULGA ABOLICYJNA 
Informacje dla osób rozliczających się w Polsce

Osoby mające obowiązek rozliczania w Polsce dochodów uzyska-
nych w Belgii mogą korzystać z ulgi abolicyjnej. Jest to narzędzie, 
które umożliwia obniżenie kwoty podatku, którą podatnik musiałby 
zapłacić w Polsce.

KTO MA OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH 
PIT-36?
Osoby osiągające dochody ze stosunku pracy lub z tytułu działal-
ności gospodarczej na terenie Belgii, a mające centrum interesów 
życiowych w Polsce – rezydenci (współmałżonek i dzieci przebywają 
w Polsce) – mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. 
Oznacza to, że ci podatnicy muszą wykazywać w polskich zeznaniach 
podatkowych wszystkie dochody, niezależnie od kraju, w którym 
zostały one osiągnięte. W Belgii zaś takie osoby mają ograniczony 
obowiązek podatkowy (nierezydenci).

METODY OBLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO W POLSCE
Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między 
Polską a Belgią, dochody osiągnięte w Belgii nie podlegają opodat-
kowaniu w Polsce, ale mają wpływ na wysokość progu podatkowego, 
w jakim znajdzie się podatnik. Jest to metoda odliczenia proporcjo-
nalnego. Taki sposób rozliczenia podatku jest mało korzystny dla po-
datnika. Bywa, że pomimo iż podatnik zapłacił już podatek w Belgii, 
w Polsce będzie musiał „dopłacić” podatek ze względu na wyższy 
próg podatkowy, w którym się znalazł. Również osoby, które otrzy-
mują zwrot podatku w Belgii, mają obowiązek doliczenia kwoty zwro-

tu do podatku w Polsce. Podobne umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawarto m.in. z Holandią, Danią, Rosją i Finlandią.

Z innymi krajami europejskimi podpisano umowy, według których 
podatek w Polsce jest rozliczany tzw. metodą wyłączenia z progresją. 
Ta metoda jest o wiele korzystniejsza dla podatników. Według niej 
mogą się rozliczać m.in. osoby, które uzyskują dochody w Niemczech, 
a w Polsce mają nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydencja 
podatkowa).

ULGA ABOLICYJNA
Ustawę abolicyjną, zwaną potocznie ulgą abolicyjną, wprowadzono 
w celu zrównania obciążeń podatkowych ponoszonych przez osoby 
rozliczające swoje zagraniczne dochody w Polsce metodą odlicze-
nia proporcjonalnego i metodą wyłączenia z progresją. Dzięki uldze 
abolicyjnej podatnicy rozliczający się w Polsce metodą odliczenia 
proporcjonalnego mogą znacznie zmniejszyć swoje zobowiązania 
podatkowe. 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
Źródło: 
- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991,
- umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Kró-

lestwem Belgii z dn. 20 sierpnia 2001 r.,
- opracowanie własne.
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HUMOR

Żona do męża;
- I rozsypałeś sól, będzie kłótnia.
- Może się obejdzie bez...
- O nie, już się nastawiłam!

- Jaką supermoc chciałbyś posiadać?
- Niewidzialność.
- Dlaczego akurat niewidzialność?
- Bo siedziałbym teraz tutaj i oglądałbym 
ten mecz bez niepotrzebnego gadania.

Kowalski siedzi na kozetce u psychiatry. 
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas 
w lodówce ktoś mieszka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Bo żona nosi tam jedzenie.

W restauracji oburzony klient mówi do 
kelnera:
- W jadłospisie znajduje się tylko jedna 
potrawa. Nie dajecie żadnego wyboru!
- Owszem, dajemy. Może pan zamówić 
albo nie.

Przychodzi pijany małżonek do domu. 
Zdenerwowana żona pyta: 
- Będziesz jeszcze pił? 
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza: 
- Będziesz jeszcze pił? 
Mąż dalej nic. 
- Odpowiedziałbyś w końcu, czy będziesz 
jeszcze pił? 
Na co mąż: 
- No dobra, kurde, polej!

Koleżanka zaprasza koleżankę na imieniny:
- Mieszkam na czwartym piętrze. Nie ma 
dzwonka. Zastukaj w drzwi kolanem.
- Dlaczego kolanem?
- Chyba nie przyjdziesz z pustymi rękami?

Na polowaniu:
- Michał? Żyjesz?
- Żyję!
- Stasio? Żyjesz?
- Żyję!
- Bogu dzięki, to znaczy, że strzelałem do 
dzika…

Przychodzi polityk do wróżki:
- Śniły mi się ziemniaki, co to oznacza?
- Posadzą was na wiosnę albo wykopią 
jesienią.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o bocianach? 
- To bardzo mądre ptaki! Odlatują, gdy 
tylko zaczyna się rok szkolny!

Pierwsze koncerty początkującego muzyka 
nie cieszyły się powodzeniem. Przyjaciel 
próbuje go pocieszyć:
- Nie martw się! W pustej sali muzyka 
brzmi lepiej!

W sklepie z komputerami sprzedawca za-
chwala klientowi swój najnowszy towar:
- Ten komputer wykona za pana połowę 
pracy!
- W takim razie biorę dwa.

- Powiedz mi, Tomasz, dlaczego często 
odwiedzasz swój klub nocny z żoną?
- Ponieważ jest to jedyny lokal, który jest 
jeszcze otwarty, kiedy moja żona skończy 
się ubierać i malować.

Selfie kobiece: to ja, taka sympatyczna, to 
ja uśmiechnięta, taką mam nową branso-
letkę, w nowym płaszczu, wszystko mam 
firmowe... zazdrośćcie!

Selfie męskie: to ja w lesie... byłem w lesie, 
więc zdjęcie z lasu.

U wróżki:
- Karty mówią, że mąż panią zdradza.
- Oj, chyba pani rozłożyła karty odwrotnie.

Tonący statek. Członek załogi mówi do 
kapitana:
- Kapitanie, statek tonie, musimy uciekać!
Na co kapitan:
- Kapitan idzie na dno ze swym statkiem... 
A więc mianuję cię kapitanem tego statku!

SPRZEDAM
Suzuki GSXR100 rocznik 2017
Przebieg: 7000 km
Bezwypadkowy, bez zadrapań, używany do 
przejażdżek i dojazdów do pracy.
Sprzedaję, bo kupiłem go bez zgody żony. 
Prawdopodobnie źle zrozumiałem stwier-
dzenie:
„A rób se, co ci się podoba!”

Wróżka rozkłada karty i mówi:
- Niebawem czekam panią duża strata. 
Wychodzi mi, że straci pani męża…
- Ale ja od dwóch lat jestem wdową!
- Aha, to znaczy, że zgubi pani parasolkę. 

- Jak ci się udało ostatnie polowanie?
- Świetnie! Ustrzeliłem kozę!
- Przecież u nas nie ma dzikich kóz!
- A kto powiedział, że ona była dzika?

Myśliwy wybrał się na polowanie i upolo-
wał krowę. Zirytowany właściciel krowy 
mówi:
- Czy pan pierwszy raz miał strzelbę 
w ręku?!
- Skądże! Ale pierwszy raz trafiłem!

W sklepie zoologicznym:
- Poproszę tę czerwoną papugę.
- Jest pan Francuzem, tak?
- Tak, ale co to ma do rzeczy?
- W takim razie radzę panu kupić również 
żółtą.
- Dlaczego?
- Ta czerwona mówi tylko po angielsku. Za 
to ta żółta tłumaczy na francuski.

Kobieta pyta swego instruktora nauki 
jazdy:
- Jak pan sądzi, ile jeszcze czasu potrzeba, 
abym umiała dobrze jeździć?
- Co najmniej trzy.
- Godziny?
- Nie, samochody.
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Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres info@gazetka.be lub

SMS-em pod numer 0472 31 44 65.  
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be 

Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność. 
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy płatnej! 
Uwaga! Ogłoszenia drobne do rubryki „Wiadomości osobiste” są przyjmowane wyłącznie jeżeli numer wysyłający i ten podany 
w sms-e się zgadzają.

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

   Sprzedam

  Sprzedam Volkswagen Tiguane.  
T. 083 051 856

  Audi A4 b8 kombi, 2,0 diesel, 105 kW 
(143km), rok 2008/11, tempomat, el.szyby 
i lusterka, radio CD MP3, karta SD, felgi 19 
cali SLine, przebieg 173 000 km, wszystkie 
dokumenty oraz wymieniony rozrząd, fak-
tury Audi, zadbany, tylko jeździc!  
T. 0465 363 825

  Łóżko Ikea 1-osobowe Malm ze stela-
żem i materacem: 50€, biurko Ikea w bdb 
stanie, z szafeczką na kółkach: 40€, stelaż 
na łóżko 1-osobowe: 90cm x 200cm: 25€, 
półkę metalową, czarną, kutą 2 m wyso-
kości: 60€, lodówkę pod zabudowę 1.60m 
wysokości, bez zamrażarki: 30€, duży 
bagażnik na samochód, Norauto Bermuda 
960, kolor czarny, z aksesoriami: 250€. 
Ceny do onegocjacji. Odbiór okolice placu 
Meiser. T. 0476 920 819

  Sprzedam 4 opony letnie, Goodyear, 

Runonflat 245/40/R18, cena do negocjacji. 
T. 0486 786 390

  Sprzedam tanio ślubny prezent: zbędny 
komplet luksusowych garnków niemieckiej 
firmy Berline Haus i Blumann.  
T. 0487 439 126

  Ubranka dla dziewczynki 0-3, buty, 
wózek spacerowy + dodatki, babyphone. 
Wszystko w idealnym stanie. T. 0466 144 
030, dzwonić po godz.19.00

  Sprzedam w idealnym stanie dobry lap-
top. T. 0487 439 126

  Tanio voucher/bon do hotelu Kaiser w 
Kolonii na 3 dni dla 2 osób.  
T. 0487 439 126

  Sprzedam tanio voucher do hotelu Kenzi 
w Tanger w Maroko na 7-nocy.  
T. 0487 439 126

  Sprzedam tanio niemiecką maszynkę do 
mięsa, nową, 1500 Watt. T. 0487 439 126

  Sprzedam: szafę (garderoba), 5 drzwi lu-
stra (szer. 2,3m); łóżko „corbeille” stylowe, 
2 os. (sommier metal) tapicerka i narzuta; 
komodę, drzewo białe polychrome (szer. 
1,05m),  wszystko piękne, cena bardzo 
niska. T. 02 672 45 50 wieczorem

  Praca: szukam

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

  Szukam pracy w budownictwie lub innej, 
za pomoc z góry dziękuje. T. 0486 412 981

  Babysitter o łagodnym charakterze szuka 
pracy. T. 0494 488 876, 0496 685 191

  Malowanie, szpachlowanie, bardzo 
dokładnie i szybko, fix, cyklinowanie ok, 
reszta dobry pomocnik, nie mam karty, 
mam 36 lat, siłę też.  
T. 0484 423 817, 0484 423 817

  Elektryk pełen zakres prac, elektryka, 
elektronika, automatyka, instalacje 
elektryczne, montaż, naprawa, adaptacja. 
Systemy domotiki,domofony, videofony, 
instalacje medialne, przemysłowe, 
plany techniczne, rozdzielenie i tablice 
elektryczne. T. 0473 304 901

  Szukam pracy: sprzątanie lub pomoc do 
osoby starszej. Mogę też wymienić się z 
kimś ze stałki. T. 0489 141 224

  Hydraulik, centralne ogrzewanie, 
instalacje wodne, kanalizacja, gaz od 

Jeśli masz kochaną osobę, której picie 
powoduje poważne problemy. Powitamy Cię 

serdecznie na naszych spotkaniach.
Dzielimy się naszym doświadczeniem, siłą i 

nadzieją. Nasze mityngi odbywają się w każdy 
środę o 20h.00, avenue d’Itterbeek 432 – 
1070 Anderlecht Zadzwoń: 0491 730 304  

18h-21h (codziennie oprócz środy)
Napisz: alanon.pomoc@gmail.com

Anonimowi Alkoholicy są wartościową 
wspólnotą mężczyzn i kobiet i ich 

sposób działa. Przyjdźcie i nauczcie się 
go. Mityngi odbywają się w sobotę o 

godzinie 18-ej grupa  
„OLSNIENIE”,  

w niedzielę o godz. 10-ej grupa  
„ZIOMKI”,  

rue de la Révolution 18 - 1000 Bruxelles 
(nowy adres) tel. 0486 744 746
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plein, bilingue français/polonais,  pour 
assurer l’accueil des clients(plombiers, 
chauffagistes, électriciens, ...), effectuer les 
ventes, assurer les conseils techniques au 
comptoir ainsi que réceptionner et stocker 
la marchandise dans les rayons.
Tâches:
- Etre au comptoir et effectuer de la vente 
de matériel
- Etre bilingue français/polonais
- Etre à l’écoute et savoir traduire les qu-
estions et problèmes du client en solutions 
adéquates.
- Etre résistant au stress
- Etre capable de communiquer aisément
- Etre proactif, dynamique et rapide
Nous offrons: un travail à temps plein, 
un salaire attrayant, pouvoir intégrer une 
équipe jeune et dynamique
Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre 
de motivation ainsi que votre CV à l’atten-
tion de Monsieur K à l’adresse mail :  
job@omnitec.be

  Mieszkanie: wynajmę
  Appartement 1 chambre, cuisine avec 

douche, WC, chauffage, convecteur de gaz. 

podstaw. T. 0486 645 867
  Pilnie szukam pracy: sprzątanie, 

prasowanie, mogę też wymienić się lub 
stałka dochodząca. T. 0486 407 218

  Szukam godzin: sprzątanie, opieka 
nad dziećmi, osoby starsze, schorowane, 
mam duże doświadczenie, język francuski 
komunikatywnie. T. 0485 384 109

  Sprzątanie, opieka nad dzieckiem 
lub osobą starszą. Jestem sumienna, 
obowiązkowa, bez nałogów. Proszę o 
kontakt: 00 32 466 017 321

  Szukam pracy jako mechanik, blacharz 
samochodowy. T. 0465 917 343

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Je cherche un garde pour mes chevaux: 
nettoyer les boxes, donner de la nourritu-
re. Overijse, Bruxelles. Un peu de français, 
néerlandais, anglais ou allemand serait 
apprécié. Accessible en transports en 
communs. Logement disponible sur place. 
T. 0472 430 760.

  Zatrudnię kierowcę C + E Polska/Ukraina, 
praca Benelux, dobre wynagrodzenie, stałe 

zatrudnienie, baza w Antwerpii, weekendy 
wolne. T. +48 889 746 564 lub  
+48 502 849 724

  Szukam pani w średnim wieku na wymia-
nę. T. 0496 822 630 lub 0494 460 642

  Entreprise générale spécialisée en réno-
vation située dans le sud de BXL recherche: 
1 responsable / chef de chantier ( salarié 
et/ou indépendant ), 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 informatique (Internet, 
Word et Excel ) sont requises. Disponibilité, 
régularité, autorité, propreté, honnêteté 
et ne buvant pas d’alcool sont des atouts 
indispensables pour la fonction. Veuillez 
envoyer un CV à l’adresse mail suivante: 
orillaert@gmail.com ou me contacter au 
0479 877.862 pour tout renseignement 
complémentaire.

  Entreprise générale spécialisée en 
rénovation située dans le sud de BXL 
recherche: 1 électricien, 1 plombier. Salarié 
avec diplôme ou indépendant avec accès 
à la profession. Disponibilité, régularité, 
autorité, propreté, honnêteté et ne buvant 
pas d’alcool sont des atouts indispensables 
pour la fonction. Veuillez envoyer un CV à 
l’adresse mail suivante:  
orillaert@gmail.com ou me contacter au 
0479 877 862 pour tout renseignement 
complémentaire.

  Engageons vendeur Chauffage/Sanitaire 
Bilingue Français/Polonais (h/f)
Magasin spécialisé dans la vente de ma-
tériel de sanitaire, chauffage et d’électricité 
situé en plein cœur de Bruxelles est à la 
recherche d’un vendeur, pour renforcer 
son équipe.
Le gérant recherche une personne à temps 

Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na 
spotkania wszystkich, którym bliski 

jest problem alkoholowy.  
Czwartek godz. 20.00  

rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. 
Chcesz pomóc sobie i innym? 

Przyjdź, posłuchaj, zobacz.  
T. 0486 307 201

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!
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420€ + 2 mois de garantie. Bruxelles / Gare 
du Nord. Disponible à partir du 1 mars 
2018. T. 0486 824 623, après 16.30

  Appartement do wynajęcia, centrum 
Anderlecht, 2 pokoje + salon + kuchnia 
umeblowana + łazienka + hol + wc + balkon 
+ piwnica, Ogrzewanie: convecteur gaz, dla 
małżeństwa (ewentualnie z 1 dzieckiem). 
Minimalna znajomość języka francuskiego, 
legalna praca, bez zwierząt, 2 miesiące 
gwarancji. 3 piętro, +/- 85 m², cena 700€ 
+ opłaty 25€ + woda. T. 0477 201 824 po 
godz. 19.00

  Wspólne mieszkanie dla pani na weeken-
dy, wolne od zaraz, cena do uzgodnienia.  
T. 0487 108 359

  Przyjmę na mieszkanie spokojną osobę 
bez nałogów, dzielnica Evere, bardzo dobra 
komunikacja. Cena za miesiąc: 290€.  
T. 0487 108 359

  Wynajmę mieszkanie umeblowane dla 2 
osób pracujących na Ixelles. Cena 600€.  
T. 0487 589 017

  Przyjmę na mieszkanie osobę, mieszka-
nie 2-pokojowe, łazienka, kuchnia. 200€, 
dzielnica Saint Gilles, tram 92.  
T. 0496 482 619

  Przyjmę na mieszkanie kobietę, od 
10/04, pokój 300€, metro Hotel des Mon-
naies, może być z meldunkiem.  
T. 0479 909 653

  Pokój do wynajęcia dla kobiety na An-
derlecht. T 0472 441 785 lub 0492 622 051

  Mieszkanie do wynajęcia w Brukseli cen-
trum, sypialnia, living, kuchnia wyposażo-
na, łazienka z wanną, liczniki indywidualne, 
cena 570€. T. 0472 787 462

  Apartament do wynajęcia, 2 pokoje + 
biuro, 1200 Bruksela. T. 0499 827 071

  Przyjmę na mieszkanie spokojnego męż-
czyznę bez nałogów. Mieszkanie znajduje 
się w pobliżu metra Porte de Halle, placu 

de la Chapelle, Sablon. Bardzo dobra ko-
munikacja. Cena za miesiąc 290€.  
T. 0472 910 256

  Apartement na Forest, 1 pokój, salon, 
łazienka, 3 piętro, 2 miesiace gwarancji, 
cena 560€ + 30€ woda + gaz i prąd, rue du 
Canada 86, 1190 Forest. T. 0496 91 11 42

  Apartament do wynajęcia avenue H.Pau-
wels 19, 1200 Woluwé Saint Lambert, 
1-sze piętro, 2 pokoje, salon, kuchnia, duży 
ogród, garaż, parter, pokój z kuchnią w ce-
nie 1000€ + 100€ charges. T. 0499 827 071

  Wynajmę od 1 marca samodzielny pokój 
bez prawa meldunku, metro Clemensu, 
Anderlecht. T. 0496 822 630

  Mieszkanie: Szukam
  Szuka od 1 lutego 2018 pokoju do wyna-

jęcia, bez meldunku, Bruksela lub okolice. 
Mężczyzna 48 lat, bez nałogów, spokojny.  
T. 0466 462 979

  Szukam małego studia lub flatu do wyna-
jęcia, może być bez meldunku.  
T. 0488 981 036

  Pracujący mężczyzna (urzędnik, nie palą-
cy) poszukuje flatu, pokoju umeblowanego 
lub studia do wynajęcia tylko od ponie-
działku do piątku (4 noce tygodniowo), 
bez meldunku. Najlepiej okolice Woluwé, 
Etterbeek, Meiser, Evere. T. 0476 920 819

Jeżeli picie ukochanej osoby sprawia, 
że czujesz się nieszczęśliwa/liwy, to 
zapraszamy Cię na nasze spotkania. 

Podzielimy się siła, 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

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.

 Nieruchomości

  Sprzedam teren - siedlisko 12.000 m2, 
pod Warszawą, w kierunku na Grojec.  
T. 0465 436 966

  Sprzedam działkę ok. 1000 m2, budow-
laną, wszystkie media oraz plan na budowę 
domu 120m, kolonia Ksieżyno.  
T. 0487 134 520

  Sprzedam działkę budowlaną Michało-
wo, 1000 m2, 36 km od Białegostoku, cena 
do uzgodnienia. T. 0487 134 520

  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku, 
blok z 2017 r. usytuowany blisko centrum. 
Mieszkanie o powierzchni 43m2, 2 pokoje, 
przestronny korytarz, łazienka i balkon. 
Wykończone w wysokim standardzie. 
295000 zł. T. 508 344 197

  Sprzedam murowany, wolnostojący dom 
z lat 90. W miejscowości Grodzisk woj. 
podlaskie pow. Siemiatycze. Dom o pow. 
ok 160 m2, działka 600 m2. 5 pokoi. Na 
działce murowany garaż i budynek gospo-
darczy. Ogrzewanie piec węglowy. Media-
:prąd, woda, kanalizacja. Dom cały czas 
zamieszkiwany do wprowadzenia. Cena 
275 tys zł. T. +48 796 289 793



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 (po fr.): 02 479 18 18
SOS lekarze Bruksela (po fr. i nl.):  
02 513 02 02
Taksówki 24h/24h:  
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 IN-
WESTYCJI 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
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com
www.polskaszkolaleuven.eu

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-INFORMA-
CYJNY 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-INFORMA-
CYJNY 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,   
+32 465 970 164, 
e-mail: thalambiec@gmail.com

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778

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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  Sprzedam solidny, stylowy dom 2 
kilometry od Oławy przy trasie Oława-
-Wrocław. Powierzchnia domu 260m², po-
wierzchnia działki 28 arów w tym 14 arów 
działka budowlana. W ogrodzie piękna 
altanka i mały basen. Cena 495 000 zł, do 
negocjacji. T. +48 886 016 358 lub  
+48 888 647 903

  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe na 
Evere. Bliski dbus 64, 45, 59, 69 i 80, tram 
55/32 i 62, oraz stacji kolejowej Bordet 
Station. Odnowione, kuchnia wyposażona, 
nowe okna, drzwi antywłamaniowe. Cena 
245 000€. T. 0478 766 250 (po 18.00)

 Wiadomości osobiste
  Homme 45 ans belge cherche dame 

polonaise entre 35 et 42 ans pour relation 
sérieuse. T. 0485 254 232

  Poznam dojrzałego kawalera lub młodego 
wdowca, do 55 lat, proszę o tel. lub sms po 
18tej. T 0494 402 403

  Pani bez zobowiązań, 55 lat, pozna pana 
w podobnym wieku, pracującego, stanu wol-
nego, uczciwego, o spokojnym charakterze, 
do stworzenia stałego związku, proszę tylko 
o poważne oferty. Panom poszukującym 

wrażeń i przygód z góry dziękuję. T. 0465 
635 763

  Poznam zgrabną panią w celu towarzy-
skim, wiek do 40 lat, najchętniej z poza 
Brukseli lecz niekoniecznie.  
Sms pod tel. 0489 295 539

  Różne

  Okazyjnie zabiorę ładunek na busa, 
wyjazd ok. 20 marca br., Podlaskie, inne 
do uzgodnienia. T. 0485 039 543

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

Jeśli picie ukochanej osoby powoduje, 
że czujesz się nieszczęśliwy/-a  

zapraszamy Cię na nasze spotkania. 
Podzielimy się siłą, nadzieją i 

doświadczeniem.  
Zapraszamy w każdą środę o godz.19.30
Lange Beeldekenstraat 18 - 2100 Antwerpia

W każdą drugą i czwartą środę 
miesiąca, 

zapraszamy na mityngi otwarte.
Kontakt: (+32) 0487 49 95 07 
carpediem.antwerpia@gmail.com

Dzielimy się tym, co sami 
doświadczyliśmy.  

Mówimy o sobie, kim byliśmy  
a kim jesteśmy teraz i jak sobie 

radzimy w tej CHOROBIE.
GRUPA AA  „QUO VADIS”

Polska Misja Katolicka 
Rue JOURDAN 80,  

1060 St. Gilles
wtorek-czwartek, godz: 20.00 

tel. 0487 112 941

Dzięki porozumieniu polskiego 
Ministerstwa Edukacji 

Narodowej  
i Ministerstwa Edukacji 

Federacji Walonia-Bruksela 

Twoje dziecko ma 
możliwość darmowej nauki 

języka polskiego  
w murach belgijskiej szkoły 

 
Nieodpłatnie zajęcia 
poprowadzą polscy 

nauczyciele  
w ramach programu OLC- Pologne

 
Nie czekaj, zgłoś się już dziś! 

K O N T A K T  
Alicja Deroy 

olc.jette@gmail.com

Chcemy aby polscy uczniowie  
uczęszczający do belgijskich, 
francuskojęzycznych szkół 
podstawowych, skorzystali  
z programu OLC Pologne i   

mogli uczyć się języka polskiego 
po zajęciach szkolnych  

w belgijskiej szkole podstawowej 
w Jette już od września 2018 

roku.  

Masz dziecko w wieku szkolnym?  
Mieszkasz w Jette lub w okolicy?  

 

Skorzystaj 
przyłączając się do projektu.

Skontaktuj się teraz,  
bo to od nas- rodziców  

zależy, czy program OLC- 
Pologne wystartuje w Jette.

bez dojazdów
bez kosztów

bez problemu

NAUKA JĘZYKA 
POLSKIEGO   

W BELGIJSKIEJ SZKOLE  
PODSTAWOWEJ 

START PROGRAMU OLC- 
POLOGNE W JETTE
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wykreśl 2 numery 
tel. 085 719.90.58 i 0472/90.72.45 
 

wstaw auto 
 

dopisac na dole

LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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wyjazdy z Belgii: œroda i sobota

wyjazdy z Polski: wtorek i pi¹tek

mtrans@mtrans-bus.pl       www.mtrans-bus.pl

tel. +48 887 412 446

od 65 €

tel. +32 484 075 446

woj. lubelskie, podkarpackie, œl¹skie,
œwiêtokrzyskie, opolskie, lubuskie, dolnoœl¹skie       

MIÊDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB

Mariusz Tryka
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