






Z powodu pandemii oczekiwana długość 
życia na Zachodzie jest najniższa od II woj-
ny światowej. Tak wynika z raportu Cen-
trum Nauk Demograficznych Leverhulme 
przy Uniwersytecie Oksfordzkim. Dane 
zebrano z 29 krajów – w większości euro-
pejskich, ale także z USA i Chile. Bazowano 
na oficjalnych rejestrach zgonów za ubie-
gły rok. Średnia długość życia zmniejszyła 
się w 27 państwach. Naukowcy zauważyli 
największy spadek w USA, gdzie wskaźnik 
w 2020 r. zmalał o 2,2 roku w stosunku do 
2019 r. Zaraz po Stanach znalazła się Litwa 
(1,7). W krajach takich jak Hiszpania, Wło-
chy, Belgia, a także w Walii i Anglii ostatni 
drastyczny spadek średniej długości życia 
zanotowano podczas II wojny światowej.

•••
Średnia cena domu w Belgii wzro-
sła od 2020 r. o 6,6% i wynosi obecnie 
295 367 euro. W przypadku mieszkań wzrost 
wynosi 3%, co daje średnią cenę w wysoko-
ści ok. 256 689 euro. W porównaniu z 2019 r. 
liczba transakcji na rynku nieruchomości 
wzrosła o 16,2%, natomiast w stosunku do 
2020 r. – o 20%. Jeśli chodzi o Brukselę, jest 
to +8,1% w porównaniu z 2019 r., w Walonii 
to +19,1%, a we Flandrii +21,3%.

•••
W Belgii rachunki gospodarstw domowych 
za prąd i gaz mogą w tym roku wzrosnąć 
o ponad 700 euro – wg danych regulatora 
rynku CREG. Jeszcze miesiąc temu koszt tych 
podwyżek szacowano na 600 euro rocznie. 
Według obecnych przewidywań przeciętna 
belgijska rodzina zapłaci blisko 600 euro 
więcej za gaz i 116 euro więcej za prąd.

•••

2,4 mld ludzi na świecie nie ma obecnie do-
stępu do właściwego odżywiania. To prawie 
1/3 światowej populacji.

•••
Na świecie istnieje ponad 608 mln gospodarstw 
rolnych: 447 mln w rejonie Azji Pacyficznej, 
200 mln w Chinach, 94 mln w Afryce, 42 mln 
w Europie i 2,4 mln w Ameryce Północnej.

•••
TikTok pozostaje najmodniejszą siecią spo-
łecznościową. W ciągu każdej minuty oglą-
danych jest tam 167 mln filmików.

•••
Rocznie aż 8 mln osób odwiedza polskie 
plaże, choć ich całkowita powierzchnia jest 
niewiele większa od Malborka.  W sezonie 
zostawiamy na nich setki ton odpadów: pla-
stikowe kubki, butelki, niedopałki papiero-
sów, worki foliowe, nakrętki, jedzenie. Tylko 
na gdańskich plażach każdego dnia osoby 
odpowiedzialne za sprzątanie znajdują 
od 5 do 14 ton śmieci, w Sopocie – 3 tony 
w każdy weekend. Aż 56% odpadów na pol-
skich plażach to tworzywa sztuczne.

•••
51% sprzedawanych w Belgii rowerów to ro-
wery elektryczne. Ich cena oscyluje między 
800 a 15 tys. euro. Choć w 2020 r. skradziono 
aż 1573 rowery elektryczne, policja uważa, że 
zgłaszanych jest tylko 30–35% kradzieży, a więc 
w rzeczywistości łupem złodziei pada rocznie 
ok. 4500 takich rowerów, czyli 12 dziennie.

•••
Ceny biletów transportu publicznego w Bel-
gii są o 11,6% wyższe niż średnia dla całej 
Unii Europejskiej – wynika z danych Euro-
statu. Dane pochodzą z 2020 r. Brano pod 

uwagę m.in. ceny biletów na pociąg, tram-
waj, autobus oraz biletów lotniczych. 
Krajami Unii Europejskiej, w których za ko-
rzystanie z transportu publicznego trzeba 
zapłacić najwięcej, były w 2020 r. Szwecja 
(157,5% średniej unijnej), Irlandia (137,1%), 
Finlandia (136,4%) i Dania (128,8%). Belgia 
zajmuje w tym zestawieniu dziewiąte miej-
sce (111,6%). 
Transport publiczny w Belgii jest tańszy 
niż np. w Holandii (124,5%), Niemczech 
(119,9%) czy Francji (111,8%), ale droższy 
niż chociażby w Luksemburgu (99,3%) czy 
Hiszpanii (89,1%). 
Najtańszy w minionym roku był transport 
publiczny w takich krajach Unii jak Bułga-
ria (50,6% średniej unijnej), Czechy (55,9%) 
i Rumunia (60,4%). 
Polska znalazła się w tym zestawieniu na 
czwartym miejscu od końca. W 2020 r. ceny 
biletów lotniczych, kolejowych, autobuso-
wych i tramwajowych były w Polsce na po-
ziomie 61% średniej unijnej.

•••
We wrześniu w Polsce ceny wzrosły o 5,9% – 
podał Główny Urząd Statystyczny. To najwyż-
sza inflacja od 20 lat. Według wyliczeń GUS 
najbardziej drożeje transport – aż o 18,5%, 
o prawie 5% drożeje rekreacja i kultura, po-
dobnie jest z żywnością i napojami bezalkoho-
lowymi. O 5,3% drożeje łączność, wydatki na 
restauracje i hotele w stosunku do września 
2020 roku wzrosły aż o 7%, zdrowie drożeje 
o 3%, edukacja o 4,3%.
Na wzrost cen największy wpływ mają rosną-
ce ceny paliw. Do tego rosną opłaty za gaz, 
a wkrótce podrożeć ma także prąd. Ekonomi-
ści już zapowiadają, że inflacja przekroczy 6%.
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WYROK TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO
7 października br. polski Trybunał Konsty-
tucyjny, po rozpoznaniu wniosku prezesa 
Rady Ministrów, uznał, że przepisy europej-
skie w zakresie, w jakim organy Unii Euro-
pejskiej działają poza granicami kompeten-
cji przekazanych przez Polskę, są niezgodne 
z konstytucją RP.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także 
przepis europejski uprawniający sądy krajo-
we do pomijania przepisów konstytucji lub 
orzekania na podstawie uchylonych norm, 
a także przepisy Traktatu o UE uprawniające 
sądy krajowe do kontroli legalności powoła-
nia sędziego przez prezydenta oraz uchwał 
Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie po-
wołania sędziów.

10 października w 160 polskich miastach 
i miasteczkach odbyły się manifestacje pod 
hasłem „My zostajemy w Unii Europejskiej”. 
Dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się na ulicach; 
najwięcej osób – ok. 100 tys. – zgromadziło 
się na placu Zamkowym w Warszawie, gdzie 
przemawiali politycy opozycji, artyści oraz 
weteranki powstania warszawskiego.

DEBATA W PARLAMENCIE 
EUROPEJSKIM
Parlament Europejski debatował 19 paź-
dziernika nad zagrożeniem dla praworząd-
ności w Polsce i na temat skutków decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego z 7 paździer-
nika. Trybunał orzekł niezgodność części 
prawa unijnego z Konstytucją RP m.in. 
w zakresie powoływania sędziów. Tę de-
cyzję tłumaczył w Strasburgu premier 
Mateusz Morawiecki. 

Ursula Von Der Leyen oczekuje od pol-
skiego rządu szeregu zmian w wymiarze 
sprawiedliwości. Odniosła się do tej kwe-
stii w kontekście wypłaty pieniędzy z Fun-
duszu Odbudowy. Szefowa Komisji Euro-
pejskiej przedstawiła zalecenia dla Polski 
na zakończenie debaty w Strasburgu. Pol-
ski Krajowy Plan Odbudowy, na podsta-
wie którego będą wydawane fundusze, 
wciąż nie został zatwierdzony przez KE. 

Zalecenia dla Polski brzmią następująco: 
odtworzyć niezależność wymiaru spra-
wiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscypli-
narną i ponownie przywrócić do pracy 
zwolnionych bezprawnie sędziów. 

W I A D OMO Ś C I
WYNIKI WYBORÓW 
W NIEMCZECH
Pod koniec września odbyły się wybory 
w Niemczech. SPD, którego kandydatem na 
kanclerza jest Olaf Scholz, będzie najsilniej-
szą partią w Bundestagu. Socjaldemokra-
ci zdobyli 25,7 proc. głosów. Drugi wynik 
osiągnęli chadecy z CDU/CSU, zdobywa-
jąc 24,1 proc. Dla partii ustępującej kanc-
lerz Angeli Merkel jest to najgorszy wynik 
w historii. Trzecią siłą w Bundestagu będą 
Zieloni z poparciem 14,8 proc. społeczeń-
stwa. To najlepszy wynik tego ugrupowa-
nia w historii. Kandydatka na stanowisko 
kanclerza Annalena Baerbock przyznała 
jednak, że wynik mógł być jeszcze lepszy. 
Liberałowie z FDP otrzymali 11,5 proc. gło-
sów. Populistyczno-prawicowa AfD uzyska-
ła 10,3 proc., spadając z trzeciego na piąte 
miejsce w porównaniu z ostatnimi wybora-
mi. Porażkę poniosła Lewica, uzyskując za-
ledwie 4,9 proc. głosów.

WIADOMOŚCI Z BELGII

ZWOLNIENIE LEKARSKIE ZA 
JEDEN DZIEŃ NIEOBECNOŚCI
W ramach rządowego porozumienia rząd fe-
deralny zdecydował o zniesieniu obowiązku 
zaświadczenia lekarskiego za jednodniową 
nieobecność. Pracownicy mogą z tego sko-
rzystać tylko trzy razy w roku. Przy dłuższej 
nieobecności w pracy zwolnienie lekarskie 
będzie obowiązkowe. Zmiana ta musi zostać 
jeszcze przegłosowana w Parlamencie.

RACHUNKI ZA ENERGIĘ 
Taryfa socjalna za energię (tarif social/  
sociaal tarief ) zostanie podtrzymana 
w pierwszym kwartale 2022 r. dla 880 tys. 
osób znajdujących się w najtrudniejszej sy-
tuacji. Rodzinom, które kwalifikują się do 
pomocy, przyznana zostanie również zniż-
ka w wysokości 80 euro.

ODCINKOWE POMIARY 
PRĘDKOŚCI
20 października na siedmiu autostradach 
w Belgii uruchomiono pilotażowy pro-
jekt: fotoradary odcinkowe działające 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu. Każdy, kto będzie jechał z prędkością 
129 km/h lub większą, zostanie ukarany 

mandatem. Na tych odcinkach nie ma już 
mowy o stosowaniu marginesu tolerancji, 
czyli dodatkowego progu powyżej ustawo-
wego ograniczenia prędkości, przy którym 
wystawia się mandat.

Autostrady z odcinkowymi pomiarami 
prędkości:

Walonia
E42 Fleurus – Jemeppe-sur-Sambre, kieru-
nek Namur
A7/E19 Seneffe – La Louvière, kierunek Mons
A16/E42 Bernissart – Péruwelz, kieru-
nek Tournai
A54/E420 Charleroi – Pont-à-Celles, kieru-
nek Nivelles
A4-E411 Assesse – La Bruyère, kierunek 
Bruksela

Flandria
E19 Craeybeckxtunnel, kierunek Bruksela
E314 Lummen – Halen, kierunek Leuven

Obecnie w Belgii są aktywne 72 fotorada-
ry. W najbliższych miesiącach uruchomio-
nych zostanie 36 dodatkowych, z czego 
12 w Walonii i 24 we Flandrii.

ZMIANY W TESTOWANIU COVID-19
Na początku listopada nastąpi zmiana stra-
tegii testowania zakażeń koronawirusem. 
Każdy, kto źle się poczuje, nie będzie już mu-
siał udawać się do lekarza, aby uzyskać skie-
rowanie na badanie w punkcie testowania. 
Dzięki specjalnej platformie osoby z łagod-
nymi objawami będą mogły same ocenić, 
czy konieczne jest wykonanie testu. Oso-
bom korzystającym z platformy będą za-
dawane zweryfikowane naukowo pytania. 
Jeśli system stwierdzi, że konieczne jest wy-
konanie testu, pacjent otrzyma kod, z któ-
rym może udać się do centrum. Informację 
podano na Konferencji Międzyresortowej 
ds. Zdrowia. Zakłada się, że ludzie poważnie 
chorzy pójdą bezpośrednio do lekarza.

Od listopada każdy, kto ma objawy koronawi-
rusa od przynajmniej sześciu dni, będzie mógł 
wykonać w aptece szybki test antygenowy. 
Wyniki otrzymuje się w ciągu 15 do 30 min. 
Ma to na celu odciążenie lekarzy ogólnych, 
którzy i tak są już pod ogromną presją wraz 
z powracającym okresem chorób jesiennych.

Niektóre apteki przeprowadzają już szyb-
kie testy antygenowe u osób, które zamie-
rzają podróżować lub uczestniczyć w im-
prezie masowej. 
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BELGIA    KORONAWIRUS
 – świadectwo wyzdrowienia (jeśli dana 
osoba przeszła Covid-19 w ostatnich sze-
ściu miesiącach i wyzdrowiała).

Jak uzyskać certyfikat Covid?

Można go pobrać za pomocą aplikacji Co-
vidSafeBE lub za pośrednictwem stron 
internetowych masante.belgium.be lub 
https://brusselshealthnetwork.be/. Od 16. 
r.ż. ma się dostęp do swoich osobistych 
certyfikatów. Dostęp do certyfikatów 
swoich nieletnich dzieci otrzymuje się po 
zalogowaniu na stronach za pomocą swo-
jego eID lub Itsme. 

COVID SAFE TICKET 
Covid Safe Ticket jest wymagany od 
16. r.ż. we wszystkich sektorach i na im-
prezach. Od dzieci w wieku od 12 lat bę-
dzie on wymagany w przypadku odwie-
dzin w szpitalach i domach seniora oraz 
podczas imprez masowych. Covid Safe 
Ticket nie jest wymagany w sferze pry-
watnej, w transporcie miejskim, szko-
łach, administracji, serwisie publicznym, 
sklepach i galeriach, pracy itp. 

Miejsca, w których obowiązuje:

 – restauracje, bary, kawiarnie (z wyjąt-
kiem tarasów, które nadal podlegają 
obowiązującym przepisom),

 – ośrodki sportowe i sale fitness (nie do-
tyczy sportów na świeżym powietrzu dla 
mniej niż 200 osób),

 – kluby nocne i dyskoteki,

 – targi i kongresy,

 – obiekty w sektorze kulturalnym, rekre-
acyjnym i rozrywkowym (obowiązkowo 
od 50 osób),

 – ośrodki opieki dla osób wymagających 
szczególnej troski,

 – imprezy, koncerty: od 50 osób w pomiesz-
czeniach zamkniętych i od 200 osób 
w plenerze,

 – hotele prowadzące restauracje oraz or-
ganizujące targi i kongresy.

Noszenie maski nie będzie już obowiązko-
we w miejscach z paszportem sanitarnym.

W WALONII Covid Safe Ticket (CST) bę-
dzie obowiązywał od 1 listopada na tych 
samych zasadach co w Brukseli.

Przewidziane są kontrole CST i kary. Oso-
ba odpowiedzialna za miejsce lub organi-
zator imprezy ma prawo do sprawdzenia 
Covid Safe Ticket. Przewidziana jest grzyw-
na w wysokości od 50 do 500 euro dla go-
ścia lub uczestnika, który narusza przepisy 
rozporządzenia, oraz od 50 do 2500 euro 
dla organizatora.

SZCZEPIENIA W BELGII
dane z 21 października 2021 / Sciensano

BRUKSELA – COVID SAFE TICKET

SYTUACJA 
EPIDEMIOLOGICZNA 

W BELGII
Stan na 23 października / raport Sciensano

Od połowy października liczba zarażonych 
wirusem Covid-19 zaczęła szybko wzrastać.

 – Między 13 a 19 października średnio 
4036 zarażeń wirusem wykrywano 
dziennie. Jest to wzrost o 65 proc. w po-
równaniu z wcześniejszym tygodniem. 

Codziennie przeprowadzano średnio 
54 109 testów, a ich pozytywny wynik 
wynosił 7,5 proc. Współczynnik repro-
dukcji wirusa wynosi obecnie 1,37. 

 – Między 16 a 22 października było śred-
nio 101,1 nowych przyjęć do szpitala. To 
wzrost o 67 proc. w porównaniu z po-
przednim okresem. Łącznie w szpitalach 
były 1103 osoby, w tym 250 na inten-
sywnej terapii .

 – Między 13 a 19 października średnio 
13 osób dziennie umierało z powodu 
wirusa. Całkowita liczba zgonów od 
początku pandemii wynosiła w Belgii 
w drugiej połowie października 25 846.

Pierwsza dawka
8 669 134

87% (+18 lat)

75% (cała liczba ludności)

(+18 lat)
Bruksela: 69%
Flandria: 93%
Walonia: 82%

Całkowicie zaszczepieni
8 515 985

86% (+18 lat)

74% (cała liczba ludności)

(+18 lat)
Bruksela: 67%
Flandria: 92%
Walonia: 81%

Od 15 października do 15 stycznia w re-
gionie Brukseli będzie obowiązuje Covid 
Safe Ticket (CST). Od 1 listopada będzie 
również obowiązywał w Walonii.

Covid Safe Ticket jest odpowiednikiem eu-
ropejskiego certyfikatu Covid, używanego 
przy podróżach zagranicznych. Istnieje 
w formie papierowej lub cyfrowej i zawie-
ra kod QR. Obywatele mogą go otrzymać, 
jeśli mają jeden z trzech następujących do-
kumentów: 

 – zaświadczenie o kompletnym szczepie-
niu, ważne przez rok,

 – zaświadczenie o negatywnym wyniku te-
stu PCR (48 h) lub antygenowego (24 h) 
– ale uwaga, u osoby z ważnym świadec-
twem szczepienia, która ma jednak po-
zytywny wynik testu PCR lub szybkiego 
testu antygenowego, odczyt certyfikatu 
Covid-19 i Covid Safe Ticket będzie miał 
kolor czerwony przez 11 dni,

Więcej informacji: https://coronavirus.brussels/covid-safe-ticket/
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prowadzenie dokumentacji kadrowej,

sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, 

świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,

wsparcie podczas kontroli inspekcji pracy, ubezpieczeń 

społecznych i urzędu skarbowego,

wsparcie w kontaktach z zewnętrznym organem BHP, skierowa-

nia na badania lekarskie.

rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w Dimona,

sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych i menadżerów,

naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów 

urlopowych, premii i nagród,

rozliczanie nadgodzin,

sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu 

skarbowego i ubezpieczeń społecznych,

obsługa ekspatów oraz firm delegujących pracowników do Belgii,

doradztwo w zakresie prawa pracy.
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Pandemia koronawirusa zmusiła nas do 
wielu zmian. Czas lockdownu był dla wszyst-
kich okresem wyjątkowym: zamknęliśmy się 
w domach i opuszczaliśmy je tylko w razie 
większej konieczności. Codziennością stały 
się opustoszałe ulice i niewielki ruch samo-
chodowy. Nasze domy i mieszkania z czasem 
przejęły rolę miejsc pracy i rozrywki. Bezpo-
średnie spotkania z innymi osobami ograni-
czone zostały do minimum i zastąpione przez 
kontakt wirtualny. Komputer z dostępem do 
internetu stał się centrum domowego życia 
– dawał możliwość pracy lub nauki, robienia 
zakupów, załatwiania spraw urzędowych; 
umożliwiał kontakt z rodziną i znajomymi 
oraz uczestniczenie w wydarzeniach kultu-
ralnych i społecznych. Tam szukano inspiracji 
kulinarnych, rozrywki i porad. 

Pandemia spowodowała przestawienie 
życia na trochę inne tory – z bezpośred-
nich kontaktów na wirtualne. Okazało się 
bowiem, że wiele spraw, które do tej pory 
uważaliśmy za możliwe do zrealizowania 

jedynie w świecie zewnętrznym, można 
załatwić bez wychodzenia z domu. Także 
urzędy i instytucje publiczne podjęły działa-
nia mające na celu kontakt niebezpośredni. 
Nadal jesteśmy zachęcani, by wiele spraw 
załatwiać za pomocą komputera i czytni-
ków – czy chodzi o pobranie i wydrukowa-
nie oficjalnego zaświadczenia z urzędu, czy 
też o operacje bankowe. Nie wspominając 
o zakupach, bo w sieci kupuje się już chyba 
więcej i częściej niż w „realu”. 

Aktywności polegające na duchowym 
i emocjonalnym przeżywaniu również z ko-
nieczności zostały przeniesione do wirtu-
alnego świata i częściowo w nim zostały. 
Udział w mszy, koncercie czy przedstawie-
niu teatralnym dostępny był przez szklany 
ekran. Część ludzi tak bardzo przyzwycza-
iła się do takiej formy, że nawet gdy teraz 
istnieje możliwość bezpośredniego w nich 
udziału – wolą pozostać przed ekranem. 
Tak jest wygodniej – nie trzeba się dosto-
sować do odpowiedniej godziny, nie trzeba 
tracić czasu na dojazd i powrót, nie trzeba 
konfrontować się z pogodą, innymi ludźmi 

Strach przed światem zewnętrznym, 
potrzeba ochrony, rozwój techno-
logii umożliwiający życie zdalne. 
Czyżby zamknięcie się w czterech 
ścianach własnego domu nastąpiło 
wcześniej niż zmusiła nas do tego 
pandemia? Może ta ostatnia tylko 
wyostrzyła proces, który i tak zaczy-
nał dominować we współczesnym 
świecie? Czy jesteśmy pierwszą ge-
neracją indoor, nawet nie zdając so-
bie z tego sprawy? 

czy nawet… głodem. Bo w domu wygodną 
kanapę, jedzenie i picie oraz ciepłe skarpety 
mamy pod ręką. Gdy coś nam się znudzi lub 
zechcemy przerwy, naciskamy pauzę. Póź-
niej wracamy do oglądania – lub przeska-
kujemy dalej. Dziś możemy być tu lub tam, 
wedle własnej woli. 

Nie od dziś ludzie doceniali ciepło i przy-
tulność własnego mieszkania. Dom – na-
sza życiowa przestrzeń, którą aranżujemy 
i w której chcemy czuć się dobrze – w czasie 
pandemii zyskał dodatkowy walor, bo prze-
cież w nim spędzamy obecnie większość 
czasu. Jednak wycofywanie się do własnych 
przestrzeni mieszkalnych (i w głąb siebie, 
czyli skupienie na życiu wewnętrznym) to 
dość zauważalna tendencja ostatnich cza-
sów. Chodzi bowiem o fizyczne i psychiczne 
dystansowanie się od świata zewnętrzne-
go pojmowanego także jako opresyjny i za-
grażający. Nie tak dawno jeszcze przecież 
kwitło życie na zewnątrz – na podwórkach 
głośno było od krzyków dzieci, osiedlowe 
ławki i kawiarniane stoliki zajęte były przez 
amatorów wygrzewania się w promieniach 
słońca, ludzie spędzali czas na działkach, 
w domkach letniskowych i na łonie natury 
w trakcie każdej pory roku. 

Od pewnego czasu wolimy zamknąć się 
w domu. Chroni to przed narażeniem się 
na niekomfortową lub mało bezpieczną 
sytuację. Kumuluje się w nas strach przed 
ryzykiem. Także i zdrowotnym. Pandemia 
spowodowała, że ludzie zaczęli postrze-
gać drugiego człowieka jako źródło poten-
cjalnego zagrożenia. Przyzwyczaili się do 
obostrzeń, nie chcą ryzykować zakażenia. 
U niektórych osób strach ten sprawia, że 
ograniczają wyjścia i kontakty z innymi do 
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Te dwa pojęcia oznaczają zupełnie różne 
podejście do spędzania czasu w domu. Hi-
kikomori polega na szczelnym zamknięciu 
się za drzwiami własnego pokoju i na spę-
dzaniu w nim całego życia. Brzmi niewiary-
godnie? To jednak coraz częstszy problem 
w Japonii, zwłaszcza wśród nastolatków. 
Według oficjalnych szacunków rządu żyje 
tam tak ponad milion osób. Chodzi o zu-
pełne oddzielenie się od rodziny, przyjaciół 
i społeczeństwa i życie w izolacji zapeł-
nione grami komputerowymi i relacjami 
w wirtualnym świecie. Osoby dotknięte 
tym syndromem nie uczą się, nie pracują, 
nie sprzątają wokół siebie, a swoje potrze-
by ograniczają do niezbędnego minimum. 
Przeżyć w takim stanie pozwala im opieka 
rodziców. Samotność i wyobcowanie to 
dwa słowa, które najlepiej opisują to zja-
wisko. Dlaczego najczęściej młode osoby 
wycofują się ze świata społecznego? Dom 
kojarzy się z bezpieczeństwem i brakiem 
ocen, a świat zewnętrzny z zagrożeniem 
i nadmiernymi wymaganiami, których nie 
są w stanie spełnić. Dlatego próbom opusz-
czenia własnego pokoju towarzyszy strach 
i panika. Choć wydaje się to dziwne i nie-
możliwe, jest to rzeczywistość wielu rodzin.

Z kolei hygge jest zjawiskiem, które naro-
dziło się w Danii. To stan takiej przytulności 
i komfortu domu, że się do niego zawsze 
z radością wraca i zostaje na dłużej, szcze-
gólnie gdy na zewnątrz panuje mróz lub 
plucha. I właśnie obraz postaci siedzącej 
na wygodnym fotelu, zawiniętej w ciepły, 
ale zarazem gustowny kocyk i popijającej 
aromatyczną herbatę ze swego ulubionego 
kubka w mroźny dzień jest kwintesencją 
tego stylu życia. Spokój i poczucie harmonii 
osiąga się poprzez wystrój wnętrza, w któ-
rym królują drewniane meble i podłogi, 
jasne kolory oraz spory stół mogący po-
mieścić zarówno domowników, jak i gości. 
Przytulność zapewniają poduszki, świece, 
dywany, makatki. Taki dom to połączenie 
relaksu z bezpieczeństwem, więc naturalnie 
nie chce się z niego wychodzić. 

Dom – ta sama przestrzeń, tak ważna dla 
każdego człowieka. Dla jednych jest oazą, 
ale dla drugich – może stać się więzieniem.

Sylwia Maj
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koniecznego minimum. Wdrożyli się w pra-
cę, naukę zdalną. Świat realny przestał ich 
pociągać. Współcześni ludzie są też coraz 
bardziej wygodni i stają się coraz bardziej 
leniwi. Świat zewnętrzny wymaga wysiłku 
– choćby tylko dojścia do pracy. Lepiej zo-
stać w domu, bo przecież środki transportu 
są zatłoczone, powietrze zanieczyszczone, 
a ulice niebezpieczne. A gdy do tego dodać 
wszystkie technologiczne udoskonalenia, 
które sprawiają, że jesteśmy u siebie samo-
wystarczalni, to świat zewnętrzny nie jest 
tak bardzo pociągający, jak do tej pory. 

Pozostawanie w domu ma także i inny 
aspekt. Zostajemy w znanym i bezpiecz-
nym środowisku, w którym nie spotka 
nas nic ryzykownego, ale też – nic nowe-
go. Jest obecnie tajemnicą poliszynela, że 
w internecie znajdziemy tylko to, co mate-
matyczny algorytm dla nas wygeneruje na 
podstawie naszej aktywności w wirtualnym 
świecie. Oznacza to, że przy wyszukiwaniu 
jakiejkolwiek informacji zostaną do nas do-
pasowane takie treści, które są nam bliskie, 
zbieżne z naszymi opiniami, oczekiwaniami. 
Nie natrafimy na treści inne niż nam z góry 
przeznaczone, czyli takie, które nie kore-
spondują z naszymi wartościami i opiniami. 

W tym kryje się jednak pewne niebezpie-
czeństwo. Zamykamy się bowiem na nowe 
idee, a utwierdzamy w tym, w co wierzymy. 
Nie spotkamy w internecie inaczej myślących 
niż my, a poprzez dobrowolne zamknięcie się 
w swojej przestrzeni domowej nie spotkamy 
też ich i w świecie zewnętrznym. Nie dostrze-

żemy spraw z perspektywy innych osób, nie 
podejmiemy z nimi dyskusji i nie znajdziemy 
argumentów na obronę swoich racji. A prze-
cież postęp i odkrycia biorą się z chęci po-
znania nowego, ale też sprzeczania się, udo-
wadniania. Ten twórczy zamęt myślowy jest 
niezbędny także dla zdrowia naszego mózgu, 
który lubi nowe bodźce i nie do końca prze-
pada za rutyną i powtarzalnością. 

Obecnie coraz więcej czasu spędzamy 
w domach i przestrzeniach zamkniętych – 
od 60 nawet do 90 proc. doby. Co oznacza, 
że pozbawiamy organizm niezbędnej ilości 
naturalnego światła i świeżego powietrza. 
Dla organizmu ludzkiego taki styl życia jest 
szkodliwy. Brak bezpośredniej ekspozycji 
na światło słoneczne powoduje deficyt 
witaminy D, a co za tym idzie – zmęczenie 
oraz podatność za groźne choroby, w tym 
nowotworowe. Coraz częściej występuje 
depresja zimowa, czyli choroba afektywna 
sezonowa, która objawia się nasileniem 
takich emocji jak smutek, przygnębienie, 
niepokój. Zamknięcie oznacza ograniczenie 
lub wręcz zaprzestanie aktywności fizycz-
nej. I nie chodzi tu tylko o uprawianie spor-
tu, ale nawet o czynność chodzenia – do 
pracy, szkoły, sklepu, urzędu i z powrotem. 
Dominujący staje się siedzący tryb życia. 
Całe dnie spędzamy na siedząco, pracując 
przed ekranem komputera, a potem od-
poczywamy – przed tym samym ekranem, 
tylko z włączonym filmem. Domowa prze-
strzeń zawęża silnie możliwość spacerów 
– to tylko kilka kroków w tę i z powrotem. 
Trudno przecież spacerować godzinami 
wokół stołu, chyba że jest się, jak Felicjan 
Dulski, bohaterem tragifarsy. 

Brakuje nam kontaktu także z takimi zjawiska-
mi pogodowymi jak deszcz, wiatr, mróz, dzię-
ki którym nasz organizm nabiera naturalnej 
odporności. Sztuczne oświetlenie oraz nie-
bieskie światło ekranów smartfonów czy lap-
topów myli mózg i zakłóca przebieg snu oraz 
powoduje zaburzenia koncentracji poprzez 
zakłócenie pracy naszego zegara biologiczne-
go. Powietrze w domach jest zanieczyszczone 
pleśnią, kurzem oraz cząsteczkami tworzyw 
sztucznych, a także środków chemicznych 
używanych do sprzątania. Stąd biorą się nie-
żyty dróg oddechowych i zapalenia spojówek. 
W ograniczonej przestrzeni domowej czło-
wiek naraża się na otyłość i choroby.  
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Od marca tego roku brukselska policja 
wraz z prokuraturą zintensyfi kowały działa-
nia związane z ochroną kobiet w przestrze-
ni publicznej. Zakrojona na szeroką skalę 
akcja obejmuje następujące strefy policyj-
ne: Bruksela – Ixelles, Bruno (Schaerbeek, 
Evere, Saint-Josse) oraz Montgomery (Wo-
luwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert 
i E� erbeek). Celem akcji jest przeciwdzia-
łanie nękaniu osób w przestrzeni ulicz-
nej ze względu na płeć oraz prowadzenie 
zdecydowanych działań zapobiegających 
aktom molestowania seksualnego na uli-
cach Brukseli. Sprawcom nieodpowiednich 
zachowań grozi kara pieniężna od 50 do 
1000 euro lub kara więzienia od miesią-
ca do roku pozbawienia wolności. Rodzaj 
sankcji ma zależeć od powagi czynu, od 
tego, czy sprawca był już karany oraz czy 
jest świadomy swego postępku. 

Akcja, której celem jest zapobieganie nękaniu 
kobiet w miejscach publicznych, ma mieć nie 
tylko charakter czysto represyjny, ale także 
edukacyjny i uwrażliwiający na dolę kobiet, 
które często bez żadnej przyczyny są ofi arami 
bezpardonowych zaczepek ze strony męż-
czyzn. Chodzi o podniesienie świadomości 
wszystkich osób. Policjantów pracujących 
bezpośrednio w przestrzeni publicznej, aby 
umieli reagować w przypadkach słownej czy 
fi zycznej napaści na kobiety. Napadane kobie-
ty, które powinny znać swoje prawa i z nich 
korzystać, wiedząc, że policja i prokuratu-
ra zajmie się sprawą napaści na nie. Przede 
wszystkim ma to być także jasny i czytelny ko-
munikat do ulicznych napastników, że ich sek-
sistowskie i niewłaściwe zachowania nie będą 
tolerowane i jeśli ktoś nie zdaje lub nie chce 
zdać sobie sprawy z ich powagi, to poniesie 
za to konsekwencje prawne. Chodzi o zwięk-
szenie społecznej świadomości na istnienie 
nagannych zachowań w stosunku do kobiet 
oraz o propagowanie wiedzy, że teraz takie 
zachowania będą podlegały karze.

Wydana została broszura informacyjna „La 
diff erence entre la drague et le harcelement, 
c’est le consentement” (Różnica pomiędzy 
podrywaniem a molestowaniem to świa-
dome wyrażenie zgody). W jej tekście jasno 
i dobitnie mówi się o tym, że gwizdanie za 
przechodzącą kobietą to nie komplement. 
Uświadamia się potencjalnych sprawców, ja-
kie działania są naganne, jaki wpływ na ofi a-
rę ma niewłaściwe zachowanie oraz na jakie 
konsekwencje prawne narażają się agresorzy.
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czynu, a więc i o wysokości kary. Policjanci 
przechodzą odpowiednie szkolenia, by wie-
dzieć, jak zareagować w czasie zaistnienia 
faktu nękania lub molestowania kobiet oraz 
w jaki sposób zająć się ofi arami przemocy. 

Aby przestrzeń miejska była bezpieczniej-
sza dla kobiet, policjanci mają częściej niż 
zazwyczaj patrolować ulice, szczególnie 
w godzinach wieczornych. Działania po-
licyjne mają polegać na rozmowach z ko-
bietami i oferowaniu konkretnej pomocy 
– nawet takiej jak podwiezienie radiowo-
zem do miejsca przeznaczenia, jeśli dana 
osoba przebywa w miejscu, w którym czuje 
się nie do końca bezpiecznie. Policjanci po 
cywilu patrolują ulice i hotspoty i natych-
miast reagują w przypadku zaistnienia nie-
dozwolonego czynu, chroniąc kobiety oraz 
zatrzymując agresorów. Kobiety, które stały 
się ofi arą napaści na ulicy, informowane są 
o tym, że mogą złożyć skargę i tym samym 
pociągnąć agresora do odpowiedzialno-
ści karnej – ponieważ niestosowne wobec 
nich zachowanie jest wykroczeniem, które 
może pociągać za sobą karę. Kobiety mają 
poczuć się bezpieczniej, wiedząc, że chro-
ni je prawo, a sprawca musi zdawać sobie 
sprawę z tego, że nie jest bezkarny, a jego 
czyn podlega karze – czy chodzi o zaczepki 
słowne, czy o nieprzyzwoite spojrzenia lub 
gesty, czy wreszcie o przemoc fi zyczną lub 
molestowanie seksualne. Apeluje się tak-
że do świadków zajść o składanie zeznań. 
Wszystkie te działania mają na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa kobiet. 

W sprawie aktów nękania kobiet w prze-
strzeni publicznej prawo mówi, że kara na-
stępuje wtedy, gdy godność danej osoby 
zostanie poważnie naruszona. Interpreta-
cja prawa będzie powiązana z daną sytuacją 
i to sędzia zdecyduje o skali powagi danego 

Sylwia Majzatrzymując agresorów. Kobiety, które stały 
się ofi arą napaści na ulicy, informowane są 
o tym, że mogą złożyć skargę i tym samym 
pociągnąć agresora do odpowiedzialno-
ści karnej – ponieważ niestosowne wobec 
nich zachowanie jest wykroczeniem, które 
może pociągać za sobą karę. Kobiety mają 
poczuć się bezpieczniej, wiedząc, że chro-
ni je prawo, a sprawca musi zdawać sobie 
sprawę z tego, że nie jest bezkarny, a jego 
czyn podlega karze – czy chodzi o zaczepki 
słowne, czy o nieprzyzwoite spojrzenia lub 
gesty, czy wreszcie o przemoc fi zyczną lub 
molestowanie seksualne. Apeluje się tak-
że do świadków zajść o składanie zeznań. 
Wszystkie te działania mają na celu zwięk-
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   WAŻNE NUMERY
• Urgence: 101 lub 112
• Dispatching zonal: 02 249 22 11

• Zgłoszenie skargi / pytania
 Service d’Assistance Policière 
 aux Vic� mes
  02 249 20 30
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Belgijska firma

Aaxe Titres-Services
z 17-letnim doświadczeniem
zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Zapewniamy :

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.

• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.

• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.

• Eko czeki oraz upominki świąteczne.

• Premię na koniec roku.

• Świadczenia socjalne:  

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

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu pracy  

i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.

• Praktyczną odzież roboczą.

• Pracę podczas nieobecności klienta.

• Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.

• Maksymalny ustawowy zwrot za transport.

• Zwrot za czas podróży między klientami.

• Pomagamy w sprawach administracyjnych 

(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

• Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

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

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

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Nasze biura :
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Zobacz, jak ciekawie możesz
spędzić czas w Polsce, na:

www.polska.travel

fo
t. 

PO
T

/artykuł sponsorowany/
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Zobacz, jak ciekawie możesz
spędzić czas w Polsce, na:
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SPACER DLA ZDROWIA
Od dawna wiadomo, że siedzący tryb życia nam szkodzi. 
Im częściej się ruszamy, tym lepiej się czujemy i tym 
rzadziej chorujemy. Dzisiaj wiemy, że magiczna granica 
10 tys. kroków, choć umowna, wielu osobom pomaga 
poprawić stan zdrowia. Każdy, kto w ciągu doby wyra-
bia tę normę, odczuje konkretne korzyści zdrowotne, 
co potwierdzają badania naukowe. Już po kilku tygo-

dniach można samym spacerem obniżyć ciśnienie 
tętnicze i poziom glukozy we krwi, znacząco zredu-

kować stres, dotlenić mózg, poprawić sprawność intelektualną. 
Podczas spaceru ruszamy się, a więc wzmacniamy stawy, kości 
i mięśnie – i przedłużamy ich żywotność. Tą aktywnością można 
również znacząco poprawić sobie humor, co nie jest bez zna-
czenia, jeśli chodzi o ogólny stan zdrowia i skłonność do cho-
rowania. Co ciekawe, osoby, który wiele spacerują, wydłużają 
sobie znacząco życie. Jak potwierdziły badania, już dzienna 
norma 7500 kroków dała największy spadek śmiertelności 
wśród badanej grupy.

Hasło „10 tysięcy” nie powinno być jednak odbierane dosłow-
nie – wiele chorujących osób nie jest w stanie osiągnąć takiego 
wyniku, co może działać demotywująco na podjęcie jakiejkol-
wiek aktywności. Tymczasem każdy ruch i każdy jego wzrost 
poprawia ogólny stan – psychiczny i fizyczny – człowieka i już 
tysiąc kroków więcej niż zazwyczaj ma znaczenie. Warto więc 
chodzić – przede wszystkim dla zdrowia, ale też…

…I DLA URODY
Jak wiadomo, ruch piękności nie szkodzi, 
a sylwetce służy aż nadto. Wspomniane 
10 tys. kroków dziennie same w sobie nie 
odchudzi, ale w połączeniu z lekką mody-
fikacją diety może dać naprawdę dobre 

efekty. Ta liczba może się przełożyć 
na spalenie ok. 25 proc. kalorii spo-
żytych w ciągu dnia (średnio 10 tys. 

kroków to ok. 5 km, więc – w zależności od wagi i płci  
– od 400 do 500 kcal). Jeśli za cel stawiamy sobie zrzuce-
nie zbędnych kilogramów, ważne jest również tempo cho-
dzenia – im szybsze, tym wyższe tętno, a więc i większe  

spalanie kalorii.

Prócz dobrego wpływu na wagę codzienny ruch na świeżym po-
wietrzu będzie też miał przełożenie na naszą kondycję. Aktywizując 
swoje ciało, poprawiamy jego wydolność i prócz efektów zdrowot-
nych dokładamy do puli jeszcze większe możliwości swoich mięśni. 
Mimo że przy siedzącym trybie życia ten aspekt nie wydaje się dość 
motywujący, to jednak zauważając znaczną poprawę formy, każdy 
chętniej utrzyma dotychczasowe osiągnięcia, niż powróci do swo-
ich „siedzących” nawyków.

KROKI MIERZ!
Co ciekawe, „10 tys. kroków” było czysto marketingowym hasłem 

wymyślonym przy okazji igrzysk olimpijskich w Japonii ponad 
pół wieku temu! Od tego czasu stało się dość popularnym slo-
ganem prozdrowotnym, który jednak długo nie miał żadnego 
potwierdzenia w badaniach naukowych. Dzisiaj już wiemy kon-
kretnie, na co dobrze wpływa taka dawka kroków, i coraz chęt-
niej sięgamy po narzędzia, które pozwalają nam je mierzyć. 
Z krokomierzy – w formie przypinek na odzież, zegarków, na-
kładek na rękę, smartwatchy i innych tego typu sprzętów – na 

bieżąco korzysta około pół miliona ludzi na świecie. Jest to liczba 
bardzo konkretna i bez wątpienia potwierdza, że często dopiero 

z licznikiem na ręce zdajemy sobie sprawę ze swego zasiedzenia. 
I dopiero wtedy zaczynamy z nim walczyć. Pomagają dodatkowe 
funkcje tych urządzeń – mierzenie pulsu, spalania i przebytych ki-
lometrów czy podawanie efektów treningu. Bez wątpienia jest to 
jednak doskonała motywacja, by chodzić więcej każdego dnia.

KAŻDY RUCH JEST LEPSZY NIŻ JEGO BRAK
Z tym zdaniem dziś już nikt nie polemizuje. Jak jednak zwiększyć co-
dzienną liczbę kroków, nie zmieniając zbytnio trybu życia i nie zmu-
szając się do codziennych treningów, które nie dla każdego będą przy-
jemne? Na co dzień istnieje wiele możliwości – przede wszyst-
kim wszędzie, gdzie to możliwe, docieraj pieszo. Jeśli masz czas 
– wysiadaj przystanek wcześniej z autobusu lub tramwaju. 
Chodź na mniejsze zakupy częściej zamiast jeździć po 
większe raz w tygodniu. Umawiaj się ze znajomymi czy 
z rodziną na spacer zamiast na spotkanie w domu lub 
na mieście. Unikaj wind, ruchomych schodów, parkuj 
na krańcu parkingu. Szukaj wymówek, by ruszać się jak 
najczęściej – dla dobrego samopoczucia i ciała, i ducha.

Ewelina Wolna-Olczak

10  tys. kroków do formy
Wielu ludzi w ostatnim roku doceniło rolę codziennego ruchu i zaczęło szukać 
okazji do aktywności fizycznej. Jednym z popularnych trendów – lecz wcale nie 
nowym! – stał się fenomen „10 tys. kroków”. Liczyć kroki pomagają nam specjalne 
krokomierze, smartwatche i aplikacje sportowe, a codzienne wyrobienie dziesię-
ciotysięcznej „normy” to dla wielu ważny cel – często i zdrowotny, i wizualny.
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Kiedy mój nowy samochód odmówił posłuszeństwa, przeklinałam 
chwilę, w której zdecydowałam się na lepszy model. Z żalem 
patrzyłam na lawetę odholowującą moje cacko ze sfuszerowanym 
silnikiem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pan Wojtek, 
mechanik w warsztacie, z zawadiackim uśmiechem rzucił, że za 
usterkę odpowiadają… kuny.

Kiedy mój nowy samochód odmówił posłuszeństwa, przeklinałam 
chwilę, w której zdecydowałam się na lepszy model. Z żalem 
patrzyłam na lawetę odholowującą moje cacko ze sfuszerowanym 
silnikiem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pan Wojtek, 
mechanik w warsztacie, z zawadiackim uśmiechem rzucił, że za 

Zające, jelenie, sarny, lisy, kuny, bobry czy 
dziki coraz częściej zaglądają na miejskie 
ulice i osiedla. Pół biedy, jeśli przychodzą 
tylko na zwiady. Gorzej, gdy zwaśnią się 
z tubylcami lub urządzą drakę.

Kuny to drapieżniki z rodziny łasicowatych. Są 
najbardziej aktywne nocą oraz wieczorem, 
choć czasem również w dzień. Wiosną i jesie-
nią ich obecność daje się ludziom we znaki.

Kuny jako kryjówki wybierają najchętniej 
dziuple w drzewach. W razie niebezpieczeń-
stwa często ożywają opuszczonych ptasich 
gniazd, norek wiewiórek oraz szczelin skal-
nych. Kiedy temperatura spada, wolą spać 
pod powierzchnią ziemi. Kuny polują głów-
nie na małe ssaki (szczególnie na nornice 
i wiewiórki), ptaki, owady, żaby, węże i śli-
maki. Nie gardzą też padliną ani owocami. 
W poszukiwaniu bezpiecznego schronienia 
coraz częściej zamiast leśnych nor zasiedlają 
budynki gospodarskie lub poddasza domów. 
Wspinają się po pionowych ścianach i ele-
mentach konstrukcyjnych. Wybierają małe 
szczeliny i otwory w murach, by dostać się 
do budynku, założyć gniazdo i powić młode. 
Co gorsza, znaczą terytorium odchodami 
i moczem. Często atakują hodowane kury, 
gołębie i inne ptactwo. W nocy urządzają 
prywatki – harcują z młodymi, prowadzą 
spory ze współlokatorami, a podczas godów 
wydają głośne odgłosy. Nie spodziewajmy 
się, że sprzątną po domówce. Bywa, że re-
mont jest nieunikniony. 

Kuna jest  zwierzęc iem płochl iwym 
i ostrożnym, a przy tym prawnie chro-
nionym w Polsce. Wszystkie sposoby jej 
wypłoszenia muszą być humanitarne. Aby 
złapać kunę, potrzeba nie lada cierpliwo-

ści. Można ją zwabić w żywołapkę z odpo-
wiednim systemem zapadek. Do instalacji 
używamy rękawiczek, aby zostawić po 
sobie jak najmniej zapachów. W pułapce 
umieszczamy przysmak (kurze jajo, udko 
z kurczaka, chleb z miodem) i pozwalamy 
szkodnikowi ucztować do woli przez kilka 
dni. Gdy kuna przywyknie do obecności 
przynęty, można śmiało uruchomić pu-
łapkę, a zamkniętego w klatce zwierzaka 
wypuścić na wolność w oddalonym le-
sie. Innym sposobem jest umieszczenie 
w miejscu, gdzie przebywa kuna, starych 
ubrań, mocno przesiąkniętych ludzkim za-
pachem. Bo kuna, choć człowiekowi robi 
na przekór, ludzi się boi. Dobre rezultaty 
daje odstraszacz w postaci urządzenia emi-
tującego niesłyszalne dla ludzkiego ucha 
ultradźwięki o zmiennej częstotliwości. 

Wyciek płynu chłodniczego (widoczna 
kałuża pod autem), brak rozruchu silnika 
lub jego nierówna praca z powodu uszko-
dzenia przewodu zapłonowego, trójkątne 
ślady zgryzu, rozdarcia poszycia wygłusza-
jącego, odciski łap, kawałki futra na masce 
lub w komorze silnika, zapach kału pod 
maską. Jeszcze rozgrzany po trasie samo-
chód to dla kun niezła fucha! Przegryzio-
ne gumowe węże, przewody elektryczne 
i wodne to często ich dzieło. Co gorsza, 
kuny lubią wracać do miejsc, w których już 
się zadomowiły. Cóż, z panem mechani-
kiem lepiej się zaprzyjaźnić.

Kierowcy prześcigają się w pomysłach, jak 
odstraszyć szkodniki. Kostki do toalety, do-
mestos, ząbki czosnku, naftalina, terpen-
tyna. Niektórzy rozwieszają w aucie worki 
z sierścią psa, kota, wilka czy niedźwiedzia 
(konia z rzędem temu, kto wie, jak je zdoby-
wają!). Niestety, amatorskie pomysły zawo-
dzą. Stosowane aromaty prędzej odstraszą 

współpasażerów niż zwinnego i sprytnego 
drapieżnika. Dobrą praktyką jest używanie 
środków odstraszających w formie sprayu, 
zawierających mikrokapsułki olejków ete-
rycznych. Można je nabyć na stacjach ben-
zynowych lub w sklepach ogrodniczych. Co 
ważne, mają dłuższą skuteczność działania 
od środków naturalnych. Nanoszenie pre-
paratu należy jednak powtarzać. Jak każdy 
zapach, z czasem wietrzeją. I jeszcze jedna 
wskazówka – lepiej zostawiać samochód 
pod latarnią. Kuny wyrządzają szkody pod 
osłoną nocy i światło im nie w smak.

W warsztacie samochodowym spotykam 
kolegę z podstawówki. Niegdyś erudyta, 
dziś mruk. Dopiero gdy palcem wskazuje 
na wgniecenie maski w horrendalnie dro-
gim niemieckim aucie, daję mu prawo do 
milczenia. Pan Wojtek dopowiada, że zna-
jomy napatoczył się na dzika.

Dzik jest przodkiem świni domowej. W Pol-
sce występuje bardzo licznie na terenie nie-
mal całego kraju – od wybrzeży Bałtyku na 
północy aż po góry, gdzie dochodzi do gór-
nej granicy lasu. Mówi się o silnym wzroście 
populacji dzika na terenie Europy w ostat-
nich trzydziestu latach. Zmiany klimatu ze 
słabymi zimami wpłynęły na większą repro-
dukcję gatunku oraz dogodniejsze możliwo-
ści przeżycia. Ogólny trend społeczny pro-
wadzący do zmniejszenia liczby myśliwych, 
zmiany w metodach polowań, zwiększenie 
powierzchni leśnej poprzez zalesianie grun-
tów porolnych, a równocześnie większy do-
stęp do żywności przyczyniły się również do 
faktu, iż liczba dzików rośnie na potęgę.

Nadmierny rozwój populacji dzika prowadzi 
do wielu problemów – przenoszenie chorób 
na inne zwierzęta i ludzi, szkody w upra-
wach rolnych czy wypadki na drogach. 
Dziki migrują w poszukiwaniu pożywienia 
lub nowego miejsca do życia. Największą 
aktywność przejawiają o zmierzchu i o świ-
cie na drogach między terenami zalesio-
nymi. To zmora kierowców. W miesiącach 
jesiennych, gdy szybko zapada zmierzch, 
a widoczność jest często ograniczona, 
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Wydarzenie 
miesiąca!

Yoga
Bien-être

Dołącz do
naszego zespołu

Zapraszamy na warsztaty jogi.
Niebawem, szczegóły na naszym 
Instagramie i Facebooku!

Dołącz do
naszego zespołu

Bądź na bieżąco  
- Śledź nas!

Naszym pracownikom 
gwarantujemy:
 | Atrakcyjne wynagrodzenie i 

wypłatę ZAWSZE na czas

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

 | Odzież ochronną i zwrot kosztów 
za pranie

 | Płatne szkolenia zawodowe

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

 | Profesjonalną obsługę

 | Pomoc administracyjną

 | Zwrot kosztów transportu

 | Świadczenia socjalne i 
emerytalne

 | Grafik dostosowany do sytuacji 
życiowej pracownika

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

 | Rozliczenie raz w miesiącu

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

 | W sytuacjach «awaryjnych» 
pracownik może się rozliczyć 
smsem w ostatni dzień miesiąca
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U pana Wojtka roboty jak w ulu. W warsz-
tacie roi się od klientów. Większość z nich 
to stali bywalcy. Remontują podwozie, ce-
rują pęknięcia. Chuchają na wżery i pęche-
rze. Polerują otarcia. Byle tylko nie oddać 
zgredka na złom. W jednym takim zapa-
leńcu odnalazłam bratnią duszę. Wicia, 
zapalony ogrodnik, nie wrzuca wszystkich 
dzikich zwierząt do jednego worka. Muszę 
przyznać, że coś jest na rzeczy. 

O ile kuny czy dziki nie wzbudzają naszych 
zachwytów, to na widok jeży wstępuje w nas 
dobry samarytanin. W Polsce można spotkać 
dwa bardzo podobne do siebie gatunki. Jeż 
wschodni występuje na terenie całego kra-
ju. Jeż zachodni spotykany jest w zachodniej 
części Polski. Oba są pod ścisłą ochroną. Nie 
wolno ich chwytać, przetrzymywać ani nisz-
czyć lub uszkadzać ich schroniska.

W kulturze od czasów starożytności rozpo-
wszechnił się obraz jeża niosącego jabłko 
nabite na kolce. Nie ma on nic wspólne-
go z rzeczywistością. Jeże są zwierzętami 
owadożernymi. Na ich pokarm składają się 
ślimaki, jaszczurki, węże, chrząszcze, żaby, 
jaja i pisklęta ptaków, a czasami padlina 
i owoce opadłe z drzew. Jednak głównym 
składnikiem pokarmu – z uwagi na maso-
we występowanie i łatwość zdobycia – są 
dżdżownice. Wiosną i latem jeże trzymają 
formę, jednak późną jesienią bardzo inten-
sywnie żerują. Mają doskonale rozwinięty 
zmysł widzenia nocą i słuch pozwalający 
zidentyfi kować nawet drobne stworzenia. 
Ogromna ilość pobieranego pokarmu ma 
na celu nie tylko pokrycie bieżących po-
trzeb energetycznych, ale przede wszystkim 
zgromadzenie podskórnych zapasów tłusz-
czu. Podobno potrafi ą w ciągu nocy zjeść 
aż 200 gramów różnych owadów. To tyle, 
ile waży duża paczka chipsów! Pod koniec 
września lub w październiku dobrze odży-
wiony jeż szuka już zimowej kryjówki.

Jeże tracą swoje bezpieczne naturalne śro-
dowisko bytowania i trafi ają w pobliże sie-
dzib ludzkich, w tym do miast. Te prowadzą-
ce nocny tryb życia ssaki możemy spotkać 
w parkach, zieleńcach czy w ogrodach. Waż-
ne, by jeża nie płoszyć. Jeśli chcemy mu po-
móc, zanieśmy go do spokojnego miejsca na 
terenie zielonym. Charakterystyczne igły jeży 
to przekształcone włosy. Zwijanie się w kulkę 
z nastroszonymi kolcami umożliwia im obro-
nę przed drapieżnikami. Jednak największym 
przeciwnikiem jeża jest… człowiek. Kluczo-
wym elementem ochrony jeży jest zacho-

wanie oraz odtwarzanie ich naturalnych 
siedlisk. Jeże nie odnajdą się w parkach 
czy ogrodach z krótko przystrzyżoną trawą 
i wygrabionymi liśćmi. Koszenie i wypalanie 
traw oraz gałęzi naraża je na niebezpieczeń-
stwo. Śmiertelną pułapką są dla nich otwar-
te studzienki ściekowe i niezabezpieczone 
oczka wodne. Jeże szukają miejsc zacienio-
nych, z zaułkami. Lubią tereny trawiaste, 
gęste zarośla, zakrzaczenia i łąki kwietnie. 
Idealną kryjówkę stanowi kompostownik. 
Dobrą praktyką jest samodzielne sklecenie 
domku dla jeża, na przykład z postawionej 
do góry nogami skrzynki po owocach wyło-
żonej sianem. Warto usypywać kopce z liści 
i gałęzi w mało uczęszczanych miejscach. Co 
ważne, jeż musi szybko znaleźć lub zbudo-
wać gniazdo, gdyż w czasie mrozu natych-
miast ginie. Ekolodzy doradzają, by w przy-
padku ochrony jeży mieć na uwadze zasadę 
trzech C – ciepło, cicho, ciemno.

Obecność jeża w ogrodzie może znacznie 
pomóc w zmniejszeniu populacji wielu 
szkodliwych roślin, choćby turkucia pod-
jadka. Bo taki turkuć, drążąc korytarze tuż 
pod powierzchnią, unosi młode rośliny, 
wskutek czego więdną i zasychają. Po-
nadto owad ten zjada napotkane korzenie 
(rośliny wciąga do korytarzy) oraz wygry-
za dziury w bulwach korzeniowych i kłą-
czach roślin. Jeże nie gardzą także larwami 
i osobnikami dorosłymi wielu szkodników. 
Niestety są jednymi z najczęstszych ofi ar 
kolizji z samochodami. Miejmy to na uwa-
dze, jadąc wzdłuż parków. 10 listopada 
obchodzimy Dzień Jeża. Może warto mieć 
oczy i uszy (bo jeże wpadają w większy rej-
wach niż kuny) szeroko otwarte.

Nie jestem fanką motoryzacji, ale z warsz-
tatu pana Wojtka wychodzę bogatsza o re-
fl eksje nad ekosferą. Koszt naprawy moje-
go auta ma zamknąć się w kwocie kilkuset 
złotych. Czy jestem osamotniona? Skądże. 
W Polsce nie prowadzi się statystyk (choć 
pan Wojtek mógłby robić za świadka), ale 
z danych Niemieckiego Stowarzyszenia 
Ubezpieczycieli (GDV) wynika, że w 2016 r. 
kuny były odpowiedzialne za 205 tys. szkód 
zgłoszonych w ramach polisy auto casco. 
Koszty napraw wyniosły w sumie kilkadzie-
siąt milionów euro! Mój kolega nie miał tyle 
szczęścia co ja. Za wymianę przedniej maski 
plus wyciąganie wgnieceń z lakierowaniem 
drzwi po kolizji z dzikiem musi wysupłać kil-
ka tysięcy złotych. Oboje stwierdzamy, że 
z dzikich na mieście najbardziej lubimy jeże.

Sylwia Znyk

zderzenie z nieoczekiwanie wbiegającym 
na asfalt zwierzęciem jest niewykluczone. 
Musimy zachować czujność już w momen-
cie, kiedy widzimy znak ostrzegający przed 
dziką zwierzyną. Gdy dzik wpadnie na jezd-
nię, trzeba zareagować natychmiast – wy-
hamować i wyminąć, o ile taki manewr nie 
zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Trąbienie 
też może go wypłoszyć. Nie poleca się na-
tomiast włączać długich świateł, ponieważ 
oślepione dziki (a także sarny i jelenie) tra-
cą orientację i stają w bezruchu. Jeśli już 
dojdzie do zderzenia, natychmiast wezwij-
my pomoc (za nieudzielenie pomocy zwie-
rzęciu grozi grzywna). W wyniku szoku dzik 
może być agresywny.

Teren żerowania dzików jest często znacz-
nie oddalony od miejsca ich bytowania, 
a w wielu rejonach pojawiają się okresowo. 
Obecność dzików w środowisku naturalnym 
jest bardzo korzystna, jednak powodują one 
sporo zamieszania, gdy organizują wycieczki 
w głąb miasta. Nie da się ukryć, że popula-
cja dzików urzędująca na terenach zamiesz-
kałych również jest bardzo liczna. Wpływa 
na to duża dostępność pożywienia poza 
terenami leśnymi. Dziki w miastach czują 
się coraz swobodniej. Chadzają po placach 
zabaw, w pobliżu dzieci, śpią pod balkona-
mi, a obecność człowieka mają w nosie. Aby 
uchronić się przed spotkaniem tête-à-tête, 
należy utrzymywać czystość na terenie swo-
jej nieruchomości, zamykać kosze na śmieci 
w okolicy swego gospodarstwa domowego 
i nie zostawiać resztek żywności w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. 

Gdy jednak spotkanie z dzikiem wydaje 
się nieuchronne, należy jak najszybciej od-
dalić się od osobnika, nie wykonując przy 
tym gwałtownych ruchów. Ucieczka może 
sprowokować zwierzę do ataku. I nawet 
jeśli dzik tak dziko z bliska nie wygląda, za 
żadne skarby nie wolno go głaskać i karmić. 

W okresie lata i jesieni rośnie liczba wypad-
ków drogowych z udziałem dzikich zwie-
rząt. Według raportu WWF zwierzęta z ro-
dziny jeleniowatych (daniele, sarny, jelenie) 
w 98 proc. ponoszą śmierć na drodze lub 
w wyniku obrażeń. W kolizjach biorą udział 
także lisy, zające, kuny, wiewiórki, jeże, inne 
gryzonie, koty oraz psy. Według ofi cjalnych 
raportów policja odnotowuje średnio 20 do 
25, a nawet 30 tys. takich wypadków rocz-
nie. Jednak rzeczywista liczba jest większa 
– kierowcy często nie zgłaszają służbom ko-
lizji. Pamiętajmy też, że po drugiej stronie 
są ludzie. Śmiertelne ofi ary pieszych wycie-
czek dzikich zwierząt.
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Czuwanie przy zmarłym samo w sobie jest 
już bardzo ważnym obrzędem, który ma 
pewne określone elementy, jak spowiedź, 
ostatnie namaszczenie i pożegnanie z bliski-
mi, o ile to możliwe. Ale niewielu z nas może 
pamięta o tym, że w odchodzeniu absolutnie 
nie można człowiekowi przeszkadzać. Płacze, 
zawodzenia i prośby o pozostanie przy ży-
ciu mogą sprawić, że przejście do lepszego 
świata będzie bolesne i długie, a zasmucona 
dusza zmarłego nie od razu zechce opuścić 
swoje dobra doczesne. Jednym z najbardziej 
zakorzenionych w przekonaniach wielu kul-
tur przesądów związanych ze śmiercią jest 
właśnie ten o konieczności zapewnienia bez-
piecznego i szybkiego przejścia duszy do lep-
szego świata. Przekonanie o tym, że dusza 
zmarłego może pozostać uwięziona lub za-
gubiona w świecie żywych, towarzyszy ludz-
kości od zarania dziejów i jest zdecydowanie 
jednym z mitów istniejących w każdej kultu-
rze. Jego odbicie znajdziemy w opowieściach 
o wampirach (staropolskich wąpierzach), 
złych duchach, strzygach i południcach. 

Aby zapobiec nieszczęściu, natychmiast po 
zgonie domownika (a w niektórych regio-
nach nawet tuż przed) należało pootwierać 
w domu żałoby wszystkie okna, pozasłaniać 
lustra i święte obrazy, a wszystko po to, by 
dusza mogła swobodnie umknąć z ciała 
i skierować się ku niebu. Na Lubelszczyźnie 
bardzo długo panował nawet zwyczaj otwie-
rania drzwi i okien w oborach, stodołach, 
komorze czy lochu – wiadomo przecież, że 

gospodarz albo gospodyni będą chcieli po 
raz ostatni obejść „podwórek i żywinkę”, 
żeby się z nimi pożegnać i im pobłogosławić. 
Przepiękną tradycją naszego kraju jest po-
wiadamianie zwierząt o śmierci i pożegnaniu 
zmarłego. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu, kie-
dy odejdzie pszczelarz, należy obejść pasiekę 
i zapukać w każdy ul, aby obwieścić pszczele-
mu ludkowi odejście ich opiekuna. Czasem 
mówi się, że dusza z ciała wylatuje kominem, 
czasem oknem albo drzwiami. Tak czy owak 
ważne jest, żeby nie pozostawała zamknięta 
i miała wolną drogę ucieczki. 

Lustra osłaniało się przede wszystkim dla-
tego, że nieostrożna i może nieco zagubio-
na na początku dusza może nieopatrznie 
spojrzeć w nie i pozostać w nim zamknięta 
na zawsze, bez możliwości osiągnięcia zba-
wienia. Zła, zniewolona i szukająca wyjścia, 
może, chcąc nie chcąc, bardzo uprzykrzyć 
życie swoim bliskim. Powszechnie uważano, 
że dusza zmarłego przychodzi do domu ża-
łoby do momentu pogrzebu, a w niektórych 
regionach naszego kraju uważa się, że moż-
na ją spotkać nawet do 40 dni od śmierci. 
Dlatego też niekiedy obrazy i lustra odsła-
niało się dopiero po upływie tego czasu. 
Często zatrzymywano także zegar dokładnie 
w godzinie śmierci domownika. Ważne było 
przede wszystkim to, by jego tykanie i kuka-
nie kukułki nie niepokoiły wędrującej duszy.

Dziś do trumny zmarłemu wkłada się krzy-
żyk, różaniec, święty obrazek, książeczkę 
z komunii, czasem wianuszki święcone na 
dzień Matki Boskiej Zielnej. Dawniej ludzie 
przygotowujący ciało dbali, żeby zmarły miał 
też przy sobie to, co było dla niego ważne 
i z czym się nie rozstawał. Jeśli utykał, musiał 
mieć ze sobą swoją laskę, jeśli nosił okulary 
albo protezę, to oczywiście nie można było 
go ich pozbawiać. Palacze chowani byli z faj-
ką, tabakierą, a czasem i paczką papierosów. 
Kobiety zamężne musiały obowiązkowo mieć 
na głowie chustkę, a mężczyźni dostawali 
kaszkiet. W niektórych regionach uważano, 
że wszystkie sprzęty zmarłego, jego ubra-
nie czy pościel należy albo pochować razem 
z nim, albo spalić – wszystko po to, by nie 
sprowadzić śmierci z powrotem do domu. 

Ważne było też to, jak nieboszczyka przy-
gotowywano do ostatniej drogi. Każdy błąd 
w rytuale i każde zaniechanie mogło sprowa-
dzić na zmarłego, na jego rodzinę i miejsce 

zamieszkania nieszczęście i klątwę. Zmarły 
musiał mieć zamknięte oczy i usta, żeby nie 
mógł na nikogo spojrzeć ani wypowiedzieć 
imienia bliskiej mu osoby, by ta nie podzieli-
ła jego losu. Myciem i ubieraniem ciała zaj-
mowali się dalsi krewni lub starsze kobiety. 
Istotne było zadbanie o to, by zmarły dostał 
najlepsze odświętne ubranie, na którym ab-
solutnie nie mogło być zagnieceń. W nie bo-
wiem mogły zaplątać się grzechy zmarłego 
albo nawet sama dusza i utrudnić, a nawet 
uniemożliwić mu zyskanie zbawienia. Aby 
drogę tę otworzyć i ułatwić, w domu zbiera-
li się bliscy, przyjaciele i sąsiedzi, by modlić 
się za duszę zmarłego i o nim rozmawiać. 
Pamiętam, że kiedy zmarła moja świętej 
pamięci babcia, jej koleżanki opowiadały 
na czuwaniu najrozmaitsze, czasem bardzo 
szalone historie z czasów ich dzieciństwa. 
Czułam wtedy bardziej niż kiedykolwiek mi-
łość, przywiązanie i szacunek tak wielu ludzi 
dla babusi. Śmiech jej koleżanek sprawiał, że 
nieco łatwiej było mi się z nią pożegnać. 

Niezwykle ważne było, by przy ostatnim 
pożegnaniu, tuż przed pogrzebem, trumnę 
z ciałem wynieść z domu nogami do przodu, 
aby dusza spokojnie opuściła mieszkanie. 
Uderzano też dnem trumny o próg domu 
trzy razy, wypowiadając przy tym formułę: 
„Ach, żegnajcie, drogie progi, gdzie chodziły 
moje nogi”. Pamiętano, by kiedy czuwający 
wyjdą, a trumna zostanie podniesiona z ka-
tafalku, poprzewracać w domu stołki i krze-
sła, żeby dusza nie mogła usiąść i zostać. 

Niemal każdy zakaz, a było ich wiele – nie pa-
trzeć za siebie, idąc w orszaku pogrzebowym, 
nie prowadzić opłakujących przez pola – miał 
za zadanie zapewnić duszy nieboszczyka bez-
pieczną i szybką podróż w zaświaty. Każdy 
nakaz chronił z jednej strony jego zbawienie 
i życie wieczne, a z drugiej żyjących, żeby po 
pierwsze śmierć nie pokazała się w gromadzie 
zbyt wcześnie, a po drugie, żeby nie sprowa-
dzić na ludzi żadnego innego nieszczęścia. 
Smutne jest to, że tak wiele pięknych i staro-
dawnych obrzędów zanika w naszych wsiach 
i miastach. Nasi przodkowie stworzyli je nie 
tylko po to, by zabezpieczyć zmarłemu zba-
wienie, a sobie spokój, ale także dlatego, że 
przez wykonywanie określonych zadań mogli 
się uspokoić, rozpocząć żałobę i przygotować 
na ten najtrudniejszy moment, kiedy wraca 
się do domu, gdzie właśnie kogoś ubyło.

                                   Anna Albingier

Wraz z początkiem listopada nachodzi 
nas co roku zaduma nad sensem życia 
i nieuchronnością śmierci. Spotykając się 
na cmentarzach, wspominamy naszych 
najbliższych, mówimy o tęsknocie i pust-
ce powstałej po stracie ukochanej osoby. 
Polska tradycja regionalna zna niezliczo-
ne rytuały pogrzebowe, które nie tylko 
mają pomóc przejść spokojnie duszy 
zmarłego do wieczności, ale też ukoić 
smutek i niepewność tych, którzy pozo-
stali w żałobie. Wiele z dawnych obrzę-
dów niestety odchodzi w niepamięć, bo 
obowiązek przygotowania zmarłego do 
ostatniej drogi powoli przejmują fi rmy 
pogrzebowe. Dlatego też warto o nich 
nieco opowiedzieć, ponieważ są piękne 
i często unikatowe w skali światowej. 
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Poszukujemy i zatrudniamy pracowników bez godzin!







WHO przyznali, że po wielu latach badań 
oraz dyskusji na temat płciowości doszli do 
wniosku, że transseksualizm ma niewiele 
wspólnego ze stanem zdrowia psychiczne-
go. Według nowej międzynarodowej klasy-
fikacji chorób ICD-11 transpłciowość zostaje 
przeniesiona z sekcji „zaburzeń” do sekcji 
„zdrowie seksualne”.

Dawniej osoby transseksualne uważane 
bywały za chore psychicznie i izolowane 
na oddziałach zamkniętych, by powróciły 
do tzw. normalności. Dyskurs medyczny 
zdeterminował postrzeganie tego zjawiska. 
Dziś świadomość społeczeństwa jest więk-
sza, ale nadal odczuwamy niepokój przed 
tym, co nieznane, obce, inne, wychodzące 
poza utarte schematy.

Tymczasem bywa i tak, że ciało i dusza nie 
potrafią dojść do porozumienia. Trans-
seksualizm, nazywany także transgende-
ryzmem, dysforią płciową lub zespołem 
dezaprobaty płci, to jedno z zaburzeń 
tożsamości płciowej. Dana osoba identy-
fikuje się z inną płcią, niż wskazuje na to 
jej budowa ciała, w szczególności narządy 
płciowe. Dlatego właśnie należy różnico-
wać płeć biologiczną (sex) i odczuwaną, 
czyli psychiczną (gender). Ktoś, kto rodzi 
się w ciele mężczyzny, może postrzegać 
siebie jako kobietę. Analogicznie osoba, 
która rodzi się jako kobieta, może identy-
fikować się jako mężczyzna. 

„Nie potrafię w pełni wyrazić, jakie to niezwykłe 
uczucie, by wreszcie kochać siebie na tyle, 
by podążyć za tym, kim naprawdę jestem” – 
niespełna rok temu napisał na Instagramie Elliot 
Page, gwiazda filmu „Juno” i serialu Netfliksa 
„Umbrella Academy”. Wyznał tym samym, że jest 
osobą transpłciową, niebinarną.

TEN DZIEŃ

Każdego roku 20 listopada w wielu kra-
jach obchodzony jest Dzień Pamięci Osób 
Transpłciowych. Ma on na celu upamięt-
nienie tych, którzy w ostatnim roku zostali 
zamordowani lub popełnili samobójstwo 
z powodu transfobii. Służy też zwróceniu 
uwagi na przemoc, jakiej doświadczają oso-
by transpłciowe.

W 1999 r. w Stanach Zjednoczonych grup-
ka przyjaciół Rity Hester – bostońskiej 
działaczki na rzecz osób trans, która zo-
stała zabita we własnym mieszkaniu przez 
nieznanego sprawcę – postanowiła uczcić 
pierwszą rocznicę jej śmierci. Spotkali się, 
zapalili znicze i odczytali listę nazwisk in-
nych osób zamordowanych w minionym 
roku dlatego, że ktoś nie akceptował ich 
tożsamości i ekspresji płciowej. W ten spo-
sób, z inicjatywy Gwendolyn Ann Smith, 
transpłciowej graficzki, publicystki i przy-
jaciółki Rity, powstał Dzień Pamięci Osób 
Transpłciowych. Obchody zyskały między-
narodową popularność – odbywają się 
w ponad 80 krajach z całego świata, w tym 
od 2006 r. w Polsce.

Meksyk zajmuje drugie miejsce w Amery-
ce Łacińskiej pod względem zabójstw na 
tle homofobicznym. Pierwsza jest Brazylia. 
Media używają terminu „trans homicidio” 
(zabójstwo osoby trans). W całym Meksyku 
w latach 2007–2015 zamordowano aż 283 
transpłciowe kobiety. W bardzo brutalny 
sposób. Według danych żaden z przestęp-
ców nie został osądzony, a bliscy ofiar nadal 
są prześladowani. 

Transfobia, jak każda inna fobia, wynika 
z niewiedzy. Przemoc zaczyna się od słów. 
Kiedy osoby LGBT mówią, że jakieś sło-
wa je bolą, słuchajmy ich uważnie. Dziś 
o transseksualności zaczyna mówi się co-
raz głośniej. Znaczącą rolę w tej kwestii 
odegrało wybranie do parlamentu oso-
by transpłciowej, transkobiety, posłanki 
Anny Grodzkiej, która swoją osobą zainte-
resowała opinię publiczną. Nikt nie zliczy 
memów, karykatur i szyderczych komen-
tarzy, które wylały się pod jej adresem. 
Posłanka założyła fundację Trans-Fuzja, 
która pomaga osobom transpłciowym. 
Bo heteronormatywne wzorce trzymają 
się bardzo mocno. 

WYJAŚNIENIE

Termin „transseksualizm” został wprowa-
dzony w 1949 r. przez Davida Olivera Cauld-
wella, amerykańskiego pioniera w dzie-
dzinie seksuologii, jednak jako zjawisko 
wzbudził większe zainteresowanie dopiero 
w roku 1952. Było to związane z pierwszą, 
bardzo nagłośnioną medialnie, operacyjną 
zmianą płci wykonaną przez duńskich leka-
rzy, dzięki której George Jorgensen stał się 
Christine Jorgensen.

Światowa Organizacja Zdrowia nie uznaje 
transseksualności za zaburzenie. W maju 
2019 r. podczas międzynarodowego posie-
dzenia w Genewie specjaliści i specjalistki 
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Bywa, że natura się myli. Obdarza ciałem, 
które nie pasuje do mózgu, choć samo 
w sobie funkcjonuje należycie. Można więc 
wysnuć wniosek, że w pewnym sensie to 
mózg dostał zrządzeniem losu inną płeć. 
Nadaremno szukać źródeł transseksuali-
zmu. Większość teorii naukowych przyczy-
ny zjawiska upatruje w rozwoju prenatal-
nym i zmianach neurohormonalnych. Nie 
ma jednak jednoznacznych badań, które 
stwierdziłyby kategorycznie, co na tę dys-
harmonię ma wiążący wpływ – genetyka, 
psyche, wychowanie, a może środowisko? 

W KOLEJCE PO NOWĄ TOŻSAMOŚĆ

Widoczna niechęć do swoich organów płcio-
wych oraz poczucie obcości wobec swojej 
płci biologicznej czy stanowcze odmawianie 
spełniania przypisanych jej tradycyjnie ról 
kulturowych może pojawić się już u kilku-
latków, kiedy dziecko zyskuje samoświado-
mość. Zjawisko przybiera na sile w okresie 
dojrzewania. Transpłciowe nastolatki cierpią 
na depresję i mają myśli samobójcze. Przej-
ście przez dojrzewanie w ramach niechcianej 
płci jest traumą. Jak pogodzić się z tym, że 
płeć biologiczna i odczuwalna są różne?

Tranzycja płciowa (proces zmiany sposobu 
wyrażania swojej płci lub cech płciowych tak, 
aby były one zgodne z wewnętrznym poczu-
ciem własnej tożsamości) osoby transpłcio-
wej powinna być indywidualna. Konkretne 
elementy korekty wynikają z indywidualnych 
potrzeb. Wyróżnia się trzy stopnie leczenia 
osób transpłciowych – hormonoterapię, test 
życia oraz operację korekty płci. 

Terapia hormonalna służy zniwelowaniu 
fenotypowych cech płci biologicznej oraz 
rozwojowi cech płciowych charakterystycz-
nych dla pożądanej płci (wielu lekarzy sprze-
ciwia się kuracji hormonalnej u osób poniżej 
16–17 lat). W wyniku podania progesteronu 
i estrogenów następuje m.in. zmniejszenie 
rozmiaru jąder, powiększenie piersi, zmiana 
dystrybucji tkanki tłuszczowej, zmniejszenie 
owłosienia ciała, zmiana barwy głosu oraz 
zmniejszenie częstości i jakości erekcji. Nato-
miast po podaniu testosteronu następuje za-
nik menstruacji, łagodna atrofia (zanik) gru-
czołów piersiowych, męski typ owłosienia 
ciała, zwiększenie masy mięśniowej, zmiana 
barwy głosu i dystrybucji tkanki tłuszczowej.

Test życia to akt wejścia w nową rolę płcio-
wą w codziennym życiu. Umożliwia skon-
frontowanie pacjenta z rzeczywistością. 
Jak będzie funkcjonował w miejscu pracy, 
szkole, społeczeństwie?

Najbardziej ingerencyjną formą pomaga-
nia osobom transseksualnym jest opera-
cyjna zmiana płci, by dopasować ciało do 
tego, jak się pacjent definiuje. Mężczyzna 
urodzony w ciele kobiety przechodzi mam-
mektomię (usunięcie piersi), histerektomię 
(usunięcie macicy), bilateralną owariekto-
mię (usunięcie jajników) oraz falloplastykę 
(wytworzenie prącia), a u transkobiety prze-
prowadza się operację usunięcia jąder, wy-
tworzenia pochwy (zwykle ze skóry prącia) 
oraz uformowania zewnętrznych kobiecych 
narządów płciowych. Dodatkowo osoby 
transseksualne korzystają z zabiegów chi-
rurgii i dermatologii estetycznej – depilacji 
owłosienia, liftingu skóry twarzy, makijażu 
permanentnego, zmniejszenia chrząstki tar-
czowatej krtani, plastyki nosa oraz powiek.

Postępowanie terapeutyczne proponowa-
ne pacjentom transseksualnym przynosi 
im w wielu aspektach oczekiwane korzyści. 
Nie ukrywajmy jednak, że tranzycja płcio-
wa wiąże się z poważnymi, często nieod-
wracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi. 
Dotyczy to nie tylko postępowania chirur-
gicznego, ale także przewlekłej terapii hor-
monalnej. Metamorfoza osób transpłcio-
wych może trwać nawet całe życie, a przy 
tym jest długa i pełna wyrzeczeń. Komfort 
bycia sobą przypłacają często bezpłodnością.

Regulacje prawne dotyczące ubiegania 
się o zmianę płci różnią się pod pewnymi 
względami w zależności od kraju. W Polsce 
operacyjna zmiana płci jest w świetle pra-
wa dopuszczalna jedynie po wydaniu pra-
womocnego wyroku sądu o zmianie płci 
metrykalnej. Po uprawomocnieniu się wy-
roku sądu wprowadza się odpowiedni wpis 
do aktu urodzenia, wyznacza się pacjento-
wi nowe imię zgodne z przyjętą płcią oraz 
wymienia się dokumenty. Pacjent ponosi 
wszelkie konsekwencje prawne związane 
ze zmianą płci (np. wiek emerytalny). 

WBREW POZOROM

Nie da się ukryć, że ciało poprzez swo-
ją dostrzegalność staje się medium, za 
pośrednictwem którego prezentuje się 
światu, kim się jest. Stanowi ono ważny 
element kreowania samego siebie i ety-
kietowania innych. Binarny (dwudzielny) 
system rozróżniania płci powoduje, że spo-
łecznie uznawane są jedynie dwie wyklu-
czające się płci – albo jest się kobietą, albo 
mężczyzną. Powszechnie uznaje się, że 
cechy anatomiczne ciała determinują to, 
czy jest się postrzeganym przez otoczenie 
jako kobieta czy jako mężczyzna. Dawniej 

osobom, których nie dało się zamknąć do 
szufladek „kobieta” lub „mężczyzna”, przy-
czepiano łatkę dewiantów i tworzono pro-
cedury ich leczenia. Dziś podważa się taką 
formę normalizacji. 

Binarny kod męskości i kobiecości praktycznie 
nie dopuszcza nic pośrodku. Dla osób trans 
jest to duża presja. Transseksualność nieko-
niecznie musi oznaczać ciśnienie na zmianę 
płci. Nie wszystkie osoby trans chcą poddać 
się operacjom, a historie o znienawidzonym 
ciele nie muszą stanowić głównej osi narra-
cji transseksualizmu. Nie koncentrujmy się 
więc na analizie dyskomfortu psychicznego, 
niechęci do posiadanego od urodzenia ciała 
czy budowania tożsamości wokół przechodze-
nia od jednej płci do drugiej. Bycie pomiędzy 
płciami nie musi być tymczasowe. 

Kreowanie własnego wizerunku być może 
jest odpowiedzią na wyzwanie stawiane 
przez społeczeństwo, nie zaś istotą trans-
seksualności jako taką. Stąd w środowisku 
osób trans pojawiły się postulaty zmia-
ny terminologii – zaczęto unikać terminu 
„zmiana płci”, a w jego miejsce zapropono-
wano używanie innych określeń, takich jak 
„dopasowanie płci” czy „uzgodnienie płci”. 

Elliot Page nie identyfikował się ani jako 
kobieta, ani mężczyzna, ale jako niebinar-
na osoba transpłciowa. Aktor rozważał 
rezygnację z aktorstwa, kiedy na planach 
filmowych zakładał sukienki lub paradował 
w nich na czerwonych dywanach. Po przej-
ściu spektakularnej metamorfozy dumnie 
pręży swoje muskuły. Co najważniejsze, za 
męską posturą kryje się uśmiech. Szczery. 
Historie osób transpłciowych są zawsze 
indywidualne i bardzo własne. Warto pa-
miętać, że ich marzenia i cele nie kończą 
się jedynie na tranzycji. Może więc mówić 
o innych wymiarach życia osób transpłcio-
wych? Może zwrócić większą uwagę na 
transpłciowość w kontekście marzeń, celów 
i osiągnięć danej osoby?

Strach jest najstarszą i najsilniejszą ludz-
ką emocją. Najwięcej strachu kryje się 
w głowie. Pamiętaj, by w kontakcie z oso-
bami transpłciowymi nie określać ich jako 
„transseksualistka” albo „transseksualista”. 
Najstosowniejsze jest określenie „osoba 
transpłciowa”. Jeśli nie wiesz, jak zwracać 
się do danej osoby, najlepiej zapytaj. Im 
więcej wiesz, tym mniej się boisz.

Sylwia Znyk

ry
s.

 F
re

ep
ik

36 GAZETKA



GAZETKA   37



ROWER I HULAJNOGA
Oczywiście maksimum ekologii zawierają najprostsze rozwiązania 
– dojazd do pracy rowerem lub hulajnogą to najbardziej przyjazne 
naturze pomysły na codzienny transport. Prócz korzyści ekologicz-
nych niosą w sobie oczywiście też te zdrowotne – codzienny ruch, 
dłuższy pobyt na świeżym powietrzu, a także ekonomia. Dzięki wy-
borowi tych środków transportu można naprawdę dużo zaoszczę-
dzić nie tylko z powodu ceny samego pojazdu, ale także przez brak 
opłat za przejazdy, parkingi czy paliwo. 

MIEJSKIE MOŻLIWOŚCI
Duże i mniejsze miasta oferują dzisiaj swoim mieszkańcom wiele 
atrakcyjnych połączeń, które – stosowane powszechnie – mogą 
mieć znaczący wpływ na jakość powietrza i ilość finalnej miejskiej 
emisji CO2 do atmosfery. Chodzi o autobusy miejskie, tramwaje, 
trolejbusy, podmiejskie kolejki i pociągi. Transport zbiorowy jest 
stosunkowo tani w porównaniu z własnym środkiem transportu, 
a w dużych i zatłoczonych miastach pomaga zaoszczędzić wiele go-
dzin stania w korkach oraz problemów z parkingami. Często łączy 
przedmieścia i podmiejskie wsie z centrum.

ECO-DRIVING
Najczęściej wybierane są spalinowe środki transportu – samocho-
dy, ale też skutery i motocykle. Wiele osób nie może sobie pozwo-
lić na rezygnację z dojazdu do pracy takim pojazdem, ale zawsze 
można zastosować kilka zasad, które uczynią podróż bardziej eko-
logiczną. Są to na przykład dbałość o stan techniczny auta, jazda 
na stałych obrotach silnika, unikanie nagłych zmian prędkości itp. 
Do innych ważnych zasad należy unikanie tzw. pustych przejazdów 
– czyli w miarę możliwości zapełnianie miejsc w samochodzie in-
nymi pracownikami z okolicy. Chodzi także o robienie przy okazji 
zakupów i korzystanie z usług w okolicy pracy – lub domu, gdzie 
można dotrzeć pieszo. Należy korzystać z nawigacji samochodo-
wej, która pozwoli ograniczyć błądzenie i nabijanie zbędnych ki-
lometrów. Stosowanie się do zasad eco-drivingu ma także bezpo-
średnie przełożenie na finanse.

ELEKTRYCZNE ROZWIĄZANIA
Coraz częściej w przemieszczaniu się pomaga energia elektryczna. 
Wspiera ona zarówno rowerzystów, którzy mniej się męczą na drodze, 
jak i użytkowników hulajnóg, którzy znacznie przyspieszają. Pomaga 
też kierowcom samochodowym. Silniki elektryczne – mimo że również 
generują ślad węglowy – są o wiele bardziej ekologiczne od swoich 
spalinowych odpowiedników. Coraz częściej pojawiają się też pojazdy 
hybrydowe, łączące w sobie oba te rozwiązania. Korzystanie z elek-
trycznych pojazdów ma – poza ekologią – jeszcze kilka innych plusów. 
Są one tańsze w użytkowaniu (choć niekoniecznie, jeśli chodzi o kupno 
samego pojazdu), bardziej przyjazne dla ucha i dla stylu jazdy, a także 
o wiele lepiej przystosowane do przestrzeni miejskiej. Minus jest jeden 
– trzeba pamiętać o ładowaniu.

POCIĄG CZY SAMOLOT?
Wybór środków transportu na dalekie podróże jest niewielki – poza 
własnym pojazdem większość ludzi korzysta z pociągów lub samolo-
tów. Oczywiście patrząc na ślad węglowy, pociąg jest o wiele lepszym 
rozwiązaniem. Przewagę nad samolotami ma jeszcze w kilku innych 
aspektach: jazda nim jest bardziej komfortowa i przyjemna, bo można 
podziwiać widoki przez okno i odpocząć; można zabrać ze sobą więcej 
bagażu, być cały czas online (a nawet w pracy…), można uniknąć dłu-
gich dojazdów do miejsca docelowego.

Samolot to bomba emitująca ogromne ilości CO2 do atmosfery. Jest 
w nim może bezpieczniej, jest szybszy (choć często to tylko pozory, 
biorąc pod uwagę czas dojazdu na lotnisko i oczekiwania na odprawę), 
niejednokrotnie bilety są tańsze niż te na pociągi długodystansowe. Nie 
są to jednak korzyści, które rekompensują bardzo szkodliwy wpływ na 
środowisko, jaki ma każdy przelot. Dlatego o wiele korzystniej na długie 
dystanse, na wakacje czy wyjazdy służbowe wybrać pociąg – tam gdzie 
czas i cena nie grają priorytetowej roli. Jeśli już trzeba polecieć samo-
lotem, lepiej wybierać loty bezpośrednie, czyli bez przesiadek, a także 
wyjeżdżać rzadziej, ale na dłużej, niż częściej, lecz na krótko.

PRZEKALKULUJ SWÓJ ŚLAD
Całkiem ekologicznych środków transportu poza tymi napędzany-
mi siłą ludzkich mięśni nie ma. Ale są takie, które pozwalają dbać 
o ekologię bardziej, oraz takie, które przy stosowaniu kilku prostych 
zasad znacznie tracą na szkodliwości dla przyrody. Warto więc szukać 
właśnie alternatywy, dostosowując pojazd do infrastruktury trans-
portowej i drogowej w miejscu zamieszkania. Warto też korzystać 
dla własnej wiedzy z generatorów śladu węglowego dla danej trasy 
i danego środka transportu (np. www.greentripper.org). Dzięki nim 
można w szybki sposób obliczyć, jaką ilość CO2 wygeneruje do at-
mosfery nasza podróż – i być może to nakłoni nas do wyboru bardziej 
ekologicznego środka transportu.

Ewelina Wolna-Olczak

Czy istnieją ekologiczne 
środki transportu?
W dobie zagrażającej nam katastrofy klimatycznej 
coraz częściej w różnych sektorach gospodarczych 
i dziedzinach życia poszukiwana jest alternatywa dla 
nieekologicznych rozwiązań. Jednym z takich zagad-
nień jest zrównoważony transport. Dla większości 
mieszkańców Unii Europejskiej proekologiczny środek 
transportu lub jego bardziej przyjazna przyrodzie wer-
sja są w zasięgu ręki.

38 GAZETKA



GAZETKA    39



#ConnectingEuropeExpress

Wspomniany pociąg ekspresowy wyruszył 
z Lizbony 2 września br. Jadąc przez prawie 
wszystkie kraje Wspólnoty, w tym oczywi-
ście Polskę i Belgię, swoją podróż zakoń-
czył w Paryżu 7 października br. W ciągu 36 
dni zatrzymał się w stu miejscowościach 
dwudziestu sześciu krajów. Na podróż nim 
nie sprzedawano biletów, ale każdy przy-
stanek przemieniał się w ważne wydarze-
nie medialne i lokalne, dzięki czemu idee 
przyświecające kampanii zyskały rozgłos 
w całej Unii. 

A celem kampanii było zachęcenie miesz-
kańców kontynentu do korzystania z trans-
portu kolejowego po to, by zwiększyć mo-
bilność zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Pociąg promowany był jako 
ekologiczny, bezpieczny i wygodny środek 
transportu. Wskazywano na znaczący spa-
dek cen, dzięki czemu tego typu podróże 
będą bardziej przystępne dla szerszego 
grona odbiorców. Podkreślano rolę kolei 
w integracji Wspólnoty zarówno na płasz-
czyźnie gospodarczej, jak i turystycznej. 
Mówiono o nowych połączeniach, które 
pojawią się w najbliższych latach w całej 
Europie, o nocnych przejazdach, o kom-
forcie i bezpieczeństwie. Wszystko to ro-
bione było z nadzieją, że uda się zwiększyć 
zainteresowanie pasażerów kontynentu 
tym środkiem transportu – i wygląda na 
to, że misja przyniosła oczekiwane rezul-
taty. Więcej informacji o projekcie na: 
www.connectingeuropeexpress.eu.

odbywa się także stacjonarnie. W celu od-
nalezienia najlepszego połączenia warto 
korzystać z wyszukiwarek połączeń kole-
jowych, np. www.thetrainline.com.

Z  Warszawy do Ostendy

W połowie października poinformowano 
o planach uruchomienia połączenia z War-
szawy do Ostendy – przez m.in. Poznań, 
Berlin, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpię 
i Brukselę. Czeski przewoźnik RegioJet otrzy-
mał dostęp na tej trasie na pięć lat – pociągi 
ruszą prawdopodobnie latem 2022 r. Na tej 
linii możliwe będzie jedynie kupno biletów 
międzynarodowych, a nie krajowych, ale 
nie podano jeszcze orientacyjnych cen prze-
jazdu. Na pewno może to być ciekawa alter-
natywa dla podróżujących z Belgii do Polski 
(lub odwrotnie). 

W Polsce coraz lepiej funkcjonują połą-
czenia z najbliższymi sąsiadami – z Niem-
cami, z Czechami i ze Słowacją, a także już 
nieco dalej – z Austrią. W kwestii dyna-
mizacji pasażerskiego ruchu kolejowego 
wiele jednak musi się w Polsce zmienić. 
O ile dojazd do pracy pociągiem jest natu-
ralny, gdy jest koniecznością, o tyle rzad-
ko rozważa się go jako wakacyjny środek 
transportu. Być może wizyta europejskie-
go ekspresu zmieni coś w tej materii.

Ewelina Wolna-Olczak

POCIĄGIEM  
                          W           EUROPĘ

Rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. W ramach opracowanego przez Unię Europejską projektu 
w Europę wyjechał we wrześniu pociąg (a w zasadzie trzy pociągi o różnych szerokościach torów 
funkcjonujących w obrębie Unii), który miał propagować wśród mieszkańców Wspólnoty i całego 
kontynentu podróżowanie tym właśnie środkiem transportu. Pociąg, uważany przez UE za jeden 
z najbardziej zrównoważonych środków transportu, ma stać się konkretną konkurencją dla trans-
portu lotniczego i indywidualnego w ramach inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowe możliwości

Już dzisiaj wiele krajów Wspólnoty wy-
chodzi naprzeciw różnym potrzebom 
swoich mieszkańców. Powstające nowe 
połączenia kolejowe umożliwiają wybra-
nie się na długie wakacje lub na krótkie 
wypady weekendowe, ale też pozwala-
ją na dojazdy do pracy w obrębie dwóch 
krajów. Plusem jest lokalizacja dworców 
w centrach miast, bezpieczeństwo, kom-
fort, szybkość, punktualność, a w bliskiej 
perspektywie – również cena. 

W Belgii wyjątkowo dobrze radzi sobie 
w tym temacie SNCB – już teraz można 
wyjechać stąd do dwunastu europejskich 
krajów, a w nich w sumie do 3600 miej-
scowości. W tym aż 800 połączeń wycho-
dzących z Brukseli trwa mniej niż sześć 
godzin. W planie na najbliższe lata sieć 
ma uruchomienie kolejnych połączeń 
do około 2000 destynacji zagranicznych 
(w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niem-
czech, Austrii, Hiszpanii), co spowoduje, 
że transport lotniczy w całej Europie Za-
chodniej może zostać znacznie ograniczo-
ny. Plany obejmują wiele nowych nocnych 
przejazdów, dzięki czemu możliwe będą 
wyjazdy pociągiem nawet na wakacje na 
skraju kontynentu lub na szybkie narty 
w Alpy. Co ważne, bilety na kompletne 
trasy, również te zagraniczne, można na-
być przez strony internetowe, i nie trzeba 
się martwić ich zakupem w trakcie prze-
siadek. W Belgii sprzedaż takich biletów 

40 GAZETKA





 www.facebook.com/MaxiClean.be

W MaxiClean nie tylko miło się witamy, 
ale również serdecznie żegnamy.
Dziękujemy Pani Krysi za 7 lat współpracy 
i życzymy spełnienia marzeń na zasłużonej emeryturze.

Postaw na

MaxiClean

Nie musisz wierzyć nam na słowo!

Umów się z nami na spotkanie i przekonaj 
się sama, jak zmieni się Twoja praca, kiedy 
dołączysz do MaxiClean.

Chcesz poprawić swoje warunki pracy i wynagrodzenie?

Zmień biuro na MaxiClean!

Może przyszedł czas na zmianę u Ciebie?
Nie byłaś jeszcze na spotkaniu w MaxiClean?
Zadzwoń już dziś i przekonaj się sama. 
0485 03 13 70

Masz czasem dość pracy na mopie a na samą 
myśl o czyszczeniu piekarnika przechodzi Cię 
zimny dreszcz?
W MaxiClean rozumiemy jak ciężka jest Twoja 
praca i dbamy o Nasze Panie. 

U nas znajdziesz najlepsze warunki pracy 
w sektorze Titres- services. 
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Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com

Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu
podatkowym? Poszukujesz księgowego
który pomoże Ci w prowadzeniu Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami, a znajdziesz wszystko
to czego szukałeś - pomagamy klientom w
podejmowaniu mądrych decyzji już od 1997
roku!

WWW.KSIEGOWOSC.BRUSSELS | 0494 625 938
AV. DE TERVUEREN 296D, WOLUWE-SAINT-PIERRE

KSIĘGOWOŚĆ DOSTOSOWANA
DO TWOICH POTRZEB

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

księgowość
.brussels



Zapewne byliście w Leuven już nieraz, a jeśli 
nie, to koniecznie musicie to nadrobić. Oprócz 
obowiązkowych atrakcji znajdujących się 
w każdym przewodniku turystycznym, może-
cie zasugerować się naszym indywidualnym 
wyborem atrakcyjnych, acz czasem nieoczywi
stych miejsc w tym mieście. Poniżej dziewięć 
punktów listy City Trip Leuven z „Wakacjami 
w Belgii”. 

1. Osiedle Św. Marcina (Sint-Maartensdal)

Co takiego przywiodło nas do dzielnicy 
mieszkaniowej? Otóż to niebanalne osiedle 
w centrum Leuven, powstałe na miejscu klasz-
toru Doliny Świętego Marcina i późniejszych 
koszarów wojskowych, zostało w 1967 r. 
uznane za „najbardziej niezwykłą realizację 
zbudowaną ostatnio w Belgii”, a to za sprawą 
innowacyjnej, jak na tamte czasy, architektury. 

Na to nowoczesne, jak na owe czasy, osie-
dle składają się trzy sześciokątne wieżowce 
występujące na przemian z trzema wydłużo-
nymi blokami mieszkalnymi w kształcie jodełki. 
Najbardziej przykuwa wzrok budynek, który 
nazwałyśmy, z przymrużeniem oka, „blokiem 
rakietą” – ze względu na strzelistą antenę ra-
diową umieszczoną na dachu. Dzięki tej iglicy 
całość konstrukcji osiąga wysokość 115 m. 
Warto rzucić okiem na tę perełkę innowacyjnej 
myśli urbanistycznej lat 60.

2. Port i browar – dzielnica Vaartkom

Początki największego browaru w Belgii – Stel-
la Artois – sięgają XIV w. Pierwotnie był on 
nazywany Den Horen, czyli róg, co wyjaśnia, 
dlaczego ten dęty instrument blaszany po dziś 
dzień figuruje na etykiecie piwa. Spacerując 
wzdłuż kanału, odkryjecie idealne połączenie 
starego i nowego, ponieważ obecnie wokół 
portu znajduje się wiele nowych restauracji 
i sklepów, a miejsce to stało się jednym 
z najmo dniejszych w mieście. Chyba warto tam 
zajrzeć, chociażby po to, by samemu się o tym 
prze konać! 
Adres portu: Vaartkom, 3000 Leuven

A jeśli należycie do amatorów piwa, koniecznie 
wybierzcie się na zwiedzanie browaru. Wy-
cieczka trwa około półtorej godziny i kończy się 
w barze Stella Artois na dachu browaru, gdzie 
można delektować się doskonale podaną Stellą 
Artois – taka przynajmniej zachęta widnieje na 
stronie browaru, gdzie można zarezerwować 
wizytę: www.breweryvisits.com/nl/stella.
Adres browaru: Aarschotsesteenweg 20, 3012 Leuven

3. Statua Maryi

Ten piękny monument górujący nad koronami 
drzew można podziwiać w ogrodzie opactwa 
Keizersberg. Te XIXwieczne benedyktyńskie 
mury klasztorne zostały zbudowane przez 
mnichów z opactwa Maredsous. Dzięki otacza

jącemu budynki i cały teren długiemu murowi 
kompleks ten przypomina stary zamek, a ogród 
jest parkiem publicznym, z pięknym widokiem 
na miasto.

4. Murale

W samym Leuven ściennych malowideł ulicz
nych jest naprawdę mnóstwo, a niebanalnych 
murali zdecydowanie przybyło, odkąd miasto 
zostało członkiem społeczności Street Art Ci-
ties, czyli od 2020 r. Jeśli jesteście tropicielami 
street artu, w ich odnalezieniu pomoże poniż
sza mapa, zawierająca zdjęcia i adresy ulicz
nych dzieł nie tylko w Leuven, ale i na całym 
świecie: www.leuven.streetartcities.com/.

5. Ogród botaniczny Kruidtuin

Założony przez KU Leuven na terenie po 
dawnym klasztorze kapucynów Kruidtuin jest 
najstarszym ogrodem botanicznym w Belgii. 
Niegdyś studenci medycyny wykorzystywali 
ogród głównie do sadzenia ziół, z których produ-
kowano leki. Obecnie jest to przede wszystkim 
piękny park z kilkoma tropikalnymi szklarnia-
mi, oranżeriami, stawem z wodospadami oraz 
sadem owocowym. Miłośnicy roślin i ziół będą 
zachwyceni różnorodnymi kolekcjami. 
Wstęp jest darmowy, a ogród znajduje się dzie-
sięć minut spacerem od rynku (Grote Markt). 
W tym wypełnionym kolorami i zapachami miej

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

grupa

Wakacje w Belgii
scu szybko można zapomnieć, że znajdujemy 
się w mieście, a liczne ławeczki zachęcają do 
spędzenia tam dłuższego czasu i do odpo
czynku! Naszym zdaniem jest to absolutny 
must see podczas pobytu w Leuven.

6. Cmentarz i krypta (Oorlogsgedenkteken)

Na liście nieoczywistych miejsc do odwiedzenia 
w Leuven na pewno musi znaleźć się ten wielki 
cmentarz komunalny, pośrodku którego stoi be-
tonowa krypta wraz z pomnikiem wojennym, 
który w październiku tego roku został uznany 
za zabytek architektury. Na froncie pomnika 
przedstawiono anioła z wieńcem laurowym 
i kwiatami, oddającego hołd ofiarom I wojny 
światowej. Za pomnikiem znajduje się „drzewo 
wolności” z 1985 r., które zastąpiło pierwotną 
lipę, zasadzoną w 1830 r. z okazji uzyskania 
przez Belgię niepodległości. Warto również 
przespacerować się cmentarnymi alejkami, 
w których znajdują się liczne interesujące 
rzeźby. 

7. Muzeum sztuki M Leuven

Na szczególną uwagę zasługują tutaj nie tyl-
ko licznie zgromadzone zbiory dzieł sztuki 
znajdujące się w muzeum, ale także to, co na 
zewnątrz, czyli imponująca architektura same-
go muzeum, które zostało oddane do użytku po 
renowacji w 2009 r. Budynek zaprojektował bel-
gijski architekt Stéphane Beel, którego projekty 
znane są z kompleksowego połączenia history-
cznej zabudowy ze współczesną architekturą. 
W przypadku M Muzeum udało mu się to zna-
komicie, ale oczywiście polecamy sprawdzić 
samemu, czy macie podobne wrażenia estety-

czne.Nie przegapcie również wewnętrznego 
dziedzińca i tarasu na dachu nowego budynku, 
który jest częścią szlaku muzealnego, a z które-
go roztacza się piękny widok na miasto. Wizytę 
w M Muzeum można zarezerwować przez: 
www.visitleuven.be/fr/mleuven.
Adres: Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

8. Fonske i Chrząszcz

Nie sposób, zwiedzając Leuven, nie trafić na 
Fonske (który podobnie jak brukselski 
Manneken Pis jest od czasu do czasu ubierany 
w różne stroje, zależnie od okazji) oraz na na-
bitego na iglicę chrząszcza, gdyż znajdują się 
prawie w centrum miasta. Warto jednak wie
dzieć, co symbolizują. Z Fonske sprawa jest 
łatwiejsza – Fons Sapientiae po łacinie znaczy 
„źródło mądrości”, a posąg przedstawia studen-
ta, który czytając książkę, pozwala wiedzy wy-
pełnić jego umysł, tak jak płyn wypełnia 
szklankę. 

Jednak z nabitym na pal chrząszczem może 
nie pójść nam tak łatwo. Sięgamy zatem do ws-
półczesnego źródła mądrości, pozwalając wie-
dzy wlać się w nasze umysły. Zatem internet na 
to: iglicę z chrząszczem umieszczono na placu 
Ladeuzeplein w 2004 r. jako prezent dla mia
sta Leuven od uniwersytetu KU Leuven i Jana 
Fabre, z okazji 575lecia uniwersytetu. Totem 
chrząszcza jest tu rozumiany jako symbol 
piękna, wiedzy i nauki. Jan Fabre, bazując na 
swoich starszych dziełach, pyta, jak to możliwe, 
że chrząszcze przeżyły na naszej planecie 
400 mln lat. Łączy to pytanie i odpowiedź je-
dnocześnie z przebogatą biblioteką uniwersy-
tecką w Leuven, jej zbiorami, z całym jej boga
ctwem wiedzy i nauki. Ot, i cała tajemnica, ale 
zapewne same byśmy na to nie wpadły.

9. Kościół Św. Piotra (Sint-Pieterskerk)

Ciekawostki związane z kościołem św. Piotra 
są dwie, a trzecia to wisienka na torcie. Pierw
sza to fakt, że budowla jest zwieńczona 50me-
trową niedokończoną wieżą, która według 
pierwotnych planów miała mieć aż 169 m wyso-
kości. Druga – to mechaniczna lalka na fasa

dzie kościoła, czyli Jaquemart, który uderza 
młotkiem w dzwon, wybijając godziny. Możecie 
poczekać na wybicie pełnej godziny w jednej 
z licznych kafejek naprzeciwko kościoła, by 
usłyszeć, jak jeden z sześciu zachowanych 
w Belgii Jaquemart przystępuje do pracy. A wi-
sienką na torcie jest galeria w samym kościele 
i możliwość oglądania jej za pomocą Hololens, 
czyli cyberokularów mapujących otoczenie 
i nakładających na rzeczywiste obiekty infor-
macje cyfrowe. Urządzenie to wyświetla w polu 
widzenia hologramy, treści multimedialne albo 
informacje tak, abyśmy nadal widzieli swoje 
otoczenie. Mamy nadzieję, że i wam spodoba 
się propozycja zwiedzania na miarę XXI w. Cy-
berzwiedzanie można zarezerwować tutaj: 
www.visitleuven.be/fr/bouts. 

Przy okazji Hololens chcemy nadmienić, że 
Leuven w 2020 r. otrzymało prestiżowy tytuł eu-
ropejskiej stolicy innowacji. Komisja Europejska 
przyznaje tę nagrodę miastu, które wykazało 
się optymalnym zastosowaniem innowacji w pod
noszeniu jakości życia swoich mieszkańców 
oraz w tworzeniu nowych i przełomowych 
rozwiązań dla wyzwań publicznych. 

Wygląda na to, że Leuven to miasto nie tylko 
przy jazne i tętniące życiem, ale do tego dbające 
o najwyższą jakość życia swoich mieszkańców. 
Może to właśnie za sprawą studentów, ich 
otwartych umysłów i świeżo ści, jaką wnoszą 
w życie, miasto to jest jednym z bardziej lubia
nych w Belgii. My również chętnie tam jeszcze 
wrócimy. A jeśli i Wy odwiedzicie Leuven, po
dzielcie się wrażeniami w naszej facebookowej 
grupie: Wakacje w Belgii – grupa.

City Trip Leuven

O Leuven mówi się najczęściej jako o tętniącym życiem, dynamicznym miasteczku, zdominowanym przez stu-
dentów, a to za sprawą jednego z najstarszych w Europie uniwersytetów – Katolickiego Uniwersytetu Leuven, 

który za cztery lata będzie obchodził 600lecie istnienia! 

Monika & Iwona

Adres: Sint-Maartensdal, 3000 Leuven

Adres: Mechelsestraat 202, 3000 Leuven

Geldenaaksebaan 186, 3001 Leuven (Heverlee)

Adres: Nieuwe Kerkhofdreef, 3001 Leuven

Adres: Rector de Somerplein 3, 3000 Leuven

Adres: Grote Markt, 3000 Leuven

Adres: Kapucijnenvoer 30, 3000 Leuven
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Zapewne byliście w Leuven już nieraz, a jeśli 
nie, to koniecznie musicie to nadrobić. Oprócz 
obowiązkowych atrakcji znajdujących się 
w każdym przewodniku turystycznym, może-
cie zasugerować się naszym indywidualnym 
wyborem atrakcyjnych, acz czasem nieoczywi
stych miejsc w tym mieście. Poniżej dziewięć 
punktów listy City Trip Leuven z „Wakacjami 
w Belgii”. 

1. Osiedle Św. Marcina (Sint-Maartensdal)

Co takiego przywiodło nas do dzielnicy 
mieszkaniowej? Otóż to niebanalne osiedle 
w centrum Leuven, powstałe na miejscu klasz-
toru Doliny Świętego Marcina i późniejszych 
koszarów wojskowych, zostało w 1967 r. 
uznane za „najbardziej niezwykłą realizację 
zbudowaną ostatnio w Belgii”, a to za sprawą 
innowacyjnej, jak na tamte czasy, architektury. 

Na to nowoczesne, jak na owe czasy, osie-
dle składają się trzy sześciokątne wieżowce 
występujące na przemian z trzema wydłużo-
nymi blokami mieszkalnymi w kształcie jodełki. 
Najbardziej przykuwa wzrok budynek, który 
nazwałyśmy, z przymrużeniem oka, „blokiem 
rakietą” – ze względu na strzelistą antenę ra-
diową umieszczoną na dachu. Dzięki tej iglicy 
całość konstrukcji osiąga wysokość 115 m. 
Warto rzucić okiem na tę perełkę innowacyjnej 
myśli urbanistycznej lat 60.

2. Port i browar – dzielnica Vaartkom

Początki największego browaru w Belgii – Stel-
la Artois – sięgają XIV w. Pierwotnie był on 
nazywany Den Horen, czyli róg, co wyjaśnia, 
dlaczego ten dęty instrument blaszany po dziś 
dzień figuruje na etykiecie piwa. Spacerując 
wzdłuż kanału, odkryjecie idealne połączenie 
starego i nowego, ponieważ obecnie wokół 
portu znajduje się wiele nowych restauracji 
i sklepów, a miejsce to stało się jednym 
z najmo dniejszych w mieście. Chyba warto tam 
zajrzeć, chociażby po to, by samemu się o tym 
prze konać! 
Adres portu: Vaartkom, 3000 Leuven

A jeśli należycie do amatorów piwa, koniecznie 
wybierzcie się na zwiedzanie browaru. Wy-
cieczka trwa około półtorej godziny i kończy się 
w barze Stella Artois na dachu browaru, gdzie 
można delektować się doskonale podaną Stellą 
Artois – taka przynajmniej zachęta widnieje na 
stronie browaru, gdzie można zarezerwować 
wizytę: www.breweryvisits.com/nl/stella.
Adres browaru: Aarschotsesteenweg 20, 3012 Leuven

3. Statua Maryi

Ten piękny monument górujący nad koronami 
drzew można podziwiać w ogrodzie opactwa 
Keizersberg. Te XIXwieczne benedyktyńskie 
mury klasztorne zostały zbudowane przez 
mnichów z opactwa Maredsous. Dzięki otacza

jącemu budynki i cały teren długiemu murowi 
kompleks ten przypomina stary zamek, a ogród 
jest parkiem publicznym, z pięknym widokiem 
na miasto.

4. Murale

W samym Leuven ściennych malowideł ulicz
nych jest naprawdę mnóstwo, a niebanalnych 
murali zdecydowanie przybyło, odkąd miasto 
zostało członkiem społeczności Street Art Ci-
ties, czyli od 2020 r. Jeśli jesteście tropicielami 
street artu, w ich odnalezieniu pomoże poniż
sza mapa, zawierająca zdjęcia i adresy ulicz
nych dzieł nie tylko w Leuven, ale i na całym 
świecie: www.leuven.streetartcities.com/.

5. Ogród botaniczny Kruidtuin

Założony przez KU Leuven na terenie po 
dawnym klasztorze kapucynów Kruidtuin jest 
najstarszym ogrodem botanicznym w Belgii. 
Niegdyś studenci medycyny wykorzystywali 
ogród głównie do sadzenia ziół, z których produ-
kowano leki. Obecnie jest to przede wszystkim 
piękny park z kilkoma tropikalnymi szklarnia-
mi, oranżeriami, stawem z wodospadami oraz 
sadem owocowym. Miłośnicy roślin i ziół będą 
zachwyceni różnorodnymi kolekcjami. 
Wstęp jest darmowy, a ogród znajduje się dzie-
sięć minut spacerem od rynku (Grote Markt). 
W tym wypełnionym kolorami i zapachami miej

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

grupa

Wakacje w Belgii
scu szybko można zapomnieć, że znajdujemy 
się w mieście, a liczne ławeczki zachęcają do 
spędzenia tam dłuższego czasu i do odpo
czynku! Naszym zdaniem jest to absolutny 
must see podczas pobytu w Leuven.

6. Cmentarz i krypta (Oorlogsgedenkteken)

Na liście nieoczywistych miejsc do odwiedzenia 
w Leuven na pewno musi znaleźć się ten wielki 
cmentarz komunalny, pośrodku którego stoi be-
tonowa krypta wraz z pomnikiem wojennym, 
który w październiku tego roku został uznany 
za zabytek architektury. Na froncie pomnika 
przedstawiono anioła z wieńcem laurowym 
i kwiatami, oddającego hołd ofiarom I wojny 
światowej. Za pomnikiem znajduje się „drzewo 
wolności” z 1985 r., które zastąpiło pierwotną 
lipę, zasadzoną w 1830 r. z okazji uzyskania 
przez Belgię niepodległości. Warto również 
przespacerować się cmentarnymi alejkami, 
w których znajdują się liczne interesujące 
rzeźby. 

7. Muzeum sztuki M Leuven

Na szczególną uwagę zasługują tutaj nie tyl-
ko licznie zgromadzone zbiory dzieł sztuki 
znajdujące się w muzeum, ale także to, co na 
zewnątrz, czyli imponująca architektura same-
go muzeum, które zostało oddane do użytku po 
renowacji w 2009 r. Budynek zaprojektował bel-
gijski architekt Stéphane Beel, którego projekty 
znane są z kompleksowego połączenia history-
cznej zabudowy ze współczesną architekturą. 
W przypadku M Muzeum udało mu się to zna-
komicie, ale oczywiście polecamy sprawdzić 
samemu, czy macie podobne wrażenia estety-

czne.Nie przegapcie również wewnętrznego 
dziedzińca i tarasu na dachu nowego budynku, 
który jest częścią szlaku muzealnego, a z które-
go roztacza się piękny widok na miasto. Wizytę 
w M Muzeum można zarezerwować przez: 
www.visitleuven.be/fr/mleuven.
Adres: Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

8. Fonske i Chrząszcz

Nie sposób, zwiedzając Leuven, nie trafić na 
Fonske (który podobnie jak brukselski 
Manneken Pis jest od czasu do czasu ubierany 
w różne stroje, zależnie od okazji) oraz na na-
bitego na iglicę chrząszcza, gdyż znajdują się 
prawie w centrum miasta. Warto jednak wie
dzieć, co symbolizują. Z Fonske sprawa jest 
łatwiejsza – Fons Sapientiae po łacinie znaczy 
„źródło mądrości”, a posąg przedstawia studen-
ta, który czytając książkę, pozwala wiedzy wy-
pełnić jego umysł, tak jak płyn wypełnia 
szklankę. 

Jednak z nabitym na pal chrząszczem może 
nie pójść nam tak łatwo. Sięgamy zatem do ws-
półczesnego źródła mądrości, pozwalając wie-
dzy wlać się w nasze umysły. Zatem internet na 
to: iglicę z chrząszczem umieszczono na placu 
Ladeuzeplein w 2004 r. jako prezent dla mia
sta Leuven od uniwersytetu KU Leuven i Jana 
Fabre, z okazji 575lecia uniwersytetu. Totem 
chrząszcza jest tu rozumiany jako symbol 
piękna, wiedzy i nauki. Jan Fabre, bazując na 
swoich starszych dziełach, pyta, jak to możliwe, 
że chrząszcze przeżyły na naszej planecie 
400 mln lat. Łączy to pytanie i odpowiedź je-
dnocześnie z przebogatą biblioteką uniwersy-
tecką w Leuven, jej zbiorami, z całym jej boga
ctwem wiedzy i nauki. Ot, i cała tajemnica, ale 
zapewne same byśmy na to nie wpadły.

9. Kościół Św. Piotra (Sint-Pieterskerk)

Ciekawostki związane z kościołem św. Piotra 
są dwie, a trzecia to wisienka na torcie. Pierw
sza to fakt, że budowla jest zwieńczona 50me-
trową niedokończoną wieżą, która według 
pierwotnych planów miała mieć aż 169 m wyso-
kości. Druga – to mechaniczna lalka na fasa

dzie kościoła, czyli Jaquemart, który uderza 
młotkiem w dzwon, wybijając godziny. Możecie 
poczekać na wybicie pełnej godziny w jednej 
z licznych kafejek naprzeciwko kościoła, by 
usłyszeć, jak jeden z sześciu zachowanych 
w Belgii Jaquemart przystępuje do pracy. A wi-
sienką na torcie jest galeria w samym kościele 
i możliwość oglądania jej za pomocą Hololens, 
czyli cyberokularów mapujących otoczenie 
i nakładających na rzeczywiste obiekty infor-
macje cyfrowe. Urządzenie to wyświetla w polu 
widzenia hologramy, treści multimedialne albo 
informacje tak, abyśmy nadal widzieli swoje 
otoczenie. Mamy nadzieję, że i wam spodoba 
się propozycja zwiedzania na miarę XXI w. Cy-
berzwiedzanie można zarezerwować tutaj: 
www.visitleuven.be/fr/bouts. 

Przy okazji Hololens chcemy nadmienić, że 
Leuven w 2020 r. otrzymało prestiżowy tytuł eu-
ropejskiej stolicy innowacji. Komisja Europejska 
przyznaje tę nagrodę miastu, które wykazało 
się optymalnym zastosowaniem innowacji w pod
noszeniu jakości życia swoich mieszkańców 
oraz w tworzeniu nowych i przełomowych 
rozwiązań dla wyzwań publicznych. 

Wygląda na to, że Leuven to miasto nie tylko 
przy jazne i tętniące życiem, ale do tego dbające 
o najwyższą jakość życia swoich mieszkańców. 
Może to właśnie za sprawą studentów, ich 
otwartych umysłów i świeżo ści, jaką wnoszą 
w życie, miasto to jest jednym z bardziej lubia
nych w Belgii. My również chętnie tam jeszcze 
wrócimy. A jeśli i Wy odwiedzicie Leuven, po
dzielcie się wrażeniami w naszej facebookowej 
grupie: Wakacje w Belgii – grupa.

City Trip Leuven

O Leuven mówi się najczęściej jako o tętniącym życiem, dynamicznym miasteczku, zdominowanym przez stu-
dentów, a to za sprawą jednego z najstarszych w Europie uniwersytetów – Katolickiego Uniwersytetu Leuven, 

który za cztery lata będzie obchodził 600lecie istnienia! 

Monika & Iwona

Adres: Sint-Maartensdal, 3000 Leuven

Adres: Mechelsestraat 202, 3000 Leuven

Geldenaaksebaan 186, 3001 Leuven (Heverlee)

Adres: Nieuwe Kerkhofdreef, 3001 Leuven

Adres: Rector de Somerplein 3, 3000 Leuven

Adres: Grote Markt, 3000 Leuven

Adres: Kapucijnenvoer 30, 3000 Leuven
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Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzą w ży-
cie we Flandrii nowe przepisy dotyczące 
tzw. opłaty rejestrowej, czyli innymi słowy 
– podatku od nabycia pierwszej nierucho-
mości, w której dana osoba lub rodzina ma 
zamiar mieszkać na stałe. 

Do tej pory podatek ten wynosił 6% (ob-
niżony z wcześniejszych 10%), co powo-
dowało, że koszt nabycia nieruchomości 
we Flandrii plasował się na drugim miej-
scu – między Brukselą, gdzie istnieje wy-
soka kwota wolna od podatku – 175 tys. 
euro, a Walonią, gdzie z punktu widzenia 
opłaty rejestrowej zakup pierwszej nie-
ruchomości jest najmniej korzystny, po-
nieważ kwota wolna od podatku wynosi 
20 tys. euro. 

Dodatkowo Flandria wprowadza zniżkę 
w opłatach związanych z nabyciem tzw. 
skromnej nieruchomości (bescheiden gezin-
swoning), czyli takiej, której koszt zakupu 
nie przekracza 200 000 lub 220 000 euro 
w następujących gminach: Aalst, An-
twerpia, Boom, Brugia, Dendermonde, 
Genk, Gandawa, Hasselt, Kortrijk, Leuven,  
Mechelen, Ostenda, Roeselare, Sint- 
-Niklaas, Turnhout, Vilvoorde. W przypad-
ku nabycia takiej nieruchomości opłata 
rejestrowa została obniżona o połowę – 
z 5600 euro na 2800 euro, co może zachę-
cić wiele osób do nabycia mieszkania lub 
domu we Flandrii. 

Nowości notarialne 
Flandria obniża podatek od nabycia pierwszej 

nieruchomości z 6% na 3%

Jest też dobra wiadomość dla osób chcących rozpocząć budowę własnego domu we Flan-
drii. Do tej pory VAT na roboty budowlane wynosił 21%. Aby zachęcić do budowy nowych 
domów, które z pewnością są bardziej ekologiczne i energooszczędne w porównaniu ze 
starszymi budynkami, Flandria wprowadza 6% stawkę VAT na nowe nieruchomości. 

Natomiast z dniem 1 stycznia 2022 r. pogarsza się opłacalność nabycia kolejnych nieru-
chomości, np. na wynajem lub handlowych. W tym przypadku podatek od nabycia nieru-
chomości zostaje podwyższony z 10% na 12%. Przykładowo zakup na wynajem we Flandrii 
mieszkania, którego cena wynosi 300 000 euro, będzie opodatkowany kwotą 36 000 euro, 
a nie jak dotychczas – 30 000 euro. Możliwe, że konsekwencją podwyższenia opłaty reje-

strowej za zakup nieruchomości pod wynajem będzie zwiększenie 
kosztu wynajmu mieszkania we Flandrii, ponieważ wyższa kwota 
podatku może odstraszyć niektórych inwestorów, w związku z czym 
oferta wynajmu będzie bardziej ograniczona niż do tej pory, a co 
za tym idzie – ceny będą wyższe. Dlatego właśnie jeśli ktoś nosi 
się z zamiarem wynajęcia mieszkania we Flandrii, lepiej to zrobić 
przed końcem 2021 r., ponieważ nowy rok może przynieść podwyż-
ki czynszów. 

UWAGA: W chwili publikacji artykułu nie zostały jeszcze ogłoszone 
szczegóły wykonawcze związane z nowelizacją.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

BRUKSELA WALONIA FLANDRIA

Cena  
nieruchomości

300 000 euro 300 000 euro 300 000 euro

Kwota wolna  
od podatku

175 000 euro 20 000 euro 0,00 euro

Podstawa 
opodatkowania

125 000 euro 280 000 euro 300 000 euro

Podatek od nabycia 
nieruchomości

12,5% 12,5% 3%

Całkowity  
koszt zakupu

315 625 euro 335 000 euro 309 000 euro
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Jak możesz wziąć udział w tej kampanii? 
Zachęcamy do założenia pomarańczowe-
go ubrania lub jakiegoś dodatku. Nasza 
strona na Facebooku Elles pour Elles także 
będzie pełna jaskrawopomarańczowych 
postów. Szukajcie na niej wiadomości 
o naszych działaniach związanych z Kam-
panią, a także informacji na temat pomo-
cy, jakiej udzielamy Polkom w Belgii.

W ramach Kampanii 
zapraszamy między innymi na:

• webinar z Joanną Piotrowską, zło-
życielką Feminoteki – będziemy roz-
mawiać o zjawisku gwałtu w mał-
żeństwie;

• webinar z psychoterapeutką Marysią
Wanat o traumie wczesnodziecięcej 
i jej wpływie na dorosłe życie;

• spotkanie online z joginką i tera-
peutką Iwoną Madej o tym, jak po-
kochać się na nowo po trudnych do-
świadczeniach.

Podczas jednego ze spotkań online z Ka-
tarzyną Szkutą opowiemy także o tym, jak 
wygląda sytuacja legislacyjna w Belgii doty-
cząca kobietobójstwa.

Więcej informacji: 
www.facebook.com/CentrumAntyprzemo-
coweEPE

Czekamy na Wasz udział w kampanii. Poma-
lujmy razem świat na pomarańczowo!

Kampania potrwa 16 dni. Rozpocznie się 
25 listopada, czyli w Dzień Eliminacji Prze-
mocy wobec Kobiet, a zakończy 10 grudnia, 
w Dzień Praw Człowieka. W ten sposób 
przypomina się, że walka o prawa kobiet 
jest częścią walki o prawa człowieka. 

Zgodnie z ostatnimi szacunkami, na całym 
świecie jedna na trzy kobiety w wieku po-
wyżej 15. lat przynajmniej raz w życiu do-
znała przemocy fizycznej lub seksualnej ze 
strony partnera lub osoby trzeciej. W ciągu 
ostatniej dekady nie zanotowano praktycz-
nie żadnych zmian pod tym względem. Te 
dane nie uwzględniają wpływu pandemii 
Covid-19 i byłyby jeszcze bardziej zatrważa-
jące, gdyby wzięto pod uwagę wszelkie for-
my przemocy, które dotykają kobiet i dziew-
cząt, a więc także molestowanie seksualne, 
przemoc w świecie cyfrowym, krzywdzące 
zachowania i wykorzystywanie seksualne. 

Według danych platformy Stop Feminicide, 
w 2020 r. odnotowano w Belgii co najmniej 
24 zabójstwa kobiet. Dwa przypadki doty-
czyły Polek. Od początku tego roku doszło 
już do co najmniej szesnastu przypadków 
kobietobójstw (http://stopfeminicide.blog-
spot.com/p/violences-machistes.html).

Tegoroczna edycja Kampanii – „Pomaluj 
świat na pomarańczowo. Razem przeciwko 
przemocy wobec kobiet” – ma uwrażliwiać 
na problem przemocy wobec kobiet i dziew-
cząt. Pomarańcz symbolizuje jaśniejszą przy-
szłość, wolną od przemocy. Co roku 25 li-
stopada budynek Parlamentu Europejskiego 
przy placu Luxembourg w Brukseli podświe-
tlany jest z tej okazji na pomarańczowo.

W tym roku polska 
organizacja w Belgii 
Elles sans frontières 
w ramach swojego 
projektu Elles pour 
Elles, poświęconemu 
walce z przemocą 
względem kobiet, po-
nownie uczestniczyć 
będzie w międzyna-
rodowej kampanii 
16 Dni Akcji Przeciw 
Przemocy ze wzglę-
du na Płeć. Kampania 
ma już 30 lat – zo-
stała zainicjowana 
w 1991 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Prze-
wodzi jej Centrum 
na rzecz Globalnego 
Przywództwa Kobiet.
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

   POLSKIE CEN
TR
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M
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ENIA - CENTRE D'ENSEIGNEM
EN

T POLONAIS ASBL

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

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

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

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

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

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

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

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II

 +32 466 901 702
 epe.bruksela@gmail.com

poniedziałek (psycholożka) 10.00 - 12.00
wtorek                               18.30 - 20.30
środa (prawniczka)               22.00 - 23.00
czwartek                            10.00 - 12.00
piątek (psycholożka)           12.00 - 14.00

+32 466 901 702

 

PO POLSKU

NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE

PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:



Gdy za oknem coraz szybciej robi się ciemno, a temperatury 
spadają w okolice zera, zaczynamy mieć ochotę na coś 
rozgrzewającego i smacznego. Coś ciepłego, słodkiego, może 
nawet z odrobiną alkoholu; coś, co pomoże odpocząć po 
całym dniu lub po prostu miło spędzić wieczór.
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vertaling

MOB Verzekeringen CM Vlaanderen,verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België en toegelaten onder 
nummer 150/01 om de tak ‘ziekte’ te beoefenen. Bij betwisting gelden enkel de algemene voorwaarden. Ondernemingsnum-
mer 0851.601.503.

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

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

Co robić w razie hospitalizacji?
Co należy zabrać ze sobą do szpitala?
Szpitale i niektórzy świadczeniodawcy mogą sprawdzać Państwa dane doty-
czące ubezpieczenia zdrowotnego przez internet, przy pomocy belgijskiego 
numeru identyfikacyjnego z krajowego rejestru ewidencji ludności. Numer ten 
znajduje się na Państwa elektronicznym dowodzie osobistym (eID), dlatego 
podmioty te będą Państwa prosić o jego okazanie w momencie przyjęcia. 
Osoby, które nie spełniają warunków wymaganych do posiadania karty eID, 
otrzymują kartę ISI+, na której podany jest wspomniany numer identyfika-
cyjny. Karta ISI+ jest więc wydawana dzieciom poniżej 12. roku życia i oso-
bom, które nie posiadają eID, ale są objęte ubezpieczeniem społecznym w 
Belgii (np. pracownicy przygraniczni i członkowie ich rodzin).

Jakie będą koszty pobytu w szpitalu?
Koszty pobytu w szpitalu zależą od wielu czynników, można jednak wyróżnić 
kilka z nich. Całkowita cena zależy przede wszystkim od wyboru sali szpital-
nej. Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa takie same koszty zarówno za pobyt 
w jedno-, dwu-, jak i kilkuosobowej sali, W przypadku wyboru pokoju jedno-
osobowego szpital może poprosić o dodatek, zarówno do pokoju, jak i do ho-
norarium lekarza, tak zwane dodatki do pokoju i opłaty wynagrodzenia. Taka 
dopłata za opiekę medyczną może wynosić do 100% zwykłej stawki, a nawet 
więcej. Dlatego koszt pobytu w jednoosobowej sali szpitalnej jest najczęściej 
o wiele wyższy. Przy przyjęciu do szpitala otrzymają Państwo oświadczenie 
o hospitalizacji. W dokumencie tym należy zaznaczyć wybraną przez siebie 
stawkę i rodzaj sali. Zamieszczone są w nim też ważne informacje na temat 
kwestii finansowych dotyczących hospitalizacji.

Jak ograniczyć koszty hospitalizacji?
• Należy zadbać o to, aby mieć należycie uregulowane wszystkie kwestie 

związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, inaczej zapłacą Państwo 
pełne koszty wynikające z rachunku za szpital.

• Warto dowiedzieć się z wyprzedzeniem wszystkiego na temat pokoju i 
dodatkowych opłat w szpitalu. Znajdują się one na stronie internetowej 
szpitala lub na potwierdzeniu przyjęcia. W szpitalu należy wyraźnie 
poprosić o najtańszą opcję pobytu.

• Należy także uważnieprzyjrzeć się potwierdzeniu przyjęcia. Nie radzimy 
podpisywać go pochopnie, ponieważ dokument jest wiążący.

• Doradzamy zapytać swojego lekarza lub szpital o koszty zabiegu oraz 
o zastosowany materiał (na przykład implanty, protezy) i usługi, które 
musisz zapłacić częściowo lub w całości. Koszty te mogą być wysokie. 
Więcej informacji znajdziesz na www.cm.be/kostenraming.

• Rachunek ze szpitala zawsze warto przedsłożyć do dokładnego 
sprawdzenia pracownikowi ubezpieczenia CM. Należy wstrzymać się z 
zapłatą do chwili dokładnego skontrolowania rachunku. 

Co jeśli nie można wrócić do pracy natychmiast po 
pobycie w szpitalu? 
Muszą Państwo powiadomić o tym fakcie fundusz CM w ciągu 24 godzin 
po wyjściu ze szpitala. Dokonać tego należy za pomocą oficjalnego formu-
larza „Oświadczenie o niezdolności do pracy”, wypełnionego przez lekarza 
prowadzącego i przesłanego pocztą do CM. Przy ustalaniu, czy zgłoszenie 
zostało złożone w terminie, uwzględniana jest data stempla pocztowego.
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Pozwolenie na budowę 2021
Kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać?

Pozwolenie na budowę to pozwo-
lenie wydane dla budynku, okre-
ślające jego przeznaczenie, sposób 
użytkowania, formę zewnętrzną, 
konstrukcje nośne itp. Są nim obję-
te także niektóre prace terenowe 
na obszarze działki. W celu ustale-
nia, czy dana inwestycja wymaga 
uzyskania pozwolenia na określone 
działania lub prace (jak np. budowa, 
rozbiórka lub zmiana użytkowania 
budynku, wycięcie dojrzałego drze-
wa, znaczne zmiany rzeźby terenu, 
wymiana okna) należy:

1. Zapoznać się z aktualnym 
statusem nieruchomości,  
której ma dotyczyć inwestycja
Jest tylko jedno wiarygodne źró-
dło: wydział planowania w danej 
gminie. Nie można opierać się 
wyłącznie na informacjach prze-
kazanych przez poprzedniego wła-
ściciela, agenta nieruchomości lub 
poprzedniego zarządcę. Przede 
wszystkim należy dowiedzieć się, 
jak uzyskać dostęp do poprzednich 
decyzji o pozwoleniu wydanych 
dla danej nieruchomości. Proces 
ten różni się w zależności od gminy 
(np. wymagany jest wcześniejszy 
kontakt telefoniczny, umówienie 
się na spotkanie, pisemna umowa 

z właścicielem nieruchomości i ko-
pia jego dowodu osobistego, opła-
ty za konsultacje itp.). 

Należy pozyskać najbardziej aktu-
alne pozwolenie na budowę, okre-
ślające najnowsze przeznaczenie 
czy też sposób użytkowania lokalu 
oraz jego formę (z widocznymi ele-
wacjami). Po zapoznaniu się z aktu-
alnym pozwoleniem należy spraw-
dzić, czy obejmuje ono część nieru-
chomości, której dotyczyć ma in-
westycja. Jeżeli nie – trzeba spraw-
dzić także poprzednie zezwolenia; 
jeżeli tak – należy wykonać kopię 
treści pozwolenia i dokumentacji 
projektowej, na podstawie której 
zostało wydane. Czasami przydają 
się też zdjęcia. W przypadku nie-
ruchomości, dla których wydano 
wiele pozwoleń, warto odnotować 
datę i przedmiot wszystkich z nich 
w celu późniejszej weryfikacji.

2. Określić zakres planowanych 
prac wymagających pozwolenia  
na budowę
Przede wszystkim należy sprawdzić, 
czy którekolwiek z planowanych 
przez nas działań lub prac są zwol-
nione z pozwolenia na budowę ze 
względu na niewielki wpływ na for-
mę i sposób użytkowania nierucho-
mości oraz ze względu na zgodność 
z planami zagospodarowania prze-
strzennego i przepisami. Informacje 
odnośnie do warunków zabudowy 
w regionie stołecznym Brukse-
li są dostępne na stronie BruGIS:  
https://urbanisme.irisnet.be/ 
cartographie/brugis.

3. Poprawić, jeśli to konieczne
Kolejnym krokiem jest weryfikacja 
poprzednich zezwoleń, aby spraw-
dzić, czy byli właściciele lub dzier-
żawcy dokonali bez zezwolenia 
jakichkolwiek zmian go wymagają-
cych. Tego rodzaju uchybienia plani-
styczne (jak np. zmiana przeznacze-

nia lub użytkowania, zmiana witry-
ny sklepowej lub jej koloru, dodanie 
komina) muszą zostać naprawione. 
Należy uzgodnić z poprzednim wła-
ścicielem, jak zaradzić sytuacji. Jest 
to szczególnie ważne, ponieważ 
niektóre gminy wymagają jednego 
wniosku obejmującego planowane 
prace i wszelkie uregulowania po-
przednich nieprawidłowości.

Warunki zabudowy i regionalne 
plany zagospodarowania  
przestrzennego to świętość. 

Projekty niezgodne z regionalnymi 
lub miejskimi przepisami zagospo-
darowania przestrzennego są po 
prostu niedozwolone. Nie ma sensu 
ubiegać się o pozwolenie – na pew-
no zostanie ono odrzucone. To samo 
dotyczy nowych biur w obszarach 
uznawanych za nasycone. Oprócz 
tego wykonanie niektórych rodza-
jów działalności gospodarczej, lokali-
zacja maszyn lub produkcja wymaga 
również pozyskania odrębnego po-
zwolenia środowiskowego w odpo-
wiedniej instytucji.

Wniosek o pozwolenie powinien 
zostać złożony z odpowiednim wy-
przedzeniem. Wszelkie prace pro-
wadzone przed uzyskaniem pozwo-
lenia są surowo zabronione i karane 
wysokimi grzywnami. Dotyczy to 
zarówno inwestycji związanych ty-
powo z robotami budowlanymi, jak 
i ze zmianą sposobu użytkowania.

Jak ubiegać się o pozwolenie 
na budowę? 
Zasada jest prosta – należy złożyć 
jeden jednolity wniosek obejmują-
cy wszystkie zaplanowane działa-
nia i prace, ale również na zmiany 
wymagające uregulowania w sto-
sunku do poprzednich pozwoleń. 
W niektórych gminach trzeba 
złożyć osobny wniosek na roboty 
i prace o limitowanym czasie trwa-
nia (np. dodanie znaku). Na stronie 
https://urbanisme.irisnet.be/le-
permisdurbanisme znaleźć można 
przewodnik, który pomoże przygo-
tować plik aplikacyjny i przesłać go 
do odpowiedniego organu, a także 
zrozumieć konkretny proces dla 
danego typu wniosku (czy wymaga 
on publicznych konsultacji, komi-
sji planistycznej lub zatwierdzenie 
przez urzędnika ds. planowania lub 
straży pożarnej itp.). 

Niektóre sprawy wymagają  
dodatkowych pozwoleń lub 
uzgodnień. Oto kilka przykładów:
• Jeśli projekt obejmuje budy-

nek objęty ochroną zabytków, 
będzie potrzebne tzw. specjal-
ne pozwolenie na budowę. In-
formację o statusie budynku 
można uzyskać na platformie 
BruGIS (patrz mapa „Zabytki 
i miejsca”, pod „Bruxelles Urba-
nisme et Patrimoine”).

• Dla przedsięwzięć uznanych za 
tymczasowe (np. montaż rekla-
my) przewiduje się indywidual-
ną formę pozwolenia budowal-
nego, które wydawane jest na 
ograniczony czas. 

• Jeśli projekt wymaga zarówno po-
zwolenia na budowę, jak i pozwo-
lenia środowiskowego 1.A lub 1.B, 
określany jest jako projekt mie-
szany. Pewne aspekty lub etapy 
procesu będą miały zastosowa-
nie tylko do jednego z dwóch 
wniosków (np. ocena skutków, 
środki dotyczące reklamy).

Takich sytuacji jest oczywiście wię-
cej, dlatego aby mieć pewność, 
że proces pozyskania pozwolenia 
na budowę przebiegnie sprawnie, 
możliwie szybko i bez zbędnych 
komplikacji, warto zwrócić się o po-
moc do specjalisty. Architekt spo-
rządzający dokumentację projekto-
wą dla inwestycji może albo pomóc 
w przygotowaniu wniosku, albo 
występować jako nasz pełnomoc-
nik. Jego doświadczenie na pewno 
pomoże uniknąć ewentualnych po-
myłek lub nieścisłości we wniosku 
o pozwolenie. Jego pomoc będzie 
również nieoceniona na etapie 
weryfikacji poprzednich pozwoleń 
na budowę oraz stanu nierucho-
mości w celu wskazania ewentu-
alnych niezgodności. Projektanci 
biura D44 od wielu już lat zajmują 
się zarówno sporządzaniem kom-
pletnej dokumentacji projektowej, 
jak i samym procesem pozyskania 
pozwoleń na budowę. Osoby zain-
teresowane zapraszamy do kontak-
tu: info@d44.be oraz do odwiedze-
nia strony internetowej pracowni: 
www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec

Rozpoczęcie budowy wiąże się z pozyskaniem odpo-
wiednich pozwoleń w zależności od zakresu plano-
wanych prac. Podstawowym dokumentem niezbęd-
nym do przeprowadzenia większości inwestycji bu-
dowlanych jest oczywiście pozwolenie na budowę. 
Kiedy będzie niezbędne i jak można je uzyskać? Poni-
żej przedstawiamy, jak kwestie te wyglądają obecnie 
w regionie Brukseli.
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STAZ ARTYSTYCZNY KOLORY JESIENI 21’ 

Factory of Identity asbl 

01.11.21 - 05.11.21            godz. 9.00 - 17.00 
Grupa starsza 7-12 
Poniedziałek   01.11    
Prezentacje multimedialne –  kolory, kierunki w sztuce 
Szkice własne pod okiem instruktora (ołówek, węgiel, pastele),  
przygotowanie techniczne do zajęć 
 
Wtorek  02.11 
Techniczne zasady używania farb i narzędzi malarskich 
Prezentacja multimedialna 
Malujemy tryptyk – kolory jesieni 
(akryle, canva) 
 
Środa  03.11 
Prezentacja multimedialna - światłocień 
Światło jesieni – robimy witraże (światłocień) 
 
Czwartek  04.11 
Techniczne zasady używania pasteli. Kompozycja 
Dary jesieni – rysunek martwej natury - kompozycja z owoców i warzyw 
(pastele olejne i suche)  
 
Piątek  05.11 
Malowane lampiony – zdobienie szkła 
Dodatkowo wyjścia na zewnątrz, zabawy animacyjne, projekcje filmowe,  
przerwy na posiłek i czas na pracę własną. 
 

Miejsce: Rue au Bois 11/Woluwe St Pierre (blisko szkoły polskiej im. J.Lelewela) 
Grupa młodsza 4-6 lat (zajęcia i program dostosowany do wieku) zapraszamy do kontaktu! 
Cena 180 EUR/5 dni  
Więcej informacji Agata Morawiec  factory.asbl.be@gmail.com  / 0484 09 13 14 
Ilość miejsc ograniczona ☺ 

 

 

ARTYSTYCZNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 
 

WSPIERAJĄC NASZ ASBL FACTORY OF IDENTITY,  

BĘDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ DEKORACJE ŚWIĄTECZNE , ORYGINALNE DROBNE 
PREZENTY- HANDMADE ORAZ ARTYSTYCZNE PRACE MALARSKIE.  
ZAPRASZAMY TEŻ NA DEGUSTACJĘ STRUCLI MAKOWEJ (WYPIEK DOMOWY), 
KTÓRĄ BĘDZIE MOŻNA ZAMÓWIĆ W NASZYM ASBL NA ŚWIĘTA. 

Ceny na każdą kieszeń 

21.11.21     (niedziela)                  Rue de la Jonchaie 4/Etterbeek  

Godz. 11.00-17.00 

26.11.21     (piątek)                       Rue au Bois 11/Woluwe St Pierre 

Godz. 16.00-19.00 

 



Tak więc ustawa z 20 lipca 2018 r. nie obejmowała przedsiębiorców, 
czyli osób fi zycznych bądź prawnych, których przedmiotem działalności 
gospodarczej było komercyjne korzystanie z nieruchomości (prowadze-
nie na niej działalności usługowej lub też sprzedaż deweloperska).

Mając na uwadze dalsze uwalnianie użytkowania wieczystego na rzecz 
własności, pod koniec lipca br. do wykazu prac legislacyjnych Rady 
Ministrów wpisana została informacja o rozpoczęciu prac nad nowe-
lizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem tej nowelizacji 
ma być umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wie-
czystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, 
w tym przedsiębiorcom, z uwzględnieniem reguł odpłatności zastoso-
wanych w ramach instytucji uwłaszczenia z mocy prawa. 

Projektodawca dodaje, że „proponowane rozwiązanie polega na za-
stosowaniu mechanizmów rynkowych przy ustalaniu ceny nabycia 
prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 
oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności 
gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodar-
czej. Przyjęcie projektowanych rozwiązań zapewni spójny i sprawiedli-
wy mechanizm odpłatności za grunt, który w konsekwencji umożliwi 
ewolucyjne, stopniowe wygaszanie prawa użytkowania wieczystego”. 

Ministerstwo Rozwoju dodaje także, że brak wzmocnienia prawa do 
nieruchomości może stanowić barierę dla przedsiębiorców przed 
podejmowaniem inicjatywy i działań na gruntach oddanych w użyt-
kowanie wieczyste. Z tego też względu zapewnienie użytkownikom 
wieczystym stabilności prawnej jest istotne z punktu widzenia roz-
woju przedsiębiorstw, co przełoży się także na wzrost potencjału 
gospodarczego kraju.

Wśród głosów krytycznych proponowanej nowelizacji wybija się ar-
gument odnoszący się do braku przekształcenia wieczystego użytko-
wania na prawo własności z mocy prawa, czyli w taki sposób, jaki do-
puszcza ustawa z 20 lipca 2018 r. Przedsiębiorca, aby uzyskać prawo 
własności do nieruchomości, z której korzysta jako użytkownik wie-
czysty, będzie musiał skierować stosowny wniosek do jej właściciela, 
czyli Skarbu Państwa albo gminy. Właściciel nieruchomości będzie 
mógł, ale nie musiał, rozpatrzyć pozytywnie prośbę przedsiębiorcy. 

Projekt zakłada, że właściciel nieruchomości będzie miał możliwość 
zaproponowania przedsiębiorcy ceny gruntu w wysokości nie niż-
szej niż 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste, ale nie wyższej niż wartość rynkowa gruntu. Mechanizm 
przekształcenia ma funkcjonować w ramach wyznaczonych przez 
przepisy dotyczące pomocy publicznej. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
h� ps://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r42811,Projekt-ustawy-o-zmianie-usta-
wy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-niektorych-in.html

PRAWO W POLSCE

Należy podkreślić, że nieruchomościami, które uległy takiemu prze-
kształceniu, były nieruchomości zabudowane wyłącznie:

1. budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
2. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co naj-

mniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczy-

mi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzenia-
mi budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne 
korzystanie z budynków mieszkalnych. 

W przypadku kiedy na dzień 1 stycznia 2019 r. nieruchomość 
była zabudowana budynkami mieszkalnymi oraz obiektami 
o innej funkcji niż mieszkaniowa, to przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności mogło nastąpić 
po wydzieleniu części nieruchomości zabudowanej budynkami 
mieszkalnymi oraz ewentualnie innymi obiektami umożliwiają-
cymi korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształcenie na-
stępowałoby wówczas z dniem założenia księgi wieczystej dla 
tej nieruchomości lub wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej 
gruntu niepodlegającego przekształceniu.

Od 2019 r. postępuje w Polsce eliminacja użytkowania wie-
czystego na rzecz prawa własności do nieruchomości. Usta-
wa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
spowodowała przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we 
własność z mocy prawa od 1 stycznia 2019 r. Nie była to 
pierwsza po 1989 r. regulacja pozwalająca na przekształce-
nie użytkowania wieczystego w prawo własności, ale pierw-
sza, która dokonywała tego z mocy prawa (bez składania od-
rębnych wniosków przez użytkowników wieczystych).
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WIECZÓR INFORMACYJNO-SPOTKANIOWY
 

Aby lepiej nas poznać, chcielibyśmy poinformować Państwa o:
 

WASZYCH PRAWACH JAKO PRACOWNIKA CZEKU USŁUGOWEGO. 
CSC Alimentation et Services Bruxelles zaprasza na wieczór informacyjny  

na temat praw przysługujących pomocy domowej w firmie zajmującej się czekami usługowymi.

Podczas tego wieczoru informacyjnego będziesz miała okazję nie tylko dowiedzieć się więcej 
o swoich prawach, ale także zadać pytania, podzielić się swoimi doświadczeniami  

i poznać inne pomoce domowe w Twoim przedsiębiorstwie/sektorze.

Zapraszamy do omówienia spraw zawodowych w miłej atmosferze,  
przy drinku i czymś do jedzenia (gofry, kawa, kanapki,...) oraz muzyce. 

Pozwoli nam to lepiej zrozumieć Twoje problemy, dzięki czemu będziemy mogli  
Ci pomóc i bronić Cię jeszcze lepiej.

15 listopada 2021 r.

CSC ALIMENTATION  
ET SERVICES

Rue Chartreux 70
1000 BRUXELLES

Możliwe tłumaczenie: polski

30 listopada 2021 r.

CSC ALIMENTATION  
ET SERVICES

Rue Chartreux 70
1000 BRUXELLES

Możliwe tłumaczenie: hiszpański

9 grudnia 2021 r.

CSC ALIMENTATION  
ET SERVICES

Rue Chartreux 70
1000 BRUXELLES

Zarejestruj się za pomocą poniższego linku lub kodu QR
https://forms.office.com/r/CF8si33JGY

Program: 18:00 – 20:00
informacje, referencje i dyskusja w grupie

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Abdelhafid El Kadi lub Marina Künzi 
02 500 28 80 – u37bxl@acv-csc.be 

Porozmawiaj o tym z innymi pomocnikami domowymi i zaproś ich również do udziału.

ACV VOEDING EN DIENSTEN BRUSSEL – CSC ALIMENTATION ET SERVICES BRUXELLES
Rue Grisar / Grisarstraat 44 – 1070 Anderlecht



ACV

Osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę, prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące jako urzędnicy 
państwowi mają prawo do belgijskiej emerytury. Osoby, które pracowały w różnych krajach Unii Europejskiej, otrzymają 
emeryturę z każdego kraju, w którym były zatrudnione lub świadczyły usługi w ramach działalności gospodarczej. Dzięki 
europejskim przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, aby ubiegać się o ustalenie prawa do emerytury 
we wszystkich krajach zatrudnienia, wystarczy złożyć wniosek tylko w jednym kraju europejskim.
Wniosek należy złożyć do zakładu ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym mieszkasz lub w którym znajdowało się twoje 
ostatnie miejsce pracy. W przypadku Belgii jest to Federale Pensioendienst / Service fédéral des Pensions. Jeśli nigdy nie pracowałeś 
w kraju, w którym mieszkasz, kraj ten przekaże twój wniosek do kraju, w którym znajdowało się twoje ostatnie miejsce pracy.

PRAWO DO USTAWOWEJ EMERYTURY W BELGII
Finansowanie systemu emerytalnego w Belgii odbywa się głównie 
na zasadzie tzw. repartycji. Oznacza to, że emerytury wypłacane są 
dzięki składkom emerytalnym odciąganym z pensji aktywnych pra-
cowników i urzędników państwowych oraz opłacanym przez osoby 
samozatrudnione. Ustawowa emerytura w Belgii jest przyznawana 
i obliczana na podstawie przebiegu zatrudnienia.

W Belgii istnieją trzy różne systemy emerytalne:

•	 System dla pracowników – do którego należą osoby zatrud-
nione na umowę o pracę w sektorze prywatnym oraz niemia-
nowani urzędnicy państwowi. 

•	 System dla osób pracujących na własny rachunek  (samoza-
trudnionych) – do którego należą osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą (firmy jednoosobowe, osoby zarzą-
dzające spółkami lub udziałowcy spółek).

•	 System  dla  mianowanych  urzędników  państwowych  – do 
którego należą tylko mianowani urzędnicy.

Emerytura jest obliczana zawsze według statusu, w jakim się pra-
cowało. Osoby, które pracowały w różnych statusach, otrzymają 
emeryturę obliczoną w różnych systemach.

Powszechny wiek emerytalny w Belgii

Ustawowa emerytura w Belgii przysługuje obecnie w wieku 65 lat. 
Zgodnie z obowiązującym prawem wiek emerytalny będzie jednak 
stopniowo podwyższany – do 67. r.ż.: od 2025 r. będzie wynosił 66 lat, 
a od 2030 r. – 67 lat. Oznacza to, że urodzeni w latach od 1950 do 1959 
otrzymają emeryturę w wieku 65 lat, urodzeni w latach od 1960 do 
1969 – w wieku 66 lat, a urodzeni w 1970 r. i później – w wieku 67 lat.

Wypłata świadczeń emerytalnych przysługuje od miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym dana osoba osiągnęła 65 lat 
– a więc ktoś, kto ukończył 65 lat w kwietniu, pierwszą wypłatę 
świadczenia emerytalnego otrzyma w maju (za maj). 

Jedynie w niektórych przypadkach obowiązuje inny wiek emery-
talny, np. w przypadku górników, marynarzy oraz załóg samolotów 
lotnictwa cywilnego.

Osoby, które osiągnęły 65. rok życia, mają prawo do przejścia na 
emeryturę, jednak nie jest to obowiązek. Istnieje możliwość pracy 
po 65. roku życia i wystąpienia o przyznanie świadczenia emery-
talnego w późniejszym terminie, czyli odroczenie terminu wypłaty 
emerytury. W takiej sytuacji wysokość świadczenia emerytalnego 
będzie obliczona na podstawie składek na ubezpieczenie społecz-
ne odprowadzonych do miesiąca przed przejściem na emeryturę.

Inna możliwość to przejście na emeryturę w wieku 65 lat i jed-
noczesne kontynuowanie pracy. Osoby, które się na to zdecydu-
ją, mogą dorabiać bez ograniczeń. Jednak należy pamiętać, że 
w takiej sytuacji ani dochód, ani okres zatrudnienia po otrzyma-
niu emerytury nie będą już miały wpływu na wysokość emery-
tury. Przyznana kwota emerytury będzie jedynie indeksowana 
tak jak inne świadczenia socjalne i okres przepracowany po od-
biorze emerytury nie podwyższy wysokości pierwotnie przyzna-
nej emerytury.

OKRESY BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU 
WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH

Okresy zatrudnienia w Belgii (jako pracownik)

Do obliczania wysokości belgijskich świadczeń emerytalnych brane 
są pod uwagę okresy zatrudnienia w Belgii na umowę o pracę. Nie-
które okresy nieaktywności zawodowej mogą zostać zaliczone do 
lat pracy i w ten sposób być brane pod uwagę przy obliczaniu świad-
czeń emerytalnych. Emerytury za te okresy oblicza się na podsta-
wie zryczałtowanych (przed 1968 r.) lub hipotetycznych (od 1968 r.) 
wynagrodzeń. Zalicza się do nich m.in. okresy: choroby; bezrobocia 
(z powodu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę); bezrobo-
cia z dodatkiem od pracodawcy (wcześniej emerytura pomostowa); 
zawieszenia umowy o pracę (tijdskrediet en loopbaanonderbreking 
/ interruption de carrière et crédit-temps); służby wojskowej; nie-
zdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy.

Okresy zatrudnienia za granicą

Za okresy zatrudnienia lub okresy odprowadzania składek na ubez-
pieczenie społecznie za granicą (np. w Polsce) nie przysługuje bel-
gijska emerytura. Prawo do świadczenia emerytalnego za okres 
pracy za granicą oraz wysokość świadczenia ustala i wypłaca fun-
dusz emerytalny danego kraju. 

Osoba, która była ubezpieczona (pracowała) w różnych państwach 
członkowskich, może ubiegać się o przyznanie emerytury jedno-
cześnie z każdego z tych państw. Świadczenia ustalane są równole-
gle przez instytucje ubezpieczeniowe każdego z państw, w których 
było się ubezpieczonym. Przyznanie prawa do świadczeń następu-
je po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego w danym 
kraju. Oznacza to, że prawo do emerytury w jednym kraju może 
być przyznane w innym terminie niż prawo do emerytury z innego 
kraju, np. przyznanie prawa do belgijskiej emerytury nastąpi po 
osiągnięciu 65. r.ż., a do niemieckiej – po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego obowiązującego w Niemczech, tj. 67. r.ż.

Emerytura ustawowa w Belgii 
w kontekście prawa europejskiego
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Belgijska emerytura ustawowa obliczana jest wyłącznie na podsta-
wie okresów ubezpieczenia – stażu pracy w Belgii. Według belgij-
skiego prawa do świadczeń emerytalnych nie trzeba spełnić żadnych 
warunków stażowych. Belgijska emerytura zostanie przyznana na-
wet po jednym dniu pracy w Belgii. Dzięki koordynacji europejskiej 
zostają zsumowane pozostałe okresy ubezpieczeń w innych krajach 
UE i na tej podstawie zostaje obliczona teoretyczna emerytura bel-
gijska za te wszystkie okresy, tak jakby były one przepracowane 
w Belgii. Pozwala to na ewentualne bardzo niewielkie podwyższenie 
emerytury (po obliczeniach proporcjonalności okresów belgijskich 
do okresów uzyskanych w innych krajach UE) i ewentualnie uzyska-
nie emerytury gwarantowanej. Dzięki temu zostaje ustalona najwyż-
sza z możliwych emerytur w danym przypadku. 

Według przepisów europejskiej koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego oraz umów z poszczególnymi krajami osoby 
mieszkające w Belgii mogą otrzymywać zagraniczne (np. pol-
skie) świadczenia emerytalne wypłacane do Belgii. Podobnie jest 
w przypadku osób, które pracowały w Belgii, ale przeprowadziły 
się do innego kraju (wewnątrz UE), np. do Polski. Wtedy belgijskie 
świadczenia emerytalne mogą być wypłacane do kraju zamieszka-
nia. Należy pamiętać, iż świadczenia emerytalne z poszczególnych 
państw nie są łączone w jedno świadczenie. Każdy kraj wypłaca 
osobną emeryturę, naliczoną według wewnętrznego prawa. 

Okresy zatrudnienia w innych systemach (inny status)

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub zatrud-
nione w sektorze publicznym również mają prawo do świad-
czeń emerytalnych obliczanych według zasad obowiązujących 
w danym systemie. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.pensioendienst.fgov.be.

KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O EMERYTURĘ
Dla każdej osoby, która ukończyła 64. r.ż. i podlega belgijskiemu 
systemowi zabezpieczenia społecznego, fundusz emerytalny FPD/
SFP automatycznie rozpatrzy prawo do świadczeń emerytalnych 
według danych elektronicznych, które urząd posiada. Dlatego 
bardzo ważne jest, aby osoby, które wykonywały pracę w innych 
krajach, uzupełniły uprzednio dane elektroniczne o przebiegu 
zatrudnienia. Można tego dokonać online po zalogowaniu do 
własnych danych za pośrednictwem strony mypension.be.

Po otrzymaniu takich informacji belgijski fundusz emerytalny kontak-
tuje się z instytucjami emerytalnymi w innych krajach w celu złożenia 

wniosków o ustalenie prawa do świadczeń emerytalnych w tych kra-
jach. Dlatego wniosek złożony w jednym kraju europejskim, np. w Bel-
gii, jest wnioskiem o emerytury ze wszystkich państw zatrudnienia.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EMERYTURĘ

Osoby mieszkające w Belgii 

Osoby, które po 64. r.ż. nie otrzymały formularzy z funduszu emery-
talnego lub które zdecydowały się przejść na emeryturę po 65. r.ż., 
mogą złożyć wniosek na trzy sposoby:

•	 przez stronę internetową www.mypension.be,
•	 w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania,
•	 bezpośrednio w funduszu emerytalnym FPD/SFP w Brukseli przy 

Zuidertoren / Tour du Midi lub w lokalnym oddziale FPD/SFP.

Osoby, które same nie mogą złożyć wniosku, mogą udzielić pisem-
nego upoważnienia innej pełnoletniej osobie. 

Osoby mieszkające w innym kraju, należącym do Europejskiej 
Strefy Ekonomicznej

Takie osoby powinny składać wnioski za pośrednictwem instytucji eme-
rytalnej w kraju, w którym przebywają. W Polsce należy zwracać się do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Wydział Umów Międzynaro-
dowych – Oddział w Chrzanowie. Osoby, które przed podjęciem pracy 
w Belgii prowadziły rolniczą działalność gospodarczą w Polsce, powin-
ny zwracać się do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 
– Wydział Umów Międzynarodowych – Oddział w Nowym Sączu. 

Wniosek o belgijską emeryturę dla osób, które ostatni okres przed 
emeryturą przepracowały w Belgii, ale nigdy nie pracowały w kra-
ju, w którym obecnie przebywają (np. w Polsce), można też wysłać 
bezpośrednio do Działu Umów Międzynarodowych belgijskiego 
funduszu emerytalnego na adres:

Federale Pensioendienst / Service fédéral des Pensions
Zuidertoren / Tour du Midi
Bureau voor Internationale Overeenkomsten /  
Bureau des Conventions Internationales
1060 Brussel / Bruxelles
We wniosku trzeba zaznaczyć, że nie ma się prawa do emerytury 
w kraju zamieszkania (obecnego pobytu).

Osoby mieszkające poza granicami Europejskiej Strefy Ekonomicznej

Takie osoby powinny skontaktować się z funduszem emerytalnym 
w Belgii w celu uzyskania dalszych informacji o procedurze wnio-
skowania o emeryturę: www.sfpd.fgov.be.

Rola związków zawodowych

Osoby zrzeszone w ACV/CSC mogą zwracać się do działu ds. Pra-
cowników z Nowych Krajów Europejskich (ACV Dienst Grensar-
beiders Nieuwe Europese Lidstaten) w celu uzyskania pomocy 
w związku z procedurami wnioskowania o emerytury ustawowe 
w Belgii z zastosowaniem europejskiej koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego. 

Tel. 03 222 71 64, 
e-mail: aldona.kuczynska@acv-csc.be, 

iwona.cieszynska@acv-csc.be

Iwona Cieszynska
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HUMOR

Reporterka w sondzie ulicznej pyta 
przechodnia: 
– Na papierosach jest napisane «palenie 
szkodzi». Dlaczego takich napisów nie  
ma na wódce? 
– Po co na wódce pisać «palenie szkodzi»?

• • •

Do sklepu muzycznego przyszło  
dwóch policjantów i mówią:
– Poproszę tę czerwoną trąbkę.
– A ja ten biały akordeon.
Na to sprzedawca:
– Gaśnicę mogę sprzedać, ale  
kaloryfera nie.

• • •

Pewnej nocy do Kowalskiego przyszedł 
anioł. 
– Kim jesteś? – spytał Kowalski 
– Jestem aniołem. Przyszedłem na ziemię, 
aby oznajmić ci dwie wiadomości: dobrą 
i zła. Od której mam zacząć? 
– Od tej dobrej. – Kowalski 
– Po śmierci będziesz śpiewał w anielskim 
chórze. – Anioł 
– Cóż za radość mi przekazujesz? Ja tak 
marzyłem, aby dostać się do nieba – 
Kowalski. 
– Jest jeszcze druga wiadomość. – Anioł 
– Chyba nic nie zmieni mojej radości. – 
Kowalski 
– Pierwsza próba jutro rano. – powiedział 
Anioł, po czym zniknął.

• • •

Idzie Jasiu do szkoły i zatrzymuje jadący 
samochód. 
– Proszę, niech pan podwiezie mnie do 
szkoły. 
– Ale chłopcze ja jadę w innym kierunku. 
– Tym lepiej – odpowiada Jaś.

• • •

– Zaproś mnie gdzieś na Walentynki. 
– Nie zadaję się z mężatkami. 
– Jestem twoją żoną! 
– Żadnych wyjątków...

• • •

Jasiu wraca ze szkoły i woła do taty: 
– Tato umiem liczyć do dziesięciu! 
– To policz. 
– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 
– Jasiu, a gdzie jedynka?  
– Jedynka jest w dzienniczku.

• • •

– Szefie, dostanę podwyżkę? 
– W żadnym wypadku! 
– Bo powiem innym, że dostałem

• • •

Kopciuszek do Księcia: 
– Pantofelek pasuje. Kiedy ślub?  
Książe: 
– To były eliminacje. Teraz finał. Będziemy 
mierzyć biustonosz.

• • •

Kowalski w fotelu u fryzjera. W pewnej 
chwili fryzjer mówi: 
– Powoli zaczyna pan siwieć. 
– To nic dziwnego zważywszy na pańskie 
tempo pracy.

• • •

Żona do męża : 
– Powiedz mi jakiś komplement. 
– Kobieto, masz naprawdę wspaniałego 
męża.

• • •

– Mamo, a wiesz, że Łukasz tak się dogadał 
z rodzicami, że płacą mu za naukę?  
Np. za piątkę dostaje 10zł, za szóstkę 20zł, 
za czwórkę 5zł... Ale już za dwóję odejmują 
mu 5zł, za pałę 10zł. 
– No i ile już Łukasz tak zarobił? 
– W tej chwili dorabia w myjni 
w weekendy, żeby długi rodzicom spłacić...

• • •

Spotykają się dwie żony polityków partii 
rządzącej: 
– Co robisz? 
– Nic. 
– A w jakiej spółce?

• • •

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się 
Stasia:  
– Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, 
on się kąpie.  
– Sobota wieczór, panie profesorze.

• • •

Dwie blondynki na targu.  
Jedna z nich mówi:  
– Patrz ziemniak w zamszu!  
– Nie głupia, to kiwi, taka pasta do butów.

• • •

Starsza pani pyta Jasia:  
– Chłopcze, czy nie boisz się być ze mną 
sam na sam w ciemnym pokoju?  
– Proszę pani, ja już mam siedem lat 
i żadnych upiorów się nie boję.

• • •

Mąż z żoną oglądają w telewizji horror.  
Na ekranie pojawia się straszny, ociekający 
krwią potwór.  
– O matko! – krzyczy żona  
– Teściowa? Faktycznie podobna. 

• • •

Dlaczego blondynka przykleja plastry 
Niquitin na samochód?  
– Żeby mniej paliło

• • •

– Co to jest miłość?  
– Miłość to jest światło życia.  
– A co to jest małżeństwo?  
– Rachunek za to światło.

• • •
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   Sprzedam
 Filatelisto sprzedam dwa klasery pięk-

nych polskich znaczków pocztowych - lata 
60te (w arkuszach, osobno, nowe, stem-
plowane i różne inne). T. +32 474 453 330

 Sprzedam firmę sprl za wymboliczne 
pieniądze, firma posiada wszystkie upraw-
nienia do wykonywania zawodów chronio-
nych. T. 0477 866 897

 Opel Astra 2011 rok, 153.000 tys km, 
sprzedam. T. 0485 121 084

 Sprzedam motor KTM 125 rok 2016 w 
bardzo dobrym stanie, cena 2500€ do 
negocjacji, więcej informacji udzielę telefo-
nicznie. T. 0492 493 343

 Sprzedam, 4 nowe krzesła z metalowym 
dołem, góra czarno-biała - nowoczesne i 
nie używane. Cena 80€. T. 0484 612 669 
lub 015 20 69 98

 Sprzedam kilka rzeczy dla dziecka typu: 
bujaczek, laktator, 2 maty oraz poduchę, 
więcej informacji. T. 0484 081 652

 Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ła-
dowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 110€. 
T. 0476 920 819 też via whatsapp

  Praca: szukam
 Szukam pracy przy wykończeniach 

wnętrz. Jestem bardzo energiczny i 
sumienny w wykonywaniu obowiązków, 
posiadam duże doświadczenie. Mam 28 
lat, nie posiadam A1, Bruksela i okolice.  
T. +32 465 865 508 

 Szukam pracy, może być od stycznia, 
sprzątanie, okolice Woluwe-Saint-Pierre 
(Mongomery, Merode). T. +48 781 102 292

  Mieszkanie: wynajmę
  Studio do wynajęcia na Forest, miesz-

kanie jednopokojowe dla 1 lub 2 osób, na 
parterze, w okolicy Placu Albert, z kuchnią 
wyposażoną i łazienką. Cena 650€+2 mie-
siące gwarancji, bez opłat. T. 0472 787 462

  Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowa-
ny, bez meldunku, dzielnica Uccle.  
T. 0484 643 166

  Szukam kobiety na współkę do miesz-
kania. Jestem starszą, spokojną, poważną 
i pracującą kobietą, czeka wolny pokój w 
centrum Brukseli blisko Placu Annessens, 
cena 300€/ miesiąc. T. 0472 787 462

  Mieszkanie do wynajęcia w centrum 

Brukseli, na 2 piętrze, 2-pokojowe miesz-
kanie, z kuchnią i łazienką, przy Placu 
Annessens, 690€/miesięcznie + 2 miesiące 
gwarancji + opłaty za gaz, wode, prąd.  
T. 0472 787 462

  Odnowione mieszkanie do wynajęcia na 
Forest, przystanek Rochefort – ok. 50 m², 2 
duże pokoje, kuchnia, łazienka (od grudnia) 
+ osobny pokój do wynajęcia (od razu).  
T. 0466 334 218

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Zlecenie dla osób z drukiem A1 przy do-
ciepleniach oraz tynkowaniu elewacji Ro-
eselare i okolice. Praca do zaraz. Możliwość 
pomocy w organizacji zakwaterowania, 
duża ilość godzin. Wymagania: motywa-
cja do pracy, komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, samochód na dojazdy 
do bazy klienta, aktywna działalność + 
dokument A1 lub oświadczenie o A1. Gwa-

Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres  

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

* wymiana wyświetlaczy LCD, usb, 
wymiana baterii... 

* oprogramowanie, odzysk danych, 
simlock, kod aparatu...

* mapy, naprawy nawigacji gps 
* instalacja, serwis, akcesoria 

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         

(         MERODE)

@
g

s
m

s
e
rv

ic
e
b

x
l

02/7207207

 SERVICE



GAZETKA   71



OGŁOSZENIA DROBNE

72 GAZETKA

rantujemy: regularne opłaty faktur, pomoc 
na miejscu pracy oraz sprawy administra-
cyjne - limosa, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Kontakt: 0032468264428 Magda, emeil: 
praca.bastekbvba@gmail.com

  Dla naszego klienta w okolicy Gent 
poszukujemy dekarza z doświadczeniem 
przy dachach płaskich oraz stromych. Za-
kres wykonywanych prac: kładzenie papy, 
membrany Epdm i tpo, obróbka dachów, 
izolacja, konstrukcje dachowe, kładzenie 
dachówki. Od kandydatów oczekujemy: 
doświadczenia w zawodzie, podstawowej 
znajomości języka niderlandzkiego lub 
komunikatywnego języka angielskiego, 
umiejętności w pracy w zespole i inicja-
tywy, posiadania prawa jazdy kategorii 
B. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie 
zależne od doświadczania, możliwość 
przejścia na kontrakt stały, zakwaterowanie 
dla osób które mogą się przeprowadzić, 
możliwości rozwoju zawodowego. Jesteś 
zainteresowany? Zadzwoń: +32 473 887 
166 lub napisz: E-mail: mateusz.anacki@
accentjobs.be 

  Nasz klient z Deinze szuka wykwalifiko-
wanych murarzy. Zakres wykonywanych 
prac: wykonanie różnego rodzaju prac 
murarskich w zakresie nowego budownic-
twa, montaż parapetów, listew przypodło-
gowych, filarów, betonowych sklepień i 
nadproży, murowanie elementów nowych 
z cegły , kamienia  oraz dużych bloczków 
typu itong, montaż rusztowań. 
Od kandydatów oczekujemy: doświadcze-
nia w zawodzie jako murarz, umiejętności 
pracy następującymi technikami: muro-
wanie luków, murowanie krzyżowe oraz 
półkamieniem, motywacji i zaangażowania 
w pracy, umiejętności pracy w zespole, 
czytania planów technicznych, podstawo-

wej znajomości języka niderlandzkiego 
lub angielskiego, posiadania prawa jazdy 
kategorii B oraz własnego samochodu 
jest ułatwieniem. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie, pracę w stabilnej i reno-
mowanej firmie, opcja kontraktu stałego 
po 130 przepracowanych dniach. Pomoc w 
administracji oraz opiekę polskojęzycznego 
koordynatora, wszytkie dodatki i premie 
sektoru budowalnego. Jesteś zaintere-
sowany? Zadzwoń: +32 473 887 166 lub 
napisz: E-mail: mateusz.anacki@accen-
tjobs.be 

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c., 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii 
zmotywowanych kandydatów do pracy 
jako: piekarz. Praca polega na komplek-
sowym wykonywaniu wypieków (wyrób 
ciasta, kształtowanie, wypiek). Wymagania: 
doświadczenie w pracy piekarza, podsta-
wowa znajomość języka angielskiego. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie 
: 15,50 EUR/h brutto + 20% dodatku za 
pracę w nocy! w pełni legalne zatrudnienie 
na podstawie belgijskiej umowy o pracę, 
dodatek wakacyjny (zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Belgii - 15.38% rocznych 
zarobków brutto), premię roczną (w wy-
sokości 8.33% rocznych zarobków brutto), 
dodatek rodzinny, pozostałe premie, bonu-
sy i inne świadczenia zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Belgii, zorganizowanie 
wszelkich formalności związanych z zatrud-
nieniem w Belgii, opiekę polskojęzycznych 
koordynatorów, jednorazowy zwrot kosz-
tów przejazdu do Belgii do kwoty 125€. Za-
kwaterowanie w pokoju jednoosobowym, 
płatne tylko 72€ tygodniowo. Zapewniony 
transport do pracy (rodzaj transportu uza-
leżniony od odległości z miejsca zamieszka-
nia), pracę na dłuższy okres czasu, ubranie 
robocze. Zainteresowane osoby prosimy o 

przesłanie aktualnego CV w języku angiel-
skim na adres: info@nextagency.eu

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT 
s.c., poszukuje dla jednego z klientów w 
Belgii zmotywowanych kandydatów do 
pracy jako: cukiernik. Praca polega na 
kompleksowym wykonywaniu wyrobów 
cukierniczych (wyrób ciasta, kształtowanie, 
zdobienie, wypiek). 
Wymagania: doświadczenia w pracy pieka-
rza – cukiernika, podstawowa znajomość 
języka angielskiego. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie : 15,50 EUR/h brutto + 
20% dodatku za pracę w nocy! w pełni 
legalne zatrudnienie na podstawie belgij-
skiej umowy o pracę, dodatek wakacyjny 
(zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
Belgii - 15.38% rocznych zarobków brutto), 
premię roczną (w wysokości 8.33% rocz-
nych zarobków brutto), dodatek rodzinny, 
pozostałe premie, bonusy i inne świadcze-
nia zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w Belgii, zorganizowanie wszelkich formal-
ności związanych z zatrudnieniem w Belgii, 
opiekę polskojęzycznych koordynatorów, 
jednorazowy zwrot kosztów przejazdu do 
Belgii do kwoty 125€. Zakwaterowanie w 
pokoju jednoosobowym, płatne tylko 72€ 
tygodniowo. Zapewniony transport do 
pracy (rodzaj transportu uzależniony od 
odległości z miejsca zamieszkania), pracę 
na dłuższy okres czasu, ubranie robocze. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie aktualnego CV w języku angielskim na 
adres: info@nextagency.eu 
Prosimy o zamieszczenie następującej klau-
zuli (tylko aplikacje z poprawną klauzulą 
będą rozpatrywane): Niniejszym wyrażam 
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w moim 
CV przez NEXT s.c. do potrzeb realizacji 
procesu rekrutacji oraz przyszłych proce-
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sów rekrutacyjnych (zgodnie z rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych). 
Wyrażam także zgodę na udostępnianie 
moich danych osobowych potencjalnym 
pracodawcom w kraju i za granicą do ce-
lów związanych z procesami rekrutacji. Ro-
zumiem, że mogę żądać dostępu do moich 
danych osobowych, żądać ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
a także przenoszenia danych. KRAZ 18051

  Podejmiemy współpracę z doświadczo-
nymi tynkarzami prowadzącymi własną 
działalność gospodarczą. Praca przy 
tynkach wewnętrznych z agregatu (agre-
gat jest udostępniony na miejscu). Prace 
w okolicy Geraardsbergen. Oferujemy: 
atrakcyjne stawki godzinowe od 20€/h, 
gwarancję godzin, rozliczenie dwa razy w 
miesiącu, długoterminową współpracę, 
zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy. 
Kontakt tel. +48 510 926 184  
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji oraz przyszłych procesów 
rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobo-
wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administratorem danych jest Regess Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, 
Bankowa 36. Ma Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych, ich poprawiania i 
usunięcia. Polityka prywatności dostępna 
jest na stronie internetowej: RegessPrze-
słanie aplikacji na powyższe ogłoszenie 
jest równoznaczne z zapoznaniem się z 
klauzulą i wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych.

  Nieruchomości
  Sprzedam dom 460m, działka 1000m, 

standard, automatyka, 4 sypialnie, 2 
łazienki, 2 salony, biuro, pralnia, piękny 

OGŁOSZENIA DROBNE

ogród. Doskonała lokalizacja, dojazd 20 
min do centrum Warszawy. Zdjęcia na priv. 
Cena 405 000 tys euro. Lokalizacja Polska 
Piastów, obrzeża Warszawy.  
T. +48 791 730 370,  
email: kacprzakk@onet.pl

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

  Sprzedam dom z pustaka w pobliżu lasu, 
z kawałkiem ziemi, spokojna okolica, cena 
77 000€. T. +32 468 315 657

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

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

  Posiadam do 
sprzedania atrak-
cyjną działkę 
budowlano - rolną 
z dopuszczeniem 
zabudowy. Położo-
na we wsi, 1 km od 
miasta Ciechano-
wiec. Działka oto-
czona lasem, rzeką 
Nurzec oraz dawną 
targowicą. Posiada 
dwa dojazdy, z obu 
stron (asfaltowe). 
W pobliżu zabudo-
wy jednorodzinne, 
co wiąże się z 
przyłączami. Dojazd 
drogą Wojewódzką 
681. Wytyczona 
powierzchnia przez 
geodetę. Przyjedź i 
sam przekonaj się. 
Po więcej infor-

macji zapraszam serdecznie do kontaktu 
telefonicznego. T. +48 731 649 222

  Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 
położoną we wsi Zadobrze (podlaskie), o 
pow. 1984m2, około 13mb Dostęp do me-
diów, woda i prąd obok działki. Do działki 
doprowadza droga asfaltowa oraz chodnik 
z kostki brukowej. . W okolicy las, rzeka 
Nurzec, 1km do Ciechanowca.  
Działkę będzie można przeznaczyć od 2022 
pod budowę domu do 70m2 bez pozwo-
lenia. Możliwość przeznaczenia terenu na 
hodowlę zwierząt. 
T. +48 731 649 222 

  Duży dom na dużej działce, 14 km od 
Białegostoku, sprzedam.  
T. 00 48 663 592 532

  Działkę 3000m, 14 km od Białegostoku, 
sprzedam. 150000 zł.  
T. 00 48 663 592 532

  Sprzedam bardzo dobrze ocieplony bliź-
niak, na działce 525m2, z garażem (16m2) 
i strychem (35m2), kuchnia (dębowa krem 
patyna), 2 łazienki (jedna z ceramiki wło-
skiej, druga od designera czeskiego), pokój 
dzienny (31m2), 4 sypialnie (12m2, 12m2, 
14m2 i 14m2). Dom starannie wykończony 
z materiałami wysokiej jakości ,w stylu tra-
dycyjnym. Ogrzewanie na gaz (podłogowe  
i grzejniki) oraz rekuperacja.  
Wybudowany według projektu Archon, 
dom w Klematisach 12 B. Cena: 165 000€.  
T.0048 737 279 014 
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ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych 
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na 

spotkania grup polskojęzycznych AA:   
- Grupa „Krok po Kroku” 
  czw. godz. 20.00-22.00, 
- Grupa „Nadzieja”  
  sob. godz. 18.00-20.00, 
- Grupa „Victoria”  
  niedz. godz. 18.00-20.00

Adres: 2600 Antwerpia,  
Langebeeldekensstraat 18.  

Tel.: +32 484 93 11 02   
e-mail: antwerpen.aa@gmail.com

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

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

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

Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: +32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng który odbywa się w Brukseli:
GRUPA ODNOWA 2006: poniedziałek  godz 20.00, Schaerbeek 1030, rue d’Anethan 19
GRUPA QUO VADIS: czwartek godz. 20.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153 
GRUPA JAK TO DZIAŁ: piątek godz. 20.00 Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153
GRUPA ZIOMKI: sob. 18.00 niedz. godz. 10.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153

Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu  

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

uzależnienia lub dysfunkcja. Nie pozwól żeby Twój rodzinny nałóg lub 
dysfunkcja kierowały Twoim życiem.

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

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie powoduje poważne  
problemy.  Powitamy Cię serdecznie na naszych spotkaniach 

grupy „Światło”.   
Tu dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją. 

Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 20h. 
Petit rue des Loups 68a, 1070 Anderlecht.  

Tel. 0032 485 866 445

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

Nie musisz być lekarzem by pomóc. 
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia! 
Odwiedzając nową stronę na facebooku  

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA  
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się  

najbliższe punkty krwiodawstwa.  
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

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

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

Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

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

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

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

Wtorek godz. 20.00, Rue Jourdan 80, 1060 Saint Gilles, E-mail: dda.exodus.bruksela@gmail.com
(w czasie pandemi spotykamy się online, jeżeli chcesz dołączyć prosimy wyślij wiadomość na maila)



POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA 
PW. NARODZENIA BOGURODZICY 
W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruxelles
tel: +32 489 86 91 16
e-mail: xpawelcecha@gmail.com
www.orthpol.be 

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

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

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

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

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

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz

SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles
tel: 02 535 31 11
tel: 02 535 43 60 / pogotowie dzieci
tel: 02 535 40 55 / pogotowie dorośli

NIEZBĘDNE ADRESY

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

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY RP W BRUKSELI
Rue des Francs 28, 1040 E� erbeek
Zapisy na spotkanie:
h� p://www.e-konsulat.gov.pl
tel:  +32 (0)2 780 45 02
fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)

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

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

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

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

POLSKA SZKOŁA W SOIGNIES
tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: dyrektor@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.be

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja:...................................101
Straż pożarna i pogotowie:....100
Europejski numer alarmowy:.112
Child Focus:............................116 000
Centrum toksykologiczne:......070 245 245
Dyżur dentystyczny:...............02 426 10 26
Dyżur lekarzy:........................02 201 22 22 
lub.........................................02 513 02 02
Taxi Bleus:..............................02 268 00 00
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PRZEWÓZ
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