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Brukselo, pytasz dokąd zmierzamy?
To ja pytam Ciebie, dokąd i którędy nas prowadzisz! I jak bardzo zmieni się teraz, to przesiąknięte, zmęczone
nami metro? A zmieni się na pewno.
Dotychczas. Każdego dnia i na długości 38 km (nie licząc linii naziemnych!) mniej / więcej o 5:30 życie zaczynało
59 stacji / przystanków przez które - gdy uwierzymy statystykom - średnio co 5 minut - przejeżdżało z 80 pełnych
składów metra. Wraz z nimi, każdego kolejnego dnia budziło się także dokładnie 347 tramwajów, które to z tym
metrem dzieliły część jego podziemnych tuneli (a zwanych tutaj - dla odmiany - Pre-Metrem)
Dotychczas. Codziennie. W cztery główne, tak różne kierunki tego miasta. Czasami się przecinając, Linia no 1:
(Weststation - Stokkel), Linia no 2: (Simonis Elisabeth - Simonis Leopold II), Linia no 5: (Erasmus - HerrmannDebroux), oraz ta - najbliższa mi, z racji zamieszkania - linia no 6: (Simonis Elisabeth - Koning Boudewijn).
Codziennie w dziesiątki i setki pomniejszych kierunków. Od 5:30 rano, do 1:00 w nocy. A godziny te ulegały
zmianom tylko przy narodowych świętach, tak by umożliwić każdemu uczestniczenie we wszystkich tych wydarzeniach na mieście, nieco dłużej niż zwykle.
Dotychczas. W środku kolorowo i zawsze różnorodnie, zapach wolności i to uczucie wszechogarniającego wymieszania kultur, plus oczywiście turyści - wiecznie zagubieni. Stacje i wagony pełne osobowości, uśmiechów
oraz smutków. W godzinach szczytu bardzo, bardzo szybkiej, a wieczorami nieco już stonowanej brukselskiej
codzienności - tej prawdziwej, z zakamarkami niespodzianek i setek spraw pasażerów. Oni wszyscy zostawiali tu
swoje ślady - codziennie - na każdej ze stacji i każdym przystanku. Zawiłe tory jak życiowe rozterki. Tory i tunele
prowokujące do rozmyślań o przyszłości ...
I z każdym krokiem w Brukseli odnosisz wrażanie, że to właśnie tutaj - w tych metalowych pudełkach pod ziemią
i na powierzchni - toczy się i odbija jak w lustrze życie tego dziwnego miasta. Tych, którym się powiodło i tych,
którym powiodło się mniej. Jak zmieni się teraz to podziemno - naziemne życie. Czas nam to pokaże. A zmieni
się napewno.
‚Brukselo, pytasz dokąd zmierzamy? To ja pytam Ciebie, dokąd i którędy nas prowadzisz?
O czym śnisz przesiąknięte, zmęczone nami metro?’
tekst i fotografie © Marcin Satie Novak
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Poznajemy Flandrię

Miasta i miasteczka - Oudenaarde
W prowincji Flandria Wschodnia,
na Nizinie Flandryjskiej, na
wschód od Kortrijk, leży niewielkie miasto Oudenaarde, znane pod
francuską nazwą jako Audenarde
(Stara Przystań). Patronką miasta
jest św. Walburga. Od XV do XVIII
wieku miasto słynęło z wyrobu gobelinów. Obecnie zamieszkuje je
około 30 tysięcy mieszkańców.
Oudenaarde, to perła flamandzkich
Ardenów. Atrakcji dla turystów jest
tutaj co niemiara i śmiało można
powiedzieć, że jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast w regionie.
Trochę historii
Różne źródła podają inne daty powstania miasta. Według najbardziej
popularnej hipotezy, już około 440
roku naszej ery, na terenie dzisiejszego Oudenaarde istniała osada,
która z czasem przekształciła się
w miasteczko. Historycznie udokumentowane jest, że w XI wieku po
obu stronach rzeki Scheldy zbudowano miasto i wkrótce otoczono je
murami obronnymi, istniejącymi w
Oudenaarde do dnia dzisiejszego.
Prawa miejskie miasteczko otrzymało w 1193 roku.
Dawni mieszkańcy Oudenaarde
zajmowali się przede wszystkim
tkactwem. Z ich krosien schodziły
gobeliny ozdabiające pałace królów
hiszpańskich i francuskich, dzięki
czemu miasto zyskało i sławę i bogactwo. W XVI wieku aż 20 tysięcy

mieszkańców Oudenaarde i okolic
związanych było z tkactwem. Był to
okres wielkiego rozkwitu miasteczka, powstało wtedy wiele kościołów
i klasztorów, kamienic i pałacyków.
Nazywano je „miastem szlachty”,
ponieważ stanowiło siedzibę Rady
Flandrii i z tego tytułu uzyskało szereg przywilejów.
Do XVIII wieku Oudenaarde było
strategicznym miejscem w czasie
wojen religijnych i konfliktów dynastycznych. Kiedy w czasie reformacji stanęło po stronie protestantów,
rozpoczął się jego powolny upadek.
Po długotrwałym oblężeniu z miasta wyjechali zarówno kalwini jak
i katolicy. Wśród nich znajdowali
się niestety także kupcy i rzemieślnicy, co przyniosło wymierny deficyt
w miejskiej kasie. Przemysł tkacki
znacznie podupadł, miasto zubożało, a jego ludność zmniejszyła się
prawie o połowę.
W 1708 roku miała miejsce Bitwa
pod Oudenaarde, w której znienawidzona przez Flamandów armia francuska straciła około 15 tys. żołnierzy
i 25 dział. Zwycięstwo nad Francją
było tryumfalne.
W połowie XVIII wieku czasy
świetności miasto miało już za sobą. Wprawdzie powróciło na rynek
handlu gobelinami, ale nie odzyskało pozycji lidera. Spadło do rangi
prowincjonalnego i pozbawionego
znaczenia ośrodka w jednym z naj-

biedniejszych regionów Flandrii. Do
tego doszły poważne zniszczenia jakich Oudenaarde doznało podczas
I wojny światowej.
Gobeliny z Oudenaarde
Ich wytwarzanie rozpoczęto w połowie XV wieku. Władze miasta od początku rygorystycznie dbały o jakość
tych wyrobów. Produkcja gobelinów
była dla rajców priorytetem, dlatego
też otoczyli to przedsięwzięcie wyjątkową opieką. Na sukces nie trzeba
było długo czekać. Miasto zyskało
reputację producenta gobelinów
najwyższej jakości, które trafiały
przede wszystkim na królewskie i
magnackie dwory.
Niestety ten sukces okupiony był
ciężką pracą tkaczy, których wynagrodzenie było żenująco niskie. Na
początku XVI wieku cech mistrzów
przejął kontrolę nad cechem tkaczy,
co spowodowało, że zwykli tkacze nigdy nie uzbierali tylu pieniędzy, aby
wykupić na własność swoje warsztaty. Kiedy Oudenaarde zostało włączone do hiszpańskich Niderlandów
(XVI wiek), król i królowa Hiszpanii
ustanowili drakońskie prawa zabraniające tkaczom przemieszczania
się. Powyższy dekret spowodował
jeszcze większą biedę wśród tkaczy,
natomiast gobeliny przez nich wytwarzane stały się towarem luksusowym i bardzo drogim. Pod koniec
XVIII wieku tkactwo zaczęło upadać,
co doprowadziło do ostatecznego załamania rynku.
Techniką stosowaną w produkcji
gobelinów (wykonywano je ręcznie), było połączenie hafciarstwa i
tkactwa. Początkowo tkacze używali
małej ilości kolorów, głównie była to
zieleń i jej odcienie, z biegiem czasu ilość kolorów wzrastała, aż doszła
do ponad 1800. Wygląd gobelinu był
całkowicie zależny od wątku, a jego
wzór brano z namalowanego obrazu.

Źródło: www.thechainstay.com

Standardowych rozmiarów gobelin
powstawał w ciągu pół roku. Był
produktem ekskluzywnym, przeznaczonym dla ludzi bardzo zamożnych,
którzy mogli także zażyczyć sobie,
by użyto nici złotych i srebrnych.
Obrazy, na których wzorowano gobeliny, malowali tacy mistrzowie jak
Rubens, Jacob Jordanes czy David
Teniers.
Pod koniec XX wieku miasto zakupiło kilka gobelinów, które weszły w
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skład kolekcji. Można je podziwiać
w miejscowym muzeum.
Co warto zobaczyć
Rynek, ratusz i sukiennice
Na rynku wznosi się ratusz – jeden
z najpiękniejszych zabytków gotyckich w Belgii, którego harmonijna
struktura dominuje nad głównym
placem miasta. Dzisiejszy ratusz stoi
na miejscu wcześniejszego, XIII-to
wiecznego. Jego nowsza wersja
powstała na podstawie projektu
Hendrika van Pede w latach 15261537. Ta budowla zastąpiła oryginalny budynek, który został wcześniej
zniszczony. Obecny wygląd ratusz
zyskał dzięki całkowitemu odrestaurowaniu w XIX i XX wieku, kiedy to stał się częścią dziedzictwa
UNESCO.

Na tyłach ratusza zobaczyć można
starszą, średniowieczną część budowli, gdzie obecnie znajduje się
Muzeum Oudenaarde.
We wnętrzu ratusza zwraca uwagę wejście do dawnej Sali Rady
(Schepenzaal), wspaniałe dzieło z
1531 roku autorstwa P. Scheldena
– drzwi o 28 kwaterach i misternie
rzeźbionych w dębowym drewnie
ozdobach. Całość zwieńczona jest
miniaturowymi rzeźbami cherubinów nad trzema herbami.
Za ratuszem widać XIII-wieczne
Sukiennice, w których znajduje się
kilka wspaniałych gobelinów.
Huis van Parma
i Het Boudewijnstoren
Na rynku, w rogu placu, stoi dom
Małgorzaty Parmeńskiej – nieślubnej córki cesarza Karola V, która później stała się regentką Niderlandów.
Huis van Parma jest przykładem
późnogotyckiej architektury. Obok
stoi Het Boudewijnstoren – najstarszy budynek w mieście w stylu romańskim.
St. Walburgakerk
Kościół św. Walburgii składa się z
jakby dwóch części, starszej i nowszej. Prezbiterium wybudowane zostało w stylu gotyku skaldyjskiego
w 1150 roku i jest pozostałością po
pierwotnym kościele z 1126 roku,
zniszczonym na skutek pożaru.
Druga część kościoła utrzymana jest
w stylu gotyku brabanckiego.

Gobelin, źródło: www.pl.123rf.com

Skrzydła ratusza zbudowano symetrycznie po obu stronach niezwykłej,
wielokondygnacyjnej smukłej wieży, ozdobionej balkonami i okapami.
Jej szczyt wieńczy pozłacana figura
rycerza Jasia Wojowniczka (Hanske
de Krijger). Wiąże się z nim legenda sięgająca czasów Karola V. Kiedy
władca miał przybyć do miasta, a było ono otoczone murami, radni zdecydowali, aby na ratuszową wieżę
wysłać strażnika zwanego Hanske
de Krijger, który miałby wypatrywać orszaku cesarza i na czas ich
powiadomić. Niestety wartownik zasnął i cesarz musiał oczekiwać na
wpuszczenie pod murami miasta.
Rozgniewany ukarał je, nakazując
umieścić w godle okulary (dla poprawy wzroku) lub szlafmycę (symbol śpiocha).
Poniżej rzeźby znajduje się mała kopułka w kształcie korony. Symbole
władzy królewskiej pojawiają się też
poniżej: dwie grupy cherubinów w
trójkątnych oknach podtrzymują
monarsze insygnia.

Wewnątrz świątyni znajduje się pomnik czterech katolickich księży,
którzy w 1572 roku zostali zrzuceni
do Scheldy z okien nieistniejącego
już miejskiego zamku. W kościele
znajduje się także carillon – pierwszy pojawił się w Oudenaarde w
1510 roku.
Wieża św. Walburga (wybudowana
na przełomie 1498-1624) ma około
88 metrów wysokości i dekoracje w
stylu barokowym z 1620 roku.
Onze Lieve Vrouw van Pamelekerk
Kościół pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny z Pamele usytuowany
nad brzegiem Scheldy. Obecna świątynia zbudowana została na miejscu
starszej z XIII wieku w stylu gotyku
skaldyjskiego, przebudowana w połowie XVI wieku.
Tacambaroplein
Romantyczny pomnik upamiętniający tych, którzy na ochotnika zgłosili
się do wyjazdu do Meksyku i walczyli po stronie Maksymiliana, zięcia
belgijskiego króla Leopolda I.
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Ename
Kiedyś wioska, obecnie przedmieście Oudenaarde. W średniowieczu
jej mieszkańcy parali się głównie
rolnictwem. Kiedy cesarz Otton II
postanowił zbudować wzdłuż rzeki Scheldy (granica z hrabstwem
Flandrii) system obronny, ta biedna
wioska zmieniła swój charakter i stała się ważnym strategicznie punktem. Fortyfikacja w Ename, o 140
metrach długości i 18 szerokości,
miała też wieżę obronną i budynek
mieszkalny z kaplicą.
Ename stało się znane dzięki doniosłym odkryciom archeologicznym
wczesnośredniowiecznego kompleksu klasztorno-mieszkalnego.
Wykopaliska odsłoniły duże fragmenty zabudowań ośrodka handlowego, twierdzy i klasztoru benedyktynów. Benedyktyni ponoć warzyli
wówczas swoje piwo, o czym świadczą odkryte poletka upraw chmielu
przy klasztorze. Niezależnie od tego
ile w tym prawdy, rodzina Roman
postanowiła skrzętnie wykorzystać
ten fakt i rozpoczęła w swoim browarze produkcję piwa opartą na starych recepturach opactwa z Ename.
W miejscowym kościele św.
Wawrzyńca można obejrzeć najstarsze w Beneluksie ścienne malowidła
w stylu bizantyjskim.
Beginaż
Podobnie jak w większości flamandzkich miast, także w Oudenaarde
można zwiedzać Beginaż. Do XVIIto wiecznych domków Beginek prowadzi barokowa brama wejściowa.
Warto zobaczyć XVI-to wieczną kaplicę, ogrody z przeróżnymi roślinami kontrastujące z bielą domków.
Będąc w Oudenaarde i okolicach
koniecznie trzeba zobaczyć zamek
Liedts z otaczającym go parkiem,
zabytkowe młyny (bevere), czy rezerwaty przyrody. Nie można zapomnieć o Muzeum Ronde Van
Vlaanderen, które każdy miłośnik
kolarstwa powinien chociaż raz w
życiu zobaczyć.
Oudenaarde to bardzo urokliwe miasto, słynące z tego, że kiedyś istniało tam aż siedemnaście browarów,
natomiast do dzisiaj funkcjonują już
tylko cztery. Położone u podnóża flamandzkich Ardenów kusi turystów
widoczną na każdym kroku historią
i ciekawą architekturą.
Beata Jasińska
Źródła: wikipedia.pl, Pascal
„Przewodnik po Belgii”
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Viapass

– nowy podatek drogowy

Źródło: www.viapass.be

Nowy podatek drogowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony!
1 kwietnia 2016 roku w Belgii zostanie wprowadzony nowy podatek
drogowy dla pojazdów ciężarowych
– Viapass.
Co to jest Viapass?
Trzy regiony Belgii podjęły decyzję
o zreformowaniu podatków drogowych, wprowadzając nowy system
oparty na ilości przebytych kilometrów, dla pojazdów powyżej 3,5 t.
Nowy podatek zastąpi obecnie obowiązujący system eurowiniet.
Dlaczego?
Głównym celem wdrożenia nowego
systemu jest optymalizacja wykorzystania sieci dróg przez pojazdy ciężarowe przy jednoczesnym generowaniu przychodów, koniecznych do
poprawy infrastruktury drogowej.
Kiedy?
Wprowadzenie podatku Viapass i
uruchomienie nowego systemu pobierania opłat nastąpi 1 kwietnia
2016 roku.
Gdzie?
• sieć dróg w Regionie Flamandzkim
• sieć dróg w Regionie Stołecznym
Brukseli
• sieć dróg w Regionie Walońskim
Ile wyniosą opłaty?
Aktualna tabela opłat: www.viapass.
be/en/downloads/

W jaki sposób będzie pobierana
opłata?
Opłata pobierana będzie na autostradach belgijskich oraz wybranych drogach lokalnych. Kierowca
zobowiązany będzie do posiadania w
pojeździe uruchomionego urządzenia pokładowego podczas każdorazowego poruszania się po drogach
objętych opłatą.
Wysokości taryf kalkulowane będą
na podstawie przebytej odległości,
wagi pojazdu, klasy emisji spalin
(Euro), typu drogi i regionu, w którym pojazd się porusza. Obliczona
w ten sposób kwota mnożona jest
przez ilość przejechanych kilometrów, na podstawie danych pozyskanych przez system GPS.
Kierowcy, którzy nie zastosują się do
przepisów, mogą zostać zatrzymani
oraz ukarani grzywną.
Viapass, reprezentujący trzy regiony
Belgii, udzielił pełnomocnictwa firmie Satellic w zakresie poboru opłat.
Jednocześnie jednak Viapass umożliwił dostęp do poboru opłat podmiotom trzecim, które dysponują
certyfikowanymi urządzeniami pokładowymi z modułem GNSS/GPS.
Jakie taryfy są dostępne i jak
kształtują się koszty obsługi?
Shell oferuje dwie opcje płatności za
belgijskie myto, w obu przypadkach
istnieje możliwość rozliczeń poprzez
konto euroShell:
OPCJA 1
Urządzenie pokładowe Satellic,
które można zamawiać przez portal https://rup.satellic.be lub w
Punktach Serwisowych.
Urządzenia te działać będą wyłącznie w Belgii.
Urządzenie Satellic będzie wydawane po wpłaceniu kaucji w wysokości
135 euro/szt. i będzie musiało być
zamontowane w każdym pojeździe,
którego dotyczy podatek.

OPCJA 2
Axxes, dostawca urządzeń
InterRoutePlus, uzyskał certyfikację ViaPass dla swoich urządzeń.
Za pomocą InterRoutePlus można
opłacić drogi we Francji, Hiszpanii,
Portugalii oraz w belgijskim tunelu Liefkenshoek, a od kwietnia
również w całej Belgii.
W przypadku rozwiązania Axxes,
wpłata kaucji w wysokości 135 euro
nie jest wymagana. Naliczana jest
jedynie opłata za wydanie w wysokości 10 euro, niska miesięczna opłata
abonamentowa oraz stosowna prowizja.
To wygodne rozwiązanie także ze
względu na:
• oszczędność czasu – proces zamówienia realizuje w Państwa imieniu
Shell,
• bezpieczeństwo – możliwość przypisania urządzenia do wirtualnej
karty.
Ważne! Klienci, którzy posiadają już
urządzenie InterRoutePlus, mogą
skorzystać ze skróconego procesu
rejestracji w systemie ViaPass, a
funkcję poboru opłat w Belgii będą
mieli aktywowaną z chwilą potwierdzenia zakończenia rejestracji przez
władze belgijskie.
Aby uzyskać szczegóły dotyczące rejestracji, wystarczy skontaktować się
z naszym Biurem Obsługi Klienta
telefonicznie pod numerem 800 080
015 lub e-mailowo na adres: uslugieuroshellcard@shell.com
www.shell.pl

Źródło: www.as24.com
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Przegląd
prasy
belgijskiej
Belgia cofnęła do Francji 600 migrantów
Od przywrócenia przez Belgię kontroli na granicy z Francją w związku
z likwidacją „dżungli” koło Calais,
cofnięto do Francji ponad 600 migrantów, którzy chcieli dotrzeć do
portu Zeebrugge, by stamtąd dostać
się do W. Brytanii – podała belgijska
policja.
deredactie.be
Uproszczenie procedury meldunkowej
Antwerpia jest pierwszym miastem
w Belgii, w którym procedury meldunkowe zostały znacznie uproszczone i ograniczone do jednej wizyty
w urzędzie.
Od 1 marca wystarczy wypełnić i
wysłać wniosek przez internet. Po
krótkim czasie oczekiwania urząd
prześle list z załączonym dokumentem do wypełnienia. Należy go podpisać i dołączyć aktualne zdjecie.
Używając koperty zwrotnej, którą
otrzyma się z listem, podpisany dokument trzeba wrzucić do skrzynki odpowiedniego urzędu. Urząd
zweryfikuje dane petenta i mniej
więcej po dwóch tygodniach prześle informację o terminie zgłoszenia
się do urzędu i odebrania dowodu.
Na miejscu będzie można od razu
uiścić opłatę i aktywować kod do
swojej karty ID.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.antwerpen.be/nl/
info/56dd63b1b2a8a70dd58b4706/
uw-identiteitskaart-aanvragen-gaat-vanaf-nu-eenvoudiger
antwerpen.be
Nowa procedura azylowa
Belgia wprowadza zmiany dotyczące procedury rejestracyjnej osób
ubiegających się o azyl. Uchodźcy
w pierwszej kolejności muszą zgłosić się do wydziału imigracyjnego
w Brukseli, gdzie urzędnicy natychmiast rozpoczną procedurę
rejestracyjną. Podczas rejestracji
nowi azylanci zobowiązani są do
przedstawienia urzędnikom swoich
danych, aktualnej fotografii oraz do
wyrażenia zgody na pobranie odcisków palców.

Nowa metoda została wprowadzona jako dodatkowa kontrola bezpieczeństwa. Pozostawione odciski
palców będą porównywane z bazami danych w innych krajach, aby
sprawdzić, czy dana osoba nie starała się wcześniej o azyl w innym kraju
lub czy nie stwarza ona zagrożenia
dla bezpieczeństwa w kraju.
Dodatkowe zabezpieczenie ma również wykluczyć tzw. „migrantów
tranzytowych”, dla których Belgia
jest jedynie przystankiem na drodze
do innego kraju.
niedziela.be
Maraton kontroli prędkości, czyli
kwietniowe łapanki na drogach
20 kwietnia, od godziny 6:00 rano
przez następne 24 godziny, funkcjonariusze Policji Federalnej po
raz kolejny będą przeprowadzać
na drogach intensywne kontrole.
Policjanci skupią się głównie na
drogach szybkiego ruchu. Kontrole
obejmą także drogi lokalne.
Poza tradycyjnymi radarami policja
użyje aparatów SPECS, które obliczają średnią prędkość na określonym odcinku drogi.
deredactie.be
Nie podpisujcie kontraktów w
drzwiach
Najwięksi belgijscy dostawcy energii: Electrabel, Luminus, ENI i
Essent, od pewnego czasu stosują praktyki niezupełnie zgodne z
prawem. Pomimo wcześniej podpisanych z odbiorcami energii kontraktów, nasyłają na nich swoich
pracowników, którzy podtykają
zdezorientowanym ludziom (zwłaszcza starszym) do podpisania nowe,
o wiele droższe kontrakty. Ofiarami
padają także osoby zajmujące mieszkania socjalne, które mają niższy
taryfikator.
Aby położyć kres temu zjawisku,
Test-Aankop wspólnie z kilkoma
organizacjami pozarządowymi stworzył specjalną kampanię reklamową. W magazynie wydawanym przez
Test-Aankop można znaleźć naklejki o treści: „STOP, geen verkoop
aan de deur”, które należy nakleić
na drzwi. Jeżeli pomimo takiego

ostrzeżenia pracownik elektrowni
zignoruje naklejkę i będzie próbował „wcisnąć” komuś droższy kontrakt, można złożyć na niego skargę.
Test-Aankop przypomina, żeby
sprzedawcom nie podawać żadnych danych osobowych i najlepiej niczego nie podpisywać nawet
wtedy, kiedy pracownik elektrowni
pokaże swój identyfikator. Jeżeli jednak kontrakt podpiszemy, musimy
dostać jego pisemne lub mailowe
potwierdzenie i mamy 14 dni aby
go anulować. Broszura i inne informacje dostępne są na stronie: www.
test-aankoop.be
gva.be
Zdrowa czekolada
Belgijska firma Vandenbulcke
wprowadza na rynek pierwszą
prozdrowotną markę czekoladową
w Europie. Na sklepowe półki trafią
czekoladowe produkty „ChoVita”,
obejmujące m.in. tabliczki czekolady, ciastka czekoladowe, drażetki, a
także plasterki czekolady, które mogą być podawane na chlebie.
Na opakowaniach „ChoVita” producent umieścił duże czerwone ziarno
kakao przedstawiające serce, oraz
informację o zbawiennym wpływie
zawartych w kakao flawonoli na organizm człowieka. Flawonole wspomagają przepływ krwi i udrażniają
tętnice, co z kolei zmniejsza ryzyko
ataku serca lub utraty pamięci.
Cena detaliczna czekoladowych produktów „ChoVita” będzie wynosić
około 40-50 euro za kilogram. Aby
osiągnąć efekt zdrowotny, konsument powinien zjeść 10 g czekolady dziennie, czyli jeden kwadracik
z tabliczki.
Belgijska firma Vandenbulcke powstała w 1949 roku. Jest obecna w 40
krajach i sprzedaje około 1miliona
kilogramów czekolady rocznie.
gva.be
Jazda „na suwak” obowiązkowa
Od 1 marca zaczęło obowiązywać
w Belgii nowe prawo. Jazda „na suwak” stała się obowiązkiem kierowców. Za przyłapanie na blokowaniu
ruchu na zwężeniach jezdni kierowca zapłaci mandat w wysokości 55
euro.
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Powyższy przepis ma wprowadzić
większą płynność ruchu na belgijskich drogach i zapobiec powstawaniu korków na zwężeniach jezdni.
Jazda na suwak to jedna z lepszych
metod walki z korkami. Przydaje
się szczególnie podczas remontów
ulic i na przewężeniach. Zasada jest
prosta – każdy wpuszcza jednego
kierowcę stojącego na ulicy podporządkowanej lub bocznym pasie, na
którym dalsza jazda jest niemożliwa.
W ten sposób auta nakładają się na
siebie jak ząbki w zamku.
W Belgii „jazda na suwak” od dawna
jest popularna, ale do tej pory nie
była obowiązkiem kierowcy.
atv.news
Przestarzale reaktory
Dwa najstarsze reaktory nuklearne
w Belgii nie odpowiadają nowym
europejskim normom sejsmicznym, ustalonym po katastrofie w
japońskiej elektrowni atomowej
Fukushima. Projekt ustawy o przedłużeniu ich eksploatacji o 10 lat
ma być wkrótce uchwalony przez
parlament.
Opozycja ekologiczna i centrowa
zwróciła się do szefowej belgijskiego
resortu energii, środowiska i zrównoważonego rozwoju Marie-Christine
Marghem w sprawie odporności na
trzęsienie ziemi reaktorów nr 1 i nr
2 w elektrowni położonej w miejscowości Doel niedaleko Antwerpii.
W następstwie katastrofy w elektrowni Fukushima w 2011 roku europejskie stowarzyszenie regulatorów
energetycznych WENRA opracowało nowe normy bezpieczeństwa dla
istniejących europejskich elektrowni atomowych – przypomina „Le
Soir” dodając, że działające od 1974
i 1975 roku reaktory nr 1 i nr 2 w
elektrowni w Doel nie spełniają tych
wymogów.
Te wyższe standardy mają być wprowadzone do prawa belgijskiego w
2017 roku i zostaną one zastosowane w najstarszych reaktorach w
siłowni w Doel.
„Le Soir”
Modernizacja armii
Do 2030 roku na jej modernizację
techniczną zostanie przeznaczone
9,2 mld euro. Priorytetowe programy
zakupów uzbrojenia mają dotyczyć
lotnictwa wojskowego i sił morskich. Dużą wagę Belgowie będą
przykładać do cyberwywiadu, co
ma związek z zagrożeniami wynikającymi z ekstremizmu islamskiego.
Najkosztowniejszym programem
modernizacyjnym w Belgii będzie
zakup nowych samolotów wielozadaniowych, a także bezzałogowych

statków powietrznych. Przewidziano
też modernizację samolotów przeznaczonych do przewozu najważniejszych osób w państwie oraz wprowadzenie nowych okrętów bojowych.
„De Standaard”
Belgijski dyplomata oskarżony o
szpiegostwo na rzecz Rosji
Belgijska prokuratura przygotowała akt oskarżenia przeciwko
Oswaldowi G. podejrzanemu o szpiegostwo. Wysoki rangą urzędnik miał
m.in. pomagać służbom rosyjskim w
tworzeniu nowych tożsamości dla
agentów. Oswald G. nawiązał kontakty z rosyjskim wywiadem w 2011
roku, w Kopenhadze. Wcześniej, prawie przez 25 lat, był konsulem m.in.
w Tokio, Nowym Jorku, Lizbonie,
Lagos i New Delhi.
Oswald G przyznaje, że utrzymywał bliskie kontakty z Rosjanami.
Zaprzecza jednak, że przekazywał
im poufne informacje. Zaprzecza
także, że brał za to pieniądze.
Główne zarzuty śledczych dotyczą
udziału Belga w spisku oraz naruszenia tajemnicy zawodowej. Jeżeli
Oswald G. stanie przed sądem, będzie to pierwszy przypadek sądzenia
Belga za agenturalną działalność na
rzecz Rosji.
gva.be
Chora wizja
Jeden z najgroźniejszych seryjnych
morderców Belgii – pedofil Marc
Dutroux, znany jako „Potwór z
Charleroi”, planował porwać wiele
dzieci i stworzyć dla nich podziemne miasto w opuszczonej kopalni.
O tym opowiedział były obrońca
przestępcy Julien Pierre, który był
adwokatem pedofila od jego aresztowania w 1996 roku oraz prowadził
tę sprawę przez 7 lat. Wyrok
zapadł dopiero w 2004 roku.
Dutroux został skazany na
karę dożywotniego pozbawienia wolności za molestowanie
sześciu dziewczynek. Cztery
ofiary zginęły, z czego dwie
uprowadzone przez niego
ośmiolatki zmarły z głodu.
Sprawa zbrodniarza była na
tyle głośna, że wielu Belgów
noszących nazwisko Dutroux
postanowiło je zmienić.
„Soir Mag”.
Odcisk palca na karcie ID
Belgijskie władze rozważają
wykorzystanie nowej technologii, która pozwoli na
umieszczanie i przechowywanie odcisków palców swoich
obywateli w ich dokumentach tożsamości.
Minister spraw wewnętrz-
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nych Jan Jambom zamierza zwrócić się do organów zajmujących się
ochroną prywatności by ustalić, czy
i kiedy tego typu zabezpieczenie będzie mogło zostać wprowadzone w
życie.
Pomysł ministra zrodził się podczas
jego wizyty w Maroku. W tym kraju metoda zamieszczania odcisków
palców na dokumentach potwierdzających tożsamość została wprowadzona już kilkanaście lat temu.
Każdy obywatel Maroka, który skończył 18 lat, jest zobowiązany do oddania odcisków palców. Od 2008
roku dostęp do informacji dotyczących obywateli tego kraju można
uzyskać za pośrednictwem dowodu
tożsamości.
gva.be
Belgijskie koleje szukają pracowników
W 2016 roku belgijskie spółki kolejowe chcą zatrudnić od 1.300 do
1.600 nowych pracowników. W ciągu kilku najbliższych lat znaczna
część dotychczasowych pracowników kolei przejdzie na emeryturę,
w związku z tym trzeba będzie uzupełnić kadrowe zasoby.
Na początku marca trzy kolejowe
spółki: NMBS, Infrabel oraz HP Rail,
rozpoczęły kampanię reklamową
mającą na celu zachęcenie ludzi do
zatrudniania się na kolei. Motywem
przewodnim kampanii jest hasło :
„Gisteren je droom. Vandaag je job”
– „Wczoraj Twoje marzenie. Dziś
Twoja praca”.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie: www.despoorwegenwervenaan.be
„De Standaard”
Opracowała: Karolina Morawska
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Opieka zdrowotna na terenie UE
krajowy zakład ubezpieczenia zdrowotnego po złożeniu przez pacjenta
odpowiednich dokumentów.

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do opieki zdrowotnej w
dowolnym państwie członkowskim; w Islandii, Liechtensteinie,
Norwegii lub Szwajcarii. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego tylko w jednym kraju. Nie ma
potrzeby odprowadzania składek
w kilku krajach jednocześnie.
Tymczasowe pobyty za granicą,
wakacje
Osoby posiadające ubezpieczenie
zdrowotne w jednym kraju przed wyjazdem za granicę powinny postarać
się o Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) / Europese
ziekteverzekeringskaart / la carte
européenne d’assurance maladie.
Karty wydawane są przez krajowy
zakład ubezpieczenia zdrowotnego. W Belgii są to kasy chorych, w
Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia
(NFZ). EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Zapewnia dostęp do niezbędnych usług państwowej opieki
zdrowotnej danego kraju na takich
samych warunkach jak osobom
ubezpieczonym w tym kraju.
Należy pamiętać, iż EKUZ nie obejmuje kosztów planowanego leczenia
za granicą. Działa tylko w nagłych,
nieplanowanych przypadkach, np.
w razie nagłego zachorowania lub
wypadku. Ze względu na różnice
w systemach opieki zdrowotnej
poszczególnych krajach EKUZ nie
gwarantuje również darmowych
usług medycznych. Jednak po powrocie do kraju można ubiegać
się o refundację poniesionych za
granicą kosztów opieki medycznej.
W większości przypadków pacjent
powinien otrzymać zwrot w takiej samej kwocie, jaką by zapłacił gdyby
został poddany opiece zdrowotnej w
swoim kraju. W niektórych przypadkach zwrot może być częściowy. O
refundowanych kwotach decyduje

Zmiana miejsca pobytu
EKUZ nie działa w przypadku
zmiany kraju zamieszkania. Osoby
ubezpieczone w jednym kraju, przeprowadzające się do innego kraju
członkowskiego, powinny wystąpić
do swojego zakładu ubezpieczeń
zdrowotnych o dokument S1. S1
jest poświadczeniem uprawnień
do opieki zdrowotnej na podstawie
ubezpieczenia w innym kraju członkowskim. W Belgii dokumenty S1
wydają kasy chorych, w Polsce NFZ.
Dokument S1 należy przedstawić w
zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych
w nowym miejscu (kraju) zamieszkania. Na podstawie S1 osoba ubezpieczona ma prawo do korzystania
z opieki zdrowotnej w nowym kraju
zamieszkania na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w
tym kraju.
S1 ma zastosowanie przeważnie
w przypadku pracowników transgranicznych, np. mieszkających w
Holandii a pracujących w Belgii,
emerytów, którzy przeprowadzają
się do kraju, w którym nie mają
prawa do świadczeń emerytalnych,
lub w przypadku osób niezdolnych
do pracy (ciężko chorych lub inwalidów), którzy w nowym kraju zamieszkania nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które
przeprowadzają się do innego kraju
ze względów zarobkowych, automatycznie przechodzą do systemu opieki zdrowotnej w tym kraju. Takie
osoby nie potrzebują formularza S1.
W niektórych krajch nabycie prawa
do świadczeń zdrowotnych wymaga
odpowiedniego okresu ubezpieczenia. Np. osoby przeprowadzające
się do Belgii ze względów zarobkowych muszą wykazać odpowiedni
okres ubezpieczenia zdrowotnego
(min. 6 miesięcy)
aby otrzymać prawo do świadczeń
chorobowych (zasiłków chorobowych i
rent inwalidzkich).
W takiej sytuacji potrzebny jest
dokument E104,
wystawiany przez
krajowy zakład
ubezpieczenia zdrowotnego w kraju poprzedniego pobytu/
zatrudnienia.

Praca w kilku krajach UE jednocześnie, świadczenie emerytalne a
ubezpieczenie zdrowotne
Osoby, które pracują w kilku krajach europejskich jednocześnie,
odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko w jednym
kraju. Jest to przeważnie kraj zamieszkania.
Jeśli w kraju zamieszkania pracownik wykonuje mniej niż 25% działalności zarobkowej, a siedziba pracodawcy mieści się w innym kraju
niż kraj zamieszkania pracownika,
wówczas pracownik podlega systemowi ubezpieczenia zdrowotnego
kraju, w którym zarejstrowana jest
działalność pracodawcy.
Osoby, które otrzymują świadczenia
emerytalne w jednym kraju, a mieszkają i pracują w innym kraju, podlegają wówczas ubezpieczeniu zdrowotnemu kraju, w którym mieszkają
(i pracują).
Tak jest w przypadku osób pobierających emerytury z Polski i jednocześnie pracujących w Belgii. W
takiej sytuacji z polskich świadczeń
emerytalnych nie powinny być potrącane składki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Planowane leczenie za granicą
Osoby, które planują wyjazd za granicę w celu poddania się leczeniu,
muszą uprzednio uzyskać zgodę instytucji ubezpieczenia zdrowotnego
w swoim kraju. W przypadku zmiany kraju zamieszkania w celu leczenia należy wystąpić o dokument
S1.W przypadku wyjazdu za granicę
tylko na okres leczenia należy wystąpić o dokument S2, który jednocześnie jest zgodą krajowych organów
ubezpieczeniowych na leczenie w innym kraju członkowskim. Zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na
stonie Komisji Europejskiej pacjent
musi uzyskać uprzednią zgodę (S2)
na leczene za granicą w trzech przypadkach:

Źródło: www.isanok.pl
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Źródło: www.static.prsa.pl

1) świadczeń wymagających pozostania w szpitalu przez co najmniej
jedną noc;
2) wysokospecjalistycznych i kosztownych świadczeń;
3) w określonych poważnych przypadkach związanych z jakością lub
bezpieczeństwem opieki zapewnianej za granicą.
Dokumet S2 należy przedłożyć w
zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych
w kraju, do którego wyjeżdża się w
celu leczenia.
W przypadku planowanego leczenia szpitalnego konieczna jest
uprzednia zgoda zakładu ubezpieczenia zdrowotnego (w Belgii kasa
chorych, w Polsce NFZ). Jeśli zgoda

zostanie udzielona,
koszty leczenia zostaną pokryte na
zasadach obowiązujących w kraju,
w którym pacjent
poddaje sie leczeniu. Jeśli pacjent
decyduje się na
leczenie szpitalne za granicą bez
uprzedniej zgody
instytucji ubezpieczeniowej, sam będzie musiał pokryć koszty leczenia.
Po powrocie do kraju może ubiegać
się o refundację, jednak nie ma gwarancji, iż ją otrzyma.
W przypadku leczenia pozaszpitalnego można ubiegać się o uprzednią
zgodę (S2) lub poddać się takiemu
leczeniu bez uprzedniej zgody, a po
powrocie do kraju wnioskować o refundację kosztów leczenia. W takim
przypadku ubezpieczenie powinno
pokryć koszt leczenia na zasadach
kraju, w którym jest się ubezpieczonym.
Zakład ubezpieczeń zdrowotnych
danego kraju może odmówić zgody
na leczenie za granicą ze względu
na bezpieczeństwo pacjenta, lub je-
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śli odpowiednia opieka zdrowotna
może zostać zapewniona w kraju, w
którym pacjent jest ubezpieczony.
Pacjent ma prawo odwołać się od
takiej decyzji.
Recepty
Recepta wydana w innym państwie
członkowskim powinna być uznana
w kraju pochodzenia pacjenta i na
odwrót. Zasada ta ma zapewnić właściwe kontynuowanie leczenia podjętego w innym państwie UE po powrocie do swojego kraju. Przepisany
lek musi być wydany pacjentowi
pod warunkiem, że w danym kraju
jest on dopuszczony do sprzedaży i
dostępny.
Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej w krajach Unii
Europejskiej można uzyskać w
Belgii w kasach chorych, w Polsce
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
ACV Antwerpen
Źródła:
Opracowanie własne
http://ec.europa.eu/social/
www.nfz.gov.pl/
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Prawo jazdy w Unii Europejskiej
Prawo jazdy wydane w którymś z
krajów UE, jest uznawane w całej
Unii i można go używać jeżeli:
• jest ważne
• spełnia wymagania wiekowe dla
prowadzenia pojazdu w danej kategorii
• nie zostało zawieszone, ograniczone lub cofnięte w kraju, który dokument wydał.
Od 2013 roku wszystkie nowe prawa
jazdy wydawane w UE mają standardowy format plastikowej karty
przypominającej kartę kredytową i
lepsze zabezpieczenia. Jeśli prawo
jazdy wydane zostało na czas nieokreślony, odpowiedni organ krajowy poinformuje kierowcę, kiedy
należy je wymienić na prawo jazdy
w nowym formacie.
Uzyskanie prawa jazdy w Unii
Europejskiej
Aby uzyskać prawo jazdy w jednym
z krajów UE trzeba:
- zamieszkiwać w tym kraju
- spełniać wymogi dotyczące wieku
minimalnego
- spełniać wymogi dotyczące stanu
zdrowia
- zdać egzamin na prawo jazdy
O prawo jazdy można ubiegać się tylko w kraju, w którym się zamieszkuje, czyli w kraju, w którym przebywa
się regularnie ze względu na więzi

osobiste, zawodowe,
przez co najmniej
185 dni w każdym
roku kalendarzowym.
Jeżeli więzi osobiste
lub zawodowe są co
najmniej w dwóch
krajach, miejscem
zamieszkania będzie kraj, z którym
łączą kandydata na
kierowcę więzi osobiste (pod warunkiem regularnego
odwiedzania tego
kraju). Ten ostatni
wymóg nie jest konieczny, jeżeli zamieszkanie w jednym z unijnych krajów związane jest
z wykonywaną tam pracą.
Miejsce zamieszkania nie zmienia
się, jeżeli nastąpi przeprowadzka
do innego kraju UE, aby podjąć
tam naukę w szkole lub na wyższej
uczelni. Można jednak ubiegać się o
prawo jazdy w nowym kraju, jeżeli
jest się w stanie wykazać, że uczy się
w tym kraju co najmniej od sześciu
miesięcy.
Przedłużenie okresu ważności i
wymiana prawa jazdy
• Jeżeli ktoś przeprowadza się do
innego kraju UE i ważność jego

Źródło: www.infor.pl

prawa jazdy wygasa, będzie musiał
je odnowić w kraju, w którym ma
miejsce zamieszkania.
• Jeżeli w kraju, który wydał dane
prawo jazdy, uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały zawieszone,
ograniczone, cofnięte lub unieważnione, kierowca nie będzie miał
możliwości jego przedłużenia.
• Obywatel UE może posiadać tylko jedno prawo jazdy, które wydane
jest przez władze kraju, w którym
mieszka. W razie przeprowadzki
do innego unijnego kraju, zazwyczaj
nie trzeba dokumentu wymieniać.
Można korzystać z posiadanego prawa jazdy tak długo, jak długo będzie
ono ważne.
• Jeżeli kierowca chce, może dobrowolnie wymienić prawo jazdy na
równoważny dokument w nowym
kraju zamieszkania. W takim wypadku będzie musiał udowodnić, że
mieszka w tym kraju oraz że spełnia
warunki uprawniające go do posiadania prawa jazdy.
• Zanim nastąpi wymiana prawa
jazdy, urząd nowego kraju zwróci
się do urzędu w kraju, w którym poprzednio kierowca mieszkał, w celu
sprawdzenia czy jego uprawnienia
do prowadzenia pojazdów nie zostały ograniczone, zawieszone lub
cofnięte.

Źródło: www.wloskiepodroze.pl

Wymiana prawa jazdy może być wymagana po dwóch latach zwykłego
pobytu, jeżeli kierowca posiada prawo jazdy ważne bezterminowo, lub
w przypadku, kiedy kierowca dopuści się wykroczenia drogowego
w kraju, w którym mieszka.

Antwerpia po polsku

kwiecień 2016

13

winien być honorowany na całym
świecie.
W obrębie Unii Europejskiej obywatel kraju członkowskiego może
posługiwać się prawem jazdy wydanym w kraju pochodzenia (lub
w każdym innym kraju członkowskim). Nie ma więc potrzeby uzyskiwania międzynarodowego prawa jazdy w przypadku poruszania
się wyłącznie w Unii Europejskiej
(ale też m.in. w Szwajcarii i innych
państwach Europy Zachodniej nienależących do struktur UE).
Międzynarodowe prawo jazdy jest
konieczne podczas podróży na
wschód Europy, a także gdy chcemy poruszać się samochodem na
innych kontynentach.
Źródło: www.motor.net.pl

Utrata, kradzież i wydanie wtórnika prawa jazdy
Jeżeli prawo jazdy zostało zgubione,
skradzione, uszkodzone albo zniszczone, trzeba wystąpić o wydanie
jego wtórnika w kraju, w którym
posiada się miejsce zamieszkania.
Wtórnik prawa jazdy mogą wydać
wyłącznie władze kraju w którym
się mieszka. Wymienią one dotychczasowe prawo jazdy na miejscowy
dokument lub wydadzą jego wtórnik. Od tego czasu kierowcę będą
obowiązywały przepisy tego kraju,
dotyczące na przykład: okresów ważności, czy badań medycznych.
Wzajemne uznawanie
Prawa jazdy wydane w jednym z
unijnych krajów są uznawane w
całej Unii. Dotyczy to kategorii: AM,
A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D i DE.
W nowym kraju można używać
swojego obecnego prawa jazdy tak
długo, jak jest ono ważne. Jeżeli ważność prawa jazdy wygaśnie, należy
wystąpić o odnowienie go w kraju,
w którym się obecnie zamieszkuje.
Nowe prawo jazdy może mieć inny
termin ważności i podlegać takim
samym ograniczeniom (warunkom),
jakie stosowane są w odniesieniu
do dokumentów wydawanych w
nowym kraju.
Jeśli kierowca posiada prawo jazdy UE wydane w ramach wymiany
prawa jazdy spoza UE, a zamierza
przeprowadzić się do innego unijnego kraju z takim wymienionym
prawem jazdy, nie może zakładać, że
zostanie ono tam uznane. Decyzję o
tym podejmuje indywidualnie każdy
kraj UE.
W takim wypadku należy zasięgnąć

informacji w miejscowym urzędzie
w nowym kraju na temat obowiązujących warunków uznawania prawa
jazdy spoza Unii Europejskiej.
Prawo jazdy, które wydano po przekazaniu do urzędu poprzedniego
prawa jazdy spoza UE, powinno zawierać kod wskazujący kraj, który
je pierwotnie wydał (na przykład:
70.0123456789.NL).
Warto zapoznać się z informacjami
i obowiązującymi przepisami oraz
odwiedzić strony internetowe odpowiednich władz w nowym kraju.
Międzynarodowe prawo jazdy
Jest dokumentem uniwersalnym,
który przynajmniej w założeniu, po-

Uzyskanie międzynarodowego
prawa jazdy nie wymaga uzyskiwania dodatkowych uprawnień ani
zdawania odrębnych egzaminów.
Międzynarodowe prawo jazdy to
dokument o określonym w umowie
międzynarodowej wzorze, który powinien być rozpoznawalny dla organów państwowych – stron umowy.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie – już zgodnie z polskimi
normami uprawnień do kierowania
pojazdami – odpowiedniej kategorii
prawa jazdy.
Opracowała:
Karolina Morawska
Na podstawie: europa.eu,
mojafirma.inor.pl
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Dodatkowa premia dla osób
korzystających z przerwy w karierze
zawodowej
Przerwa w karierze zawodowej (tijdskrediet, loopbaanonderbreking)
Jeżeli korzystają Państwo z przerwy
w karierze zawodowej lub z któregokolwiek z urlopów tematycznych
(urlopu rodzicielskiego lub urlopu
medycznego nad osobami niesamodzielnymi), wówczas mogą Państwo
dostać od rządu flamandzkiego dodatkową premię. Jest to premia,
którą mogą Państwo otrzymać jako
dodatek do zasiłku, który otrzymują Państwo od Krajowego Urzędu
Pracy (RVA). Wysokość premii zależy od sektora, w którym jest się
zatrudnionym.
Warunki
Warunki uzyskania flamandzkiej
premii różnią się zależnie od sektora zatrudnienia:
• sektora prywatnego
• sektora publicznego
• sektora społecznego
Najpierw należy sprawdzić, w którym sektorze jest się zatrudnionym.
W każdym sektorze, obowiązują poszczególne warunki.
W sektorze prywatnym pracownicy
muszą być zatrudnieni w regionie
Flandrii, lecz na przykład ktoś, kto
pracuje dla firmy walońskiej, podczas gdy trzy dni w tygodniu pracuje z domu we Flandrii, jest również
uprawniony do wyżej wymienionej
premii.
W flamandzkim sektorze publicz-

Źródło: www.dreamstime.com

Źródło: www.dreamstime.com

nym osoba, która pracuje w Regionie
Stołecznym Brukseli, nadal kwalifikuje się do dodatkowej premii.
Również osoby zatrudnione w sektorze społecznym, które pracują
w Regionie Stołecznym Brukseli,
kwalifikują się do niniejszej premii. Organizacje, w których dana
osoba pracuje, muszą albo należeć
do flamandzkiego sektora zdrowia i
opieki społecznej oraz otrzymywać
flamandzkie dotacje albo należeć do
flamandzkiego sektora społeczno-kulturowego.
Urzędnicy federalni nie są uprawnieni do dodatkowych premii.
Aby zakwalifikować się do premii,
powinno się już mieć zgodę od
Krajowego Urzędu Pracy (RVA)
na przerwę w karierze zawodowej
(otrzymaną poprzez decyzję C62),
przepracować ciągle 12 miesięcy
przed rozpoczęciem przerwy w karierze.
Jeśli dana osoba nie pracowała w
okresie tych dwunastu miesięcy,
ponieważ była na przykład na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu
lekarskim, to okres ten zalicza się
do wyżej wymienionego czasu pracy. Praca tymczasowa w systemie
interim także zalicza się do premii,
jeżeli okres dwunastu miesięcy został przepracowany, a składający
wniosek nie był ani jeden dzień
bezrobotnym.
Procedura
Większość ludzi, którzy chcą ubiegać się o wypłatę premii mogą zrobić to przez Internet (filmik instruk-

tarzowy można znaleźć na: vimeo.
com/117904665). Aplikacje internetowe są dostępne dla wszystkich
urlopów tematycznych (urlopu rodzicielskiego i urlopu medycznego)
oraz dla przerwy w karierze zawodowej w sektorze publicznym. Nie
dotyczy to osób, które przechodzą
szkolenie.
Termin składania wniosków
Wnioski o premię w sektorze społecznym i sektorze publicznym,
należy złożyć w przeciągu sześciu
miesięcy po rozpoczęciu przerwy w
karierze zawodowej lub urlopu.
W sektorze prywatnym nie ma ściśle
podanego terminu, ale premia może
być jedynie przyznana ze skutkiem
wstecznym do sześciu miesięcy.
Jeżeli korzystają Państwo z przerwy w karierze zawodowej i mają
Państwo pytania na temat dodatkowej premii, prosimy skontaktować
się z naszą kancelarią.
Dagmara Dubiel
Adwokat – Tłumacz
ęzyka niderlandzkiego
Kancelaria A- Law Advocaten
w Antwerpii
Kontakt: d.dubiel@a-law.eu
www.a-law.eu
Vlaamse Kaai 76 – B - 2000
Antwerpen
T: +32 3 232 68 88
F: +32 3 232 69 43
A-Law International
Law Firm
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Fatalne zauroczenie
Przez okno autobusu Maysa ogląda
ulice Brukseli. Patrzy na kawiarnie, ratusz, sklepy, biura, i chodniki szarzejące w listopadowym
deszczu. Myślami jest gdzie indziej.
– Mało brakowało, a wyjechałabym
stąd – mówi 18-latka. – Mentalnie
byłam już tam, w Syrii, w Państwie
Islamskim.
Przypomina inne nastolatki, w każdym razie te mieszkające na obrzeżach belgijskiej stolicy. Dziadkowie
dziewczyny przyjechali tutaj z
Maroka 50 lat temu, a jej rodzicom
udało się zapewnić dzieciom wykształcenie i dach nad głową. Maysa
mówi płynnie w dwóch językach:
po francusku i flamandzku, radzi
też sobie w arabskim oraz w angielskim, którego nauczyła się słuchając muzyki, oraz w szkole. Rodzice
nastolatki wyznają islam, jednak są
dalecy od dogmatyzmu. Maysa zawsze dobrze się uczyła i miała wielu przyjaciół. – Nauczyciel nazywał
mnie promykiem słońca – wspomina bohaterka tej historii, która prosi,
by przedstawiać ją tylko przybranym
imieniem.
Ponieważ przed rokiem promyk
przygasł. Najpierw nastolatka przywdziała dżilbab – rodzaj luźnej sukni, z chustą zakrywającą głowę, jaką noszą niektóre religijne i wierne
tradycji muzułmanki. Skończyły się
kiedyś tak bardzo lubiane wyjścia na
dyskoteki i śpiew. Maysa rzuciła też
palenie. Przestała słuchać muzyki,
w tym swojego ulubionego amerykańskiego gangsta rapu. Sama nigdy nie piła alkoholu, lecz wcześniej
umawiała się z pijącymi przyjaciółmi. I z tego rezygnowała. Dopiero teraz jest gotowa zmierzyć się z tym, co
jej się przydarzyło. – Patrzę wstecz i
widzę czarną dziurę – mówi.
Nie sposób zweryfikować opowieści
o tym, jak Maysa przeszła na stronę
radykalizmu, jednak znający dobrze
tę dziewczynę pracownicy społeczni
potwierdzili wiele faktów, a eksperci podają, że całość brzmi dla nich
„przygnębiająco prawdopodobnie”.
Z początku Maysa miała założyć dżilbab, żeby „ukryć parę dodatkowych
kilogramów, jakie przybrała”.
Szczęśliwość w kalifacie
Gdy zamieściła zdjęcie w nowym
stroju w mediach społecznościowych, skontaktowała się z nią inna
młoda kobieta. Rozmawiały o swoim nowym „wizerunku” i umówiły

Źródło: www.bezuzyteczna.pl

się na wspólne zakupy. Za pośrednictwem nowej koleżanki Maysa
dołączyła do grupy dziewczyn o
podobnym jak ona pochodzeniu
społecznym. Poza jedną, nawróconą
na islam, wszystkie wywodziły się z
rodzin imigranckich i mieszkały w
uboższych, lecz wcale nie nędznych
częściach Brukseli.
Maysa coraz częściej widywała się z
nowymi znajomymi. Spotykały się
w tanich burgerowniach w centrum
Brukseli, w kawiarniach, nigdy nie
u kogoś w domu ani w meczecie czy
innym ośrodku praktyk religijnych.
Pierwsze rozmowy dotyczyły islamu
i nieporozumienia, jakim miało być
nazywanie niektórych muzułmanami. Potem dyskusja objęła kwestie
polityczne i prześladowania religijne. Wreszcie pojawiła się sprawa
ISIS i życia w nowym „kalifacie”
oraz szczęśliwości jaka rzekomo
tam panuje.
Jedna z kobiet twierdziła, że utrzymuje kontakty z belgijskimi bojownikami w Syrii, i że wielokrotnie
jeździła na Bliski Wschód odwiedzać męża, który był tam bojownikiem. – Usłyszałam, że w Państwie
Islamskim nie ma dyskryminacji
ani przestępczości. [Koleżanki]
wiele mi opowiadały o panujących
tam relacjach między kobietami i
mężczyznami, zapewniały, że znalazłabym tam dobrego męża, nawet
gdybym miała być jedną z wielu
żon. Opowiadały o zwalczaniu niewierzących i heretyków, lecz nigdy

nie wspominały o przemocy, egzekucjach i sprawach tego rodzaju –
wspomina Maysa.
Parę tygodni później dostała od grupy tani telefon komórkowy, którego
istnienie miało pozostać tajemnicą.
Odtąd to za jego pośrednictwem
kontaktowała się z pozostałymi
– zwykle przez SMS-y – i dowiadywała się, gdzie i kiedy odbędzie się
kolejne spotkanie. – Dopiero teraz
rozumiem, że wtedy nic o nich tak
naprawdę nie wiedziałam. Znałam je
tylko z imienia. Ale nie byłam gotowa niczego podawać w wątpliwość
– opowiada.
Pranie mózgu
O tym, że Belgia ma poważny problem z islamistami, wiedziano jeszcze przed zamachami 13 listopada
w Paryżu, w których zginęło 130
osób. Sprawcami tej masakry były
m.in. osoby dorastające w Brukseli,
gdzie najprawdopodobniej wszystko
zaplanowano. W ciągu ostatnich 18
miesięcy doszło do serii zamachów
przeprowadzonych w Belgii bądź
tam zaplanowanych. W minionej
dekadzie belgijskie siatki dostarczały ochotników do walki w Iraku
i Afganistanie. Obecny chaos na
Bliskim Wschodzie doprowadził
do kolejnej mobilizacji. Nawet 500
Belgów wyjechało do Syrii, co stawia
Belgię w czołówce państw z największym odsetkiem bojowników ISIS.
Wśród wyjeżdżających było około
50 kobiet.
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Nie ma w tym nic szczególnego. Setki młodych Francuzek i
Brytyjek również porzuciło życie na
Zachodzie dla Państwa Islamskiego,
które wzięło na siebie odpowiedzialność za zamachy w Paryżu. Niektóre
z ekstremistek wywodziły się z podejrzanych środowisk i marginesu
społecznego. Tak było w przypadku
Hasny Aït Boulahcen: Francuzki,
która zginęła w policyjnej obławie
na przedmieściach Paryża pięć
dni po ataku w klubie Bataclan.
Przyjaciele opisywali ją później
jako niestabilną młodą kobietę,
wychowaną w rodzinie zastępczej,
która do niedawna piła, paliła i ostro imprezowała. Sześć miesięcy
przed śmiercią 26-latka zamieniła
czarne okulary, dżinsy i kowbojki
na tradycyjnie muzułmański strój i
zadeklarowała, że chce wyjechać do
Syrii. Matka terrorystki powiedziała
później mediom, że ekstremiści zgotowali córce pranie mózgu.
– Rodziny zwyczajnie tego nie przewidziały. Bliscy byli nawet zadowoleni,
że dzieciaki się uspokoiły, przestały
pić i sprawiać problemy – opowiada
Bachir M’Rabet, nauczyciel pracujący z młodzieżą z Molenbeek pod
Brukselą, skąd pochodzili niektórzy
ze sprawców paryskiego ataku oraz
wielu belgijskich bojowników ISIS.
Co nie zmienia faktu, że wielu kobiecych rekrutów, jak Maysa, wywodzi
się z dobrych domów, gdzie stosunki
młodych z rodzicami bywają napięte. Johan Leman, antropolog i doświadczony działacz antyrasistowski, również z Molenbeek, twierdzi,
że nastolatkowie skuszeni przez ekstremizm często mówią o swoich rodzicach jak o „osobach nieznających
prawdziwego islamu”. – Typowy dla
nastoletniego okresu bunt przeciwko starszym tu nabiera religijnego
zabarwienia – dodaje Leman.
Presja narasta
W najbliższych tygodniach po zawarciu nowych znajomości Maysa
przestała się uczyć. Parę miesięcy
później popadła w tarapaty z powodu zbyt dużej liczby nieobecności
w szkole. Muzułmańską szatę uzupełniła rękawiczkami i zasłoną na
twarz. Wtedy nadeszła wiadomość o
młodym człowieku, którego Maysa
kiedyś dobrze znała: miał zginąć w
Syrii, gdzie wyjechał dwa lata wcześniej z grupą brukselskich nastolatków, którzy chodzili do tego samego
klubu sztuk walki. Islamskie znajome nie omieszkały wykorzystać tego zdarzenia. – Musisz zrobić co do
ciebie należy. Musisz jechać do Syrii
– mówiły Maysie. Dziewczyna coraz

częściej widywała się z „siostrami”.
Czuła narastającą presję.
Nie zajmowały ich inne grupy zbrojne, polityczne problemy w Europie
czy w świecie muzułmańskim, nawet nauki innych dobrze znanych
ekstremistycznych nauczycieli.
Liczyło się tylko ISIS. Bez znaczenia
pozostawały nawet święte teksty islamu. – Wszystko, o czym rozmawiałyśmy, miało związek z Państwem
Islamskim, także literatura, jaką
mi podsuwały. Przyszła więc chwila, gdy pragnęłam już jedynie wyjechać do Syrii. Wierzyłam w to, co mi
mówiono. I gdy później zobaczyłam
nagrania egzekucji, rozpłakałam się
– przyznaje Maysa.
To również typowe dla świeżej daty
ekstremistów, zauważają eksperci. – Działają poza polityką i poza
religią. Mówimy o poszczególnych
osobnikach, którzy zeszli się dla samej frajdy bycia częścią czegoś większego. To subkultura młodzieżowa,
a grupy rówieśnicze pełnią przecież
ważną rolę – przypomina profesor
Rik Coolsaet, brukselski ekspert w
dziedzinie islamskich bojówek.
Do kryzysu doszło wczesną wiosną. Maysa usłyszała, że „siostry” w
najbliższych dniach wybierają się do
Syrii. Mogła dołączyć do nich, nie
mając nawet stosownych dokumentów, gdyż „przekroczenie granic nie
stanowiło problemu”. A jednak coś
ją powstrzymało. Maysa zapytała
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matkę o paszport. Rodzice nabrali
podejrzeń i dokument schowali. Nie
wiedząc co robić, poprosiła liderkę
grupy o czas. Czasu nie ma, usłyszała w odpowiedzi. I wtedy pojawiły
się pierwsze pogróżki. Jeśli nie wyjedzie z nimi, zostanie wytropiona,
podobnie jak i jej przyjaciele i rodzina, a skutki tego będą opłakane. (...)
Pogróżki się nie sprawdziły
Mimo wszystko siedem miesięcy
temu Maysa zniszczyła swój tajny
telefon, rzucając go pod koła pociągu w metrze. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z ekstremistkami i
już go sobie nie życzy. Ich pogróżki
się nie sprawdziły, lecz ona o nich
nie zapomniała.
Maysa znowu nosi dżinsy, T-shirty
i swetry. Paznokcie pomalowała na
czarno, na szyi nosi kolorową chustkę. Wróciła do nauki, ale nie może
usiedzieć w miejscu: chciałaby wyjechać z Brukseli, a nawet z Belgii, marzy o życiu w Londynie i o pracy tam,
najlepiej w sektorze muzycznym.
W telefonie komórkowym wciąż
nosi zdjęcia zupełnie innej młodej
kobiety, zakrytej od stóp do głów, z
palcami ułożonymi w „V”, na znak
zwycięstwa. – Poddano mnie całkowitej radykalizacji. Nie myślałam
swoimi myślami. Nie byłam tym,
kim naprawdę jestem – zapewnia.
onet.pl
Oryginał:
theguardian, autor Jason Burke

Źródło: www.camperteam.pl
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Jak zostać bojownikiem
Wojna w Syrii, konflikty na Bliskim
Wschodzie i w niektórych rejonach
Afryki mają ogromny wpływ na
to co dzieje się w Europie. Stary
Kontynent zmienia się nie do poznania. Nasze życie również.
Niedawno amerykański Departament Stanu ostrzegł przed nowymi zamachami terrorystycznymi w
Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Nic dziwnego, od lat stara i bogata
Europa jak i amerykański styl życia
są solą w oku części muzułmanów
nawołujących do walki ze „zgniłym
Zachodem”. Do przeprowadzenia
ataków przygotowuje się nie tylko
Państwo Islamskie, ale także AlKaida i Boko Haram.
Kilkanaście dni temu londyńska policja wydała oficjalne oświadczenie,
w którym przestrzega przed spektakularnymi atakami ze strony ISIS.
Państwo Islamskie chce przeprowadzić ataki w Wielkiej Brytanii i
innych europejskich krajach, które
mają być „wymierzone w zachodni
styl życia”.
Dżihad jak gra komputerowa
Terroryści z ISIS werbują ochotników z Europy kusząc ich życiem, jakiego do tej pory nie znali. Docierają
do młodych ludzi zamieszczając w
internecie filmy, w których głównym
przekazem są popularne gry takie

jak na przykład Grand Theft Auto.
Przerobiona wersja gry z terrorystami ISIS w roli głównej naprawdę
robi wrażenie. Islamscy bojownicy
niczym zbawcy świata rozprawiają
się z amerykańskimi wojskami, walcząc oczywiście w imię Allaha – na
tle muzyki z Bliskiego Wschodu będącej balsamem na serce każdego
wojownika. Młodzi ludzie odbierają
ten przekaz jednoznacznie: dżihad
jest atrakcyjny. Jest jak gra komputerowa, tylko że w realu i na dodatek
w słusznej sprawie.
W internecie dostępny jest film
rekrutacyjny o wielce wymownym
tytule „Bez dżihadu nie ma życia”.
Główne role grają w nim bojownicy
pochodzący z państw znienawidzonego Zachodu, którzy opowiadają o
tym, jak przyłączenie się do islamistów i udział w wojnie z niewiernymi
odmieniło ich życie. To doskonale
wyreżyserowana opowieść rodem
z Hollywood, której przesłanie jest
jasne: „chodź z nami, oferujemy ci
nowy, lepszy świat”.
Propaganda dżihadystów jest idealnie wręcz dostosowana do realiów
życia młodego, sfrustrowanego pokolenia imigrantów wychowanych
w Europie. ISIS w doskonały sposób
wykorzystuje potencjał drzemiący w
nowoczesnych technologiach i bez
problemów dociera do ogromnej

liczby potencjalnych dżihadystów.
Dużą rolę w tym procesie odgrywają bojownicy ISIS, którzy bardzo
chętnie opowiadają w sieci o swoim
życiu, o tym jak głębokiego sensu
ono nabrało, o swoich wyczynach
na polu walki, dzielą się doświadczeniami, a to wszystko okraszone
jest efektownymi zdjęciami i odpowiednią muzyką.
Niektórym, zwłaszcza młodym ludziom, taki przekaz wystarczy aby
podjąć decyzję. Zwłaszcza jeżeli tym,
który chwali się teraz w sieci swoimi
dokonaniami, jest były kolega z podwórka, który do tej pory w dawnym
środowisku niewiele znaczył. Taki
„awans społeczny” skusi niejednego
młodego człowieka niepotrafiącego
odnaleźć się w swoim dotychczasowym życiu.
Dołącz do nas
Na wezwania ISIS odpowiadają przede wszystkim ludzie, którzy nie widzą dla siebie żadnych perspektyw
na przyszłość, są rozczarowani, nie
przynależą do żadnej wspólnoty i
czują się wyrzuceni na społeczny
margines. Mają poczucie krzywdy i
niesprawiedliwości. Często pochodzą z tak zwanych gett – osiedli na
przedmieściach, które są najbardziej
narażone na propagandę dżihadu.
Panuje tam wysoka stopa bezrobocia i ogromna społeczna frustracja.
A także bieda.
Eksperci z Europolu alarmują, że
coraz częściej na apel dżihadystów
odpowiadają nieletni. Młodzi muzułmanie z Francji, Niemiec czy
Belgii, tak samo jak ich rówieśnicy – rdzenni Europejczycy – żyją
w świecie smartfonów i nieograniczonego dostępu do internetu,
gdzie mają możliwość zobaczenia
najróżniejszych treści. Także tych
propagowanych przez ISIS. Kiedy
zapoznają się z możliwościami, jakie
daje przystąpienie do bojowników,
robią wszystko aby dotrzeć do tego
„raju na ziemi” i walczyć o nowy porządek na świecie.
Wybór przyszłej drogi ułatwiają bez
wątpienia pieniądze. Bojownicy
ISIS dostają bowiem wynagrodzenie. Niektórzy duże, inni mniejsze.
Uczestnicy walk otrzymują około
150 dolarów dziennie, a na dodatek
za nic nie muszą płacić.

Propaganda ISIS: Dołącz do nas, a będziesz mógł robić to, co w grach komputerowych
Źródło: www.wiadomosci.wp.pl
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Dziewczyny, często bardzo młode, wyjeżdżają na Bliski Wschód
i najczęściej wychodzą za mąż za
dżihadystów. Ta droga jest ich odpowiedzią na dotychczasowe bezsensowne według nich życie. Taki
rodzaj buntu. Wybierają pobożność
i wiarę w słusznej sprawie.
Chłopcy i młodzi mężczyźni kuszeni sa obietnicą przeżycia wielkiej
przygody, poślubienia młodej żony
i trafienia do raju. I ta adrenalina.
Nic tak nie działa na wyobraźnię
dorastającego mężczyzny, jak epatowanie siłą, męskością, przemoc i
wywoływanie strachu.
Wydawać by się mogło że teraz,
kiedy w Europie stopniowo przywracane są granice, a europejskie
służby bezpieczeństwa monitorują
osoby pochodzenia muzułmańskiego, przedostanie się mniej lub
bardziej legalnie do Syrii może stanowić problem. Okazuje się jednak,
że znalezienie odpowiednich osób,
które pomogą w wyjeździe nie jest
wcale takie trudne. Jeżeli komuś nie
udało się samodzielnie przedostać
do Syrii może liczyć na pomoc koordynatorów ISIS, którzy organizują
rekrutom podróż, a po dotarciu na
miejsce przydzielają ich do poszczególnych oddziałów.
W Europie są setki, a nawet tysiące ludzi, którzy już wcześniej brali
udział w dżihadzie i teraz służą pomocą jako pośrednicy tym, którzy
chcą pójść w ich ślady. A w radykalnych środowiskach muzułmańskich na Zachodzie zawsze jest ktoś,
kto zna kogoś, czy kto ma jakieś
rodzinne powiązania z dżihadystami. Rekruterzy działają na wielu
przestrzeniach: w sieciach społecznościowych, w kręgach rodziny i
przyjaciół. Są skuteczni – przede
wszystkim dlatego, ze każdy zwer-

Źródło: www.polishexpress.co.uk

Bojownicy Państwa Islamskiego na granicy syryjsko-irackiej.
Źródło: wiadomosci.wp.pl

bowany ochotnik, to dla rekrutera
zarobek. Ich wynagrodzenie zależy
od umiejętności zwerbowanej osoby.
Za informatyka, czy lekarza pośrednik może zgarnąć nawet do 10 tys.
dolarów.
Część ochotników z Zachodu,
zwłaszcza tych młodych często naprawdę nie wie co to jest ISIS, o co
toczy się walka. Nie czytali Koranu
i nie do końca rozumieją o co w tym
islamie chodzi. Dla tej części ochotników wyjazd do kalifatu to sposób
na przeżycie jedynej w swoim rodzaju przygody i zmiany dotychczasowego życia.
Obietnice a rzeczywistość
Ochotnicy, wyjeżdżając z Europy
mają głowę nabitą nadziejami i
marzeniami, że oto spełnia się ich
przeznaczenie. Często okazuje się
jednak, że sytuacja na miejscu jest
zdecydowanie inna od tej widzianej
w internecie. Z europejskich miast
przybywają do pustynnego kraju,
gdzie warunki bytowe delikatnie
mówiąc nieco odstają od tych, do
których byli przyzwyczajeni.
Jako nowicjusze przydzielani są często do najtrudniejszych i najbardziej
niewdzięcznych zadań. Czyszczą
latryny i usługują syryjskim bojownikom. Dostają do ręki broń i wysyłani są do walki. Słabo wyszkoleni
militarnie, bez żadnego wojskowego przeszkolenia, bez znajomości

lokalnych realiów, bez znajomości
języka rzucani są przez dowódców
na pierwszą linię ognia, aby osłonić
doświadczonych i bardziej od nich
cennych weteranów z ISIS.
Kiedy rzeczywistość rozmija się z
wyobrażeniami, wielu z nich chce
wrócić do domu. A to nie jest łatwe.
Po pierwsze, po powrocie mogą ponieść karę, bo złamali prawo obowiązujące w Europie, czyli czeka
ich więzienie. Po drugie od dzihadystów się nie odchodzi. Uciekinierów
i zdrajców czeka śmierć i to bardzo
okrutna. Tak więc dla części ochotników ta podróżą na wojnę, jest podrożą z biletem tylko w jedną stronę.
Dżihad kusi nie tylko muzułmańskich fanatyków, ale także muzułmanów urodzonych lub wychowanych w Europie, gdzie chodzili do
szkoły i mieli swoich przyjaciół.
Zamachów w europejskich miastach dokonują przede wszystkim
obywatele Europy. Osobom wychowanym w danym kraju, dużo łatwiej
jest zarówno wtopić się w tłum, jak i
uniknąć kontroli służb. Są obyte w
kraju, na który mają zamiar dokonać ataku, biegle mówią w danym
języku i traktowane są jak każdy
obywatel w demokratycznym państwie.
Anna Janicka
Źródła: omniscienttrinity.wordpress.com, wp.pl, euroislam.pl
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Przegląd
prasy
polskiej
Pierwszy w Polsce ranking reputacji miast
Ranking miast o najwyższej reputacji powstał na podstawie wyników
badania zrealizowanego na zlecenie
Fundacji na rzecz Reputacji Marki
„Premium Brand”.
Respondenci oceniali poziom zaufania do danego miasta, możliwość polecenia go znajomym, towarzyszącą
mu atmosferę medialną, zaangażowanie społeczne, oraz warunki pracy w danym mieście. Do czołowej
piątki miast wojewódzkich, cieszących się najlepszą reputacją wśród
Polaków, należą Wrocław, Gdańsk,
Poznań, Kraków i Warszawa.
„Dziennik Gazeta Prawna”
Jak uzyskać 500 zł na pierwsze
dziecko
Pracownicy zaczynają prosić szefów
o…zmniejszenie pensji, zamiast o
podwyżki. Wszystko po to aby dostać 500 zł również na pierwsze dziecko – informuje „Gazeta Wyborcza”.
Chodzi o to, że rządowa ustawa
przewiduje, iż 500 zł dostanie się na
każde drugie i kolejne dziecko. Ale
także na pierwsze, pod warunkiem,
że dochody na członka rodziny nie
przekroczą 800 zł netto na osobę (w
przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł).
Jeżeli pracownicy przekraczają wymagany limit, to proszą o niewielką
obniżkę pensji aby dostawać 500 zł
również na pierwsze dziecko. Dzięki
temu, nawet po obniżce, będą mieli
co miesiąc w kieszeni więcej pieniędzy.
„Gazeta Wyborcza”
Logistyczne problemy Krakowa
Na Światowe Dni Młodzieży latem
do Krakowa może przyjechać blisko 2,5 mln pielgrzymów. Problem
w tym, że miasto nie ma gdzie ich
pomieścić.
Archidiecezja Krakowska, organizująca Światowe Dni Młodzieży
podkreśla, że są one wielką szansą
promocyjną dla Polski. Jednak mimo pozytywnych opinii Kościoła i
duchownych, trudno nie zauważyć,
że impreza dostarcza także pewnych
kłopotów.
Chodzi głównie o kwestie organizacyjne. Plan transportu na ŚDM

dotyczy również samorządów. Ich
uchwały będzie kontrolował wojewoda. Jeżeli uzna on, że nazwa nawiązuje do komunistycznej symboliki,
to po zasięgnięciu opinii IPN będzie
mógł daną uchwałę unieważnić.
„Gazeta Wyborcza”

zakłada, że 160 tys. pielgrzymów
przyjedzie na imprezę koleją, 20 tys.
przyleci samolotami, blisko 500 tys.
autokarami, co daje w sumie 10 tys.
autobusów. Do tego trzeba doliczyć
ok. 200 tys. osób w samochodach –
ok. 50 tys. pojazdów – wylicza dziennik.
newsweek.pl

Prywatni ochroniarze w PKP
Za blisko milion złotych PKP
Intercity wynajmuje ochroniarzy,
którzy będą jeździć w pociągach.
Mają pilnować bezpieczeństwa między innymi osób podróżujących pociągami w wakacje.
Od 1 marca na tory wyjechało 12
tzw. bezpiecznych pociągów. Od
połowy czerwca do końca sierpnia
pasażerowie spotkają ochroniarzy
w kolejnych 10 składach. Chodzi o
połączenia z Warszawą, Krakowem,
Gdynią, Poznaniem i Katowicami.
Ochroniarze mają nie tylko strzec
pasażerów przed kieszonkowcami,
ale też pomagać przy wchodzeniu do
pociągu osobom niepełnosprawnym
i pomagać konduktorom sprawdzać
bilety.
radiozet.pl
PRL zniknie z ulic miast i wsi
W ciągu dwóch najbliższych lat rząd
chce usunąć patronów budynków i
nazwy ulic, które pochodzą z czasów
PRL. Weryfikację przeprowadzi IPN.
Do Sejmu wpłynął senacki projekt
ustawy zakładający odgórną dekomunizację przestrzeni publicznej
w Polsce. Projekt przewiduje zakaz
propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ustawa autorstwa senatorów PIS

Przejazd A2 znów drożeje
Zmieniły się stawki za przejazd autostradą A2. Na 150-kilometrowym
odcinku między Nowym Tomyślem
a Koninem kierowcy zapłacą 54 złote, czyli o 3 zł więcej.
Spółka Autostrada Wielkopolska,
zarządzająca drogą, tłumaczy podwyżkę spłatą kredytów i inwestycjami. Chce bowiem przebudować
system radiowy, który ma kosztować
10 mln złotych. Planuje też poszerzyć
o trzeci pas obwodnicę Poznania, od
węzła Komorniki do węzła Krzesiny.
Za przejazd Autostradą Wielkopolską
ze Świecka do Nowego Tomyśla cena pozostaje bez zmian. Przejazd A2
podrożał po raz kolejny. Podwyżka,
również o 3 złote, była już w styczniu
2015 roku.
radiozet.pl
Sensacyjne odkrycia w Ratuszu
Głównego Miasta w Gdańsku
Podczas prac konserwatorskich
w dawnej restauracji, mieszczącej
się na parterze ratusza, znaleziono
fresk pochodzący prawdopodobnie
z pierwszej połowy XV wieku, oraz
drewniany strop z XIV wieku.
Fresk przedstawia ukrzyżowanie
Chrystusa. W 1427 roku, w bulli
papieskiej, gdańscy rajcy otrzymali
zezwolenie na utworzenie kaplicy w
ratuszu. W kaplicy tej, znajdującej
się w oddzielnym pomieszczeniu,
miały być odprawiane msze dla rajców i ich rodzin.
Niezwykłym odkryciem jest także
strop w dawnej restauracji. Badania
belek wykazały, że pochodzą z
drzew ściętych w roku 1378 lub 79.
Prawdopodobnie jest to najstarszy
strop drewniany w Gdańsku.
W pomieszczeniach ratusza badacze
znaleźli także zamurowane drzwi,
okna i schody. Prace nadal będą
prowadzone. Znaleziska zostaną
zabezpieczone i udostępnione zwiedzającym.
fakty.interia.pl
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Przestępcy zarabiają na papierosach
Z danych służb zwalczających szarą strefę tytoniową wynika, że w
zeszłym roku policjanci i celnicy
skonfiskowali łącznie 1318 ton nielegalnego tytoniu, czyli o ok. 200 proc.
więcej niż rok wcześniej. Z danych
Straży Granicznej wynika, że łączna
wartość zatrzymanego przez funkcjonariuszy nielegalnego tytoniu w
ubiegłym roku sięgnęła 954 mln zł.
(rok wcześniej było to 2,9 mln zł).
Sukcesy na tym polu odnotowała
też policja. W ubiegłym roku funkcjonariusze przejęli 121 mln sztuk
nielegalnych papierosów, czyli o ponad 50 mln sztuk więcej niż w 2014
r. Także Centralne Biuro Śledcze
Policji skonfiskowało więcej, bo blisko 190 mln sztuk – rok wcześniej
połowę tego.
Tytoń i papierosy są najczęściej
nielegalnie sprowadzane z Ukrainy
oraz Chin. Gotowe papierosy po
przepakowaniu w kraju trafiają na
Zachód. Również tytoń przerobiony na papierosy jest przerzucany
do Wielkiej Brytanii, Norwegii czy
Niemiec.
Tytoniowy biznes przynosi sprawcom fortunę. Nielegalne wytworzenie paczki papierosów w Polsce
kosztuje ok. 80 gr. – Sprzedaż w kraju
daje 5 zł zysku, wysłanie na Zachód
już ok. 30 zł – mówi funkcjonariusz
ścigający taką przestępczość. Zyski
są magnesem, zwłaszcza że kary są
dość niskie: za nielegalną produkcję
wyrobów akcyzowych grozi do pięciu lat więzienia i grzywna.
wiadomości.wp.pl

Komu pensje rosną najszybciej?
Z ostatniego raport GUS-u o strukturze wynagrodzeń w Polsce wynika,
że w ciągu ostatnich 10 lat średnie
wynagrodzenie w Polsce wzrosło z
2369 zł do 4108 zł brutto, czyli o 73,4
proc.
Nie wszystkim jednak sytuacja materialna poprawiła się w tym samym
stopniu. O ile lekarze w 2004 r. zarabiali o 31,7 proc. więcej od średniej, to 10 lat później już o 71,4 proc.
więcej.

Z drugiej strony – według GUS – nauczyciele akademiccy mieli 10 lat
temu zarobki średnio o 82,6 proc.
wyższe od przeciętnych a obecnie
„tylko” o połowę wyższe. Co ciekawe, dużo lepiej zarabiają w sektorze
publicznym (6441 zł brutto) niż w
prywatnym (4339 zł brutto).
„Gazeta Wyborcza”
Żywność ekologiczna sprzedaje się
coraz lepiej
W 2016 roku sprzedaż żywności
ekologicznej może zwiększyć się w
Polsce znów o co najmniej kilkanaście procent. To oznacza, że w tym
roku padnie kolejny rekord wydatków na eko żywność. Branża szacuje, że w 2015 roku mogły one sięgnąć
nawet 800 mln złotych. Natomiast w
2017 roku po raz pierwszy w historii mają szanse przekroczyć 1 mld
złotych.
Wydatki na eko żywność rosną,
ponieważ zwiększa się jej dostępność. Można ją kupić już nie tylko
w wyspecjalizowanych sklepach,
ale również w sieciach handlowych
i dyskontach. Zmienia się także podejście konsumentów do produktów
spożywczych. Jeszcze kilka lat temu
kupowanie ekologicznej żywności
traktowane było jako ekstrawagancja ludzi bogatych. Dziś coraz
częściej staje się ona elementem
zdrowego trybu życia przeciętnych,
świadomych konsumentów.
„Rzeczpospolita”
Odwołania ambasadorów
30 ambasadorów wróci do kraju
w tym roku; większość po lipcowym szczycie NATO w Warszawie
i Światowych Dniach Młodzieży.
Według informacji PAP, zmiany
personalne objęły dyrektorów i wicedyrektorów w MSZ – dotyczy to
także 30 osób.
Na początku roku do ambasadorów
zostały rozesłane pisma z prośbą o
podanie dogodnej daty, w której
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mogliby zakończyć swoją misję w
tym roku. Według informacji PAP
spora grupa ambasadorów, którzy
opuszczą placówki, pracuje w krajach europejskich; większość z nich
pełni funkcję ponad 4 lata.
PAP
Ukradł 8 milionów i wpadł podpisując się „Duda”
Latem 2015 r. Polskę obiegło zdjęcie
brodatego mężczyzny w okularach.
Był to pracownik firmy ochroniarskiej, która przewoziła 8 mln zł przeznaczone do uzupełnienia bankomatów PKO BP. Podczas pierwszego
postoju, kiedy dwóch kolegów brodacza poszło z kasetką pieniędzmi,
z piskiem opon odjechał furgonetką.
Nie zostawił po sobie żadnych
śladów. Samochód miał GPS, ale
złodziej włączył jego wygłuszanie.
Kiedy w końcu znaleziono porzuconą ciężarówkę, okazało się, że jest
wyczyszczona chlorem.
Podobnie było w miejscu pracy poszukiwanego, w którym zatrudnił
się kilka miesięcy wcześniej. Nie
zostawił żadnych odcisków palców,
do pracy zwykł przychodzić w rękawiczkach. Równie „czyste” okazało
się wynajmowane przez konwojenta
mieszkanie.
W lutym 2016 r. policjanci i prokuratorzy z Poznania ogłosili sukces.
Złapano złodzieja, którym okazał się
pewien krawiec z Łodzi. Kluczowa
okazała się analiza grafologiczna.
Podpisy składane w momencie
przyjścia i wyjścia z pracy były
wystarczające, by zidentyfikować
podejrzanego. I to mimo iż posługiwał się skradzioną tożsamością
(jako Mirosław Duda) i próbował
zmienić swój podpis (to niemożliwe,
gdyż pewne cechy są niezmienne).
Zrabowanych pieniędzy dotychczas
nie udało się odnaleźć.
newsweek.pl
Opracowała:
Katarzyna Frankowska
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Przypominamy!!!

Przepisy w Polsce ułatwiające życie
Nie wszyscy wiedzą, że od pewnego czasu w Polsce obowiązują nowe przepisy, dzięki którym życie
przeciętnego obywatela stało się
prostsze. Aby uzyskać jakiś dokument z urzędu stanu cywilnego, można to zrobić w dowolnym
urzędzie na terenie całego kraju,
a nie jak dotychczas, w miejscu zamieszkania. Dowody osobiste nie
mają już adresu zameldowania, a
śluby można zawierać w plenerze.
Elektroniczna rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w jednym, centralnym Rejestrze Stanu
Cywilnego
Dawniej urzędy miały dostęp tylko
do informacji, które dotyczą mieszkańców ich gminy. Dlatego odpis
aktu urodzenia czy wyrobienie dowodu osobistego można było załatwić tylko w swoim urzędzie – w
miejscu swojego zameldowania.
Teraz gminy mają dostęp do trzech
baz: PESEL, zbiorów aktów urzędów
stanu cywilnego z całej Polski, oraz
rejestru dowodów osobistych. Całość
funkcjonuje pod nazwą Systemu
Rejestrów Państwowych i wszystkie gminy w Polsce mają do niej
dostęp. W dowolnym urzędzie stanu
cywilnego, na terenie całej Polski,
można złożyć wniosek o dowód, ale
też o wydanie aktu urodzenia, zgonu czy małżeństwa, bo urzędnik sam
sprawdzi dane. Będzie można niezwłocznie uzyskać dokumenty (jeżeli są już wprowadzone do Rejestru):
odpis aktu stanu cywilnego zupełny
i skrócony, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w

Źródło: www.zgorzelec.eu

rejestrze stanu cywilnego danych
– dotyczących
wskazanej osoby,
zaświadczenie o
stanie cywilnym,
zaświadczenie
stwierdzające brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
do konkordatowej
formy zawarcia
związku małżeńskiego, zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo.
Jeżeli takiego aktu stanu cywilnego
nie będzie jeszcze w Rejestrze Stanu
Cywilnego, wydanie odpisu aktu
stanu cywilnego lub zaświadczenia
zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni
roboczych (wniosek złożony do USC
przechowującego księgę, w której
znajduje się akt) lub w ciągu 10 dni
roboczych – do innego urzędu.
W dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można złożyć wnioski
o rejestrację urodzenia lub zgonu,
które nastąpiły poza granicami RP
i nie zostały tam zarejestrowane, o
transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, o odtworzenie treści zagranicznego lub krajowego dokumentu stanu cywilnego.
Można również w dowolnym USC
złożyć oświadczenie uznania ojcostwa, o zmianie imienia lub imion
dziecka, o nazwisku dziecka małżonków i o powrocie do nazwiska noszo-

Źródło: www.mswia.gov.pl

nego przed zawarciem małżeństwa
(po rozwodzie).
W urzędach stanu cywilnego nie
trzeba już będzie przedkładać odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego. Urząd sam sprawdzi wymagane dane w Centralnym
Rejestrze.
Urodzenia, małżeństwa i zgony,
trzeba nadal rejestrować w urzędzie właściwym dla miejsca zdarzenia
Można dokonać czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza
siedzibą USC, czyli w miejscu pobytu danej osoby – w szczególnie
uzasadnionych okolicznościach
spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się
pokonać przeszkodą. – Gdy osobisty
udział nie jest możliwy w siedzibie
Urzędu Stanu Cywilnego. Można
uzyskać (na wniosek) wybrane
dokumenty w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dotyczy to głównie odpisów aktów
stanu cywilnego, zaświadczenia o
stanie cywilnym, zaświadczenia o
zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
Ślub poza urzędem stanu cywilnego.
Wystarczy złożyć wniosek do kierownika dowolnego urzędu. Wybrane
miejsce ślubu musi gwarantować
zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Nie może to być
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np. plaża pełna przypadkowych ludzi. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. Ślub poza
urzędem kosztuje 1000 zł.
Nadawanie dzieciom imion obcego
pochodzenia
To kolejna nowość w polskim prawie
cywilnym. Imiona obcego pochodzenia mogą być bardzo oryginalne, na
przykład Mercedes, Takahiro czy
Liam. Nie mogą jednak być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające.
Decyzja o tym, czy zaproponowane
przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy,
należy do kierownika USC. Dziecku
można nadal nadać maksymalnie
dwa imiona.
Dowody osobiste
Nowe dokumenty nie zawierają informacji o adresie zameldowania,
kolorze oczu i wzroście. Zniknął
także skan podpisu posiadacza dokumentu. Zmieniła się fotografia na
dokumencie – jest taka sama jak ta,
która obowiązuje w paszportach.
Dowód zyskał też nowe zabezpieczenia przed fałszerstwami.
• Nowy dowód jest ważny przez dziesięć lat od momentu jego wydania.
Wyjątkiem są dowody wydawane
dzieciom poniżej pięciu lat – te będą ważne przez pięć lat. Nie trzeba
wymieniać dokumentów na nowe.
„Stare” dowody zachowują ważność
do upływu jej terminu.
• Wnioski o ich wyrobienie i odbiór
można składać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Wcześniej było
to możliwe tylko w miejscu stałego
zameldowania.
• W dowolnym urzędzie gminy w
Polsce można też zastrzec skradziony lub zgubiony dowód, by uchronić się przed kradzieżą tożsamości.
Zastrzeżenie znajdzie się w bazie,
do której bezpłatny dostęp mają też
inne instytucje, np. banki.
• W nowym dowodzie nie ma podpisu obywatela. Wnioski o wydanie nowego dokumentu tożsamości można
składać elektronicznie – logując się
na platformie ePuap – a urząd nie
pobiera próbki oryginalnego pisma,
tylko dostanie jego skan.
• Z tytułu braku zameldowania obywatel nie ma problemu z uczestniczeniem w wyborach. W nowym
dowodzie osobistym nadal widnieje
numer ewidencyjny PESEL. Dzięki
temu obwodowa komisja wyborcza
może porównać go z tym, który znajduje się w spisie wyborców.
• Nowy dowód nie powoduje problemów z otwarciem rachunku bankowego czy zaciągnięciem kredytu.
Związek Banków Polskich informu-

je, że banki nie wymagają od swoich
klientów dodatkowych zaświadczeń
o zameldowaniu. Informację o adresie pozyskają z pisemnych oświadczeń, w których klient potwierdzi
prawdziwość danych własnoręcznym podpisem, lub sprawdzą w bazie PESEL.
Przypomnijmy, że wiele formalności
w banku wciąż możemy załatwić na
podstawie paszportu. To także dokument tożsamości, który nie zawiera
informacji o adresie zameldowania.
• Bez adresu zameldowania w dokumencie tożsamości spokojnie
można obierać przesyłkę pocztową.
Wystarczy adres wskazany przez nadawcę, który nie musi być zgodny z
adresem zameldowania.
• List polecony np. z sądu może odebrać dorosły domownik. Listonosz
ma obowiązek ustalić jego status
rodzinny.
• A co z odbiorem przesyłki awizowanej? Poczta Polska tłumaczy, że
jej pracownik, wydając przesyłkę,
musi tylko zweryfikować tożsamość
odbiorcy, nie jego adres. Nadal przesyłkę będzie mógł odebrać współlokator. Konieczne będzie tylko złożenie stosownego upoważnienia do
odbioru na poczcie.
• Brak adresu w dowodzie osobistym nie jest sytuacją nową, gdyż na
gruncie obecnie obowiązującej ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
osobom, które nie posiadają żadnego miejsca zameldowania, wydawane są dowody osobiste, w których
danych o adresie zameldowania
nie zamieszcza się. Przepisy prawa
przewidują stosowne rozwiązania
również w takich przypadkach.
Nie ma problemu u notariusza
Notariusz, podczas sporządzania
aktu notarialnego, jest zobowiązany
przede wszystkim potwierdzić tożsamość danej osoby – tak wynika z treści ustawy o notariacie. Bez względu
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na to, czy klient będzie miał dowód
z adresem zameldowania czy bez,
tożsamość zostanie potwierdzona.
Przypomnijmy, że nie weryfikujemy
tożsamości przy pomocy danych
adresowych.
Jednym z elementów aktu notarialnego – oprócz danych osobowych
– jest adres miejsca zamieszkania. Ustawa „prawo o notariacie”
przewiduje, że w akcie notarialnym zamieszcza się oświadczenia
stron. Notariusz może więc przyjąć
oświadczenie o adresie zamieszkania (potwierdzone własnoręcznym
podpisem).
Rejestracja dzieci do szkół
Nowe dowody nie utrudniają również rejestracji dzieci do szkół, w
których nadal obowiązuje rejonizacja. Brak adresu zameldowania w
dowodzie tożsamości nie oznacza
bowiem zniesienia obowiązku meldunkowego. Zaś wnioski o przyjęcie
dzieci rozpatrują urzędy gminy, które mogą same zweryfikować adres.
W dalszym ciągu adres zameldowania jest gromadzony w rejestrze
PESEL, do którego dostęp mają
uprawnione podmioty. Zatem brak
adresu w dowodzie osobistym nie
ma wpływu na rejestrację dzieci do
szkół.
Zgłoszenie na WKU
Podstawowym identyfikatorem osoby jest numer PESEL, który jest zamieszczany w dowodzie osobistym.
Prawo gwarantuje uprawnionym
podmiotom możliwość dostępu do
danych zgromadzonych w rejestrze
PESEL w zakresie niezbędnym do
realizacji ustawowych zadań, w tym
do danych adresowych. Zatem, identyfikując osobę po numerze PESEL,
będą one mogły ustalić adres osoby.
Opr: Katarzyna Frankowska
Źródła: gazetawyborcza.pl,
mswia.gov.pl

Źródło: www.static.prsa.pl
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Punkty bezpłatnego poradnictwa
prawnego w Polsce
Od początku stycznia 2016 w całej Polsce ruszyły punkty bezpłatnych porad prawnych dla
niezamożnych. Punkty pomocy w
miastach, gminach i powiatach są
otwarte przeciętnie 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny
dziennie. Prawnicy doradzają w
szerokim spektrum spraw z wyjątkiem m.in. prawa celnego, dewizowego, handlowego czy w zakresie
prowadzenia firmy. Nie będą też
pełnomocnikami w sądach.
Darmowej pomocy prawnej w miastach i powiatach udzielają adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnych sytuacjach także upoważnieni
aplikanci adwokaccy i radcowscy.
Porady są prowadzone na podstawie
umów zawieranych przez prawników ze starostwami powiatowymi
(urzędami miast). Połowę punktów
takiego poradnictwa w powiecie
prowadzą organizacje pozarządowe,
które mogą jednocześnie oferować
porady podatkowe udzielane przez
doradcę podatkowego. Organizacje
pozarządowe w swoich punktach
pomocy prawnej mogą zatrudniać
magistrów prawa bez aplikacji, którzy mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu porad
prawnych.
Kto może skorzystać z pomocy
adwokata lub radcy prawnego
bezpłatnie?
Ustawa ściśle określa krąg osób,
którym takie wsparcie przysługuje.
Są to:
1) osoby niezamożne, którym w roku

poprzedzającym zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej
2) osoby młode do 26. roku życia
3) seniorzy, którzy ukończyli 65. rok
życia
4) kombatanci i weterani
5) posiadacze Karty Dużej Rodziny
6) ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych.
Osoba zainteresowana uzyskaniem
pomocy w którymś z punktów bezpłatnego poradnictwa musi mieć
przy sobie dowód osobisty oraz
dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z porady
prawnika, np. decyzję o przyznaniu
świadczenia z pomocy społecznej,
zaświadczenie kombatanckie albo
legitymację weterana. W szczególnych przypadkach (np. katastrofy
naturalnej) osoba zagrożona lub
poszkodowana otrzyma pomoc bez
jakiegokolwiek dokumentu – na
podstawie oświadczenia, że jest
uprawniona do otrzymania pomocy.
Zakres darmowej pomocy prawnej
Osoba, która należy do którejś z powyższych grup, może liczyć na spotkanie z zawodowym prawnikiem,
który po zapoznaniu się ze sprawą
udzieli informacji, jaki jest obecny
stan prawny dotyczący danej kwestii
oraz jakie uprawnienia, a także obowiązki, ma dana osoba. Adwokat lub
radca prawny wskaże też możliwe
sposoby rozwiązania przedstawionego problemu prawnego.
Darmowa pomoc obejmuje również

sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym). Osoba korzystająca z punktu
bezpłatnego poradnictwa prawnego
może także liczyć na sporządzenie
projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w
postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym.
Bezpłatna pomoc prawna obejmuje
konsultacje tylko na etapie przedsądowym, ale nie we wszystkich sprawach. Ustawodawca wskazał szereg
dziedzin, w których nie jest możliwe
uzyskanie nieodpłatnej porady.
Są to sprawy dotyczące:
1) prawa podatkowego związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej
2) prawa celnego
3) prawa dewizowego
4) prawa handlowego
5) prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
Dobrą informacją dla osób zainteresowanych takim wsparciem jest to,
że darmowa pomoc prawna nie jest
przychodem opodatkowanym, czyli
nie trzeba jej wykazywać w rocznym
zeznaniu podatkowym (PIT).
Gdzie szukać punktów darmowej
porady prawnej?
Tablic z logo Ministerstwa Sprawiedliwości i napisem „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej” trzeba
szukać w takich miejscach jak:
ośrodki pomocy społecznej, szkoły,
urzędy miast i gmin, lokalne ośrodki kultury, itp. Na stronie www.
darmowapomocprawna.ms.gov.pl
można poszukać takiego miejsca
w okolicy na mapie. Na tej stronie
opublikowano także szczegółowe
adresy i godziny dyżurów takich
punktów dla poszczególnych województw (zakładka: Aktualności /
Harmonogramy prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej).
Opracowała:
Katarzyna Frankowska

Źródło: www.rp.pl
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CODZIENNIE SWIEŻE PIECZYWO,
SWIEŻE WĘDLINY,
NABIAŁ,
CIASTA, PONAD 150 RODZAJÓW (co tydz. coś innego),
TORTY OKOLICZNOŚCIOWE,
WARZYWA,
DUŻY WYBÓR ALKOHOLI,
PRASA ROWNIEŻ NA ZAMÓWIENIE
3 RAZY W TYGODNIU DOSTAWA TOWARU,
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UNIKAT polski sklep
Provinciestraat 207
2018 Antwerpen
tel. 03/689.45.44
e-mail: sklep.unikat@telenet.be

Otwarte codziennie od 11:00 do 20:00
niedziela od 10:00 do 18:00
poniedziałek ZAMKNIETE
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
Informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2016/2017
rozpoczęły się 15 marca. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie
internetowej szkoły, pod adresem: www.szkolapolska.be w zakładce „Zapisy uczniów”.

Warsztaty wielkanocne
W sobotę 19 marca oraz w środę 23 marca odbyły się w naszej
szkole Warsztaty wielkanocne przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej (od klasy 3 wzwyż), dla gimnazjalistów i licealistów. Ich celem było upowszechnianie wśród
naszych podopiecznych wiedzy o polskich tradycjach wielkanocnych oraz ich kultywowanie w warunkach szkolnych.
Zwyczajowe lekcje języka polskiego i wiedzy o Polsce zostały w
tych dniach zmienione w zajęcia praktyczne, w czasie których
wychowankowie szkoły mieli możliwość samodzielnego wykonania różnymi technikami pięknych pisanek oraz ozdobnych
koszyczków, w których można było wyeksponować stworzone
przez nich „dzieła”. Malowane jajka oraz koszyczki uczniowie
dumnie zabrali do swoich domów. Bez wątpienia będą one doskonałą ozdobą wielkanocną na świąteczny stół.

Spotkanie z pisarką Agnieszką Steur
W sobotę 20 lutego oraz w środę 24 lutego naszą szkołę odwiedziła pisarka,
autorka książek dla dzieci i młodzieży, Agnieszka Steur. Powieściopisarka
ta, znana szerzej jako twórczyni książek: Wojna w Jangblizji, przeprowadziła
niezwykle interesujące warsztaty literackie przeznaczone dla uczniów klas 3-6
szkoły podstawowej. Zajęcia te dotyczyły literatury fantasy, w której specjalizuje
się nasz gość. W czasie ich trwania dzieci dowiedziały się wielu praktycznych
informacji na temat tego, w jaki sposób należy tworzyć powieści, na czym powinno się wzorować, pisząc własne prace, a także jak kreować swój oryginalny
świat fantasy i bohaterów w nim zamieszkujących.
Mamy nadzieję, że wskazówki Pani Agnieszki pomogą wszystkim uczniom w
rozwijaniu ich kreatywności i wyobraźni – zarówno tym, którzy marzą o byciu
pisarzami, jak również i tym, którzy najzwyczajniej potrzebują natchnienia w
odrabianiu cotygodniowych lekcji.

„Ballady i romanse”
inaczej...
W sobotę 12 marca uczniowie SPK w Antwerpii
mieli możliwość przekonania się, że szkolne lektury mogą być zaprezentowane także w inny sposób niż książka lub jej ekranizacja. Z inicjatywy
Ambasady Polskiej w Brukseli w naszej szkole
odbyło się bowiem interesujące widowisko przygotowane przez grupę „Opowiadaczy”. Za pomocą
narracji i towarzyszącej jej muzyki pokazali oni,
że Ballady i romanse Adama Mickiewicza mogą
budzić w nas różne emocje – od strachu i przerażenia po smutek czy radość – gdy tylko zostaną
odpowiednio zinterpretowane głosem i dźwiękiem
instrumentów. W spektaklu wzięły udział dzieci
uczęszczające do klas 4-6 szkoły podstawowej oraz
uczniowie chodzący do gimnazjum.
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Kobieta po 30-tce.
Z przymrużeniem oka i nie tylko
Dla wielu kobiet trzydzieste urodziny są granicą, której boją się przekroczyć. Mają wrażenie, że coś się
bezpowrotnie kończy, że magiczna
trzydziestka stawia je w dziwnej
kategorii pomiędzy młodością, a
rozpoczynającym się z wolna procesem starzenia. Trzydziestka
nie musi jednak oznaczać końca
dotychczasowego stylu życia, ale
początek czegoś nowego, bardzo
interesującego.
Kobieta po trzydziestce jest:
Atrakcyjna dla mężczyzn: tę opinię potwierdzają wyniki sondażu
przeprowadzonego swego czasu
przez brytyjską telewizję QVC.
Ankietowani mężczyźni stwierdzili,
że najbardziej zachwycające i interesujące są dla nich kobiety, które
skończyły 30 lat.
Pewna siebie i swojej wartości: wie,
czego chce, jest konsekwentna w realizacji swoich planów. Odważnie,
ale i rozsądnie, podejmuje wyzwania. Nie marnuje czasu na spotkania
z osobami jej zdaniem mało wartościowymi i nie wprowadza w życie nic
niewnoszących inicjatyw.
Konkretna: wie, że partner jest ważny, ale nie najważniejszy. Dlatego
potrafi walczyć o siebie i odpowiednie miejsce w jego życiu. Jeżeli chce,
może wiele osiągnąć. – Sama. Potrafi
odróżnić własne poglądy od tych narzucanych przez innych, umie podejmować decyzje i rzadziej potrzebuje

Źródło: www.louloublog.pl

dla nich przyzwolenia innych.
Zdystansowana: nie zależy jej na
tym, by wszyscy ją lubili. Nie przejmuje się opiniami innych ludzi i
wie, że to co mówią osoby przypadkowe, nie jest dla niej wyrocznią.
Nie rozpamiętuje nic nieznaczących
komentarzy, plotki jednym uchem
wpuszcza, drugim wypuszcza.
Pewna siebie: ma świadomość tego
jak wygląda i potrafi to wykorzystać.
Tuszuje niedociągnięcia swojej urody, ma własny styl, który eksponuje.
Bawi się modą, a jej dojrzałość powoduje, iż nie przejmuje się drobnymi
mankamentami swojego wyglądu.
Hołduje zasadzie: „nie ma brzydkich
kobiet, są tylko kobiety zaniedbane”.
Nie boi się modowych nowości, wie
jak je wykorzystać z korzyścią dla
siebie.
Seksowna: dla mężczyzn to właśnie
kobiety po trzydziestce są najbardziej seksowne. Panie w tym wieku
nie boją się czerpać z seksu radości,
dając ją również partnerowi.
Kobieta po trzydziestce jest odpowiedzialna i odporna. Nie zabiega
o sympatię całej jego rodziny, najważniejszy jest on. Nie przejmuje się
tym, że nie gotuje jak Magda Gessler
i nie sprząta jak Perfekcyjna Pani
Domu. Wierzy, że związek będzie
dobry, bo oni w dwójkę go sobie
stworzą.
Z męskiego punktu widzenia:
Chociaż młode
dziewczyny, epatujące seksem i
zbierające profity z racji swojego
wieku, są dla mężczyzn atrakcyjne,
to dopiero kobiety
po trzydziestce mają prawo nazywać
siebie kobietami.
Ponieważ rozumieją, że:
• Życie nie polega
na oczekiwaniu od
mężczyzny tego, co
kobiety powinny
same sobie zapewnić. Dlatego one nie
oczekują od swoich
partnerów, że to oni

poukładają w całość rozsypane jak
puzzle ich kobiece życie. Wiedzą, że
muszą zrobić to same. Nie przerzucają na mężczyzn swoich kompleksów,
bo są to ich kompleksy, z którymi
tylko one mogą i muszą sobie poradzić. Nie łudzą się, że mężczyzna
da im szczęście do grobowej deski.
• Wspólnego życia nie można rozkładać na czynniki pierwsze. One
nie analizują każdego wypowiedzianego przez mężczyznę słowa.
Nie komplikują wspólnego życia
drobiazgami, które „rozwaliły” niejeden związek. Nie czepiają się o
źle odłożoną szczoteczkę do zębów.
Ważniejszy jest dla nich fakt, że mężczyzna jest przy nich wtedy, kiedy
one tego potrzebują.
• Mężczyźni potrzebują wolności.
Kobieta po trzydziestce nie zadręcza go matkowaniem, nie zamyka
w klatce – nawet złotej. Nie urządza
awantur o spotkania z kolegami,
wyprawy w męskim gronie, o oddzielne wakacje i osobne konta w
banku. Szanuje jego terytorium i nie
przeprowadza rewizji komputera, telefonu i kieszeni. Daje mężczyźnie
wolność i tego samego oczekuje od
niego.
• Bycie razem nie może ograniczać
się do dwuosobowego siedzenia na
kanapie, bo człowiek jest gatunkiem
stadnym, a dwa gruchające gołąbeczki szybko się sobą znudzą.
• Mężczyźni cenią u kobiet klasę i
styl. Panie po trzydziestce ubierają
się seksownie, ale nie wyzywająco.
Stosują delikatny makijaż podkreślający ich urodę. Potrafią nosić
seksowną bieliznę. Są świadome
swojej kobiecości i atrakcyjności,
co wykorzystują i z czego korzystają. Ich seksowność to atut nabyty z
wiekiem i doświadczeniem.
Nie szantażują swojego mężczyzny
spaniem w oddzielnej sypialni. Nie
grożą rozstaniem, kiedy on obejrzał
się na ulicy za atrakcyjną dziewczyną. Seks jest ważny, ale nie najważniejszy.
Zdaniem mężczyzn „dwudziestki” o
tym wszystkim jeszcze nie wiedzą.
Nie zdają sobie sprawy z tego, że
we wspólnym życiu najważniejsze
jest zaufanie, obopólny szacunek,
miłość, przyjaźń i odpowiedzialność.
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Kilka dobrych rad dla kobiety po
trzydziestce
Zmarszczki
Z okładek kolorowych czasopism i
telewizyjnych ekranów spoglądają
na nas coraz młodsze twarze celebrytek czy gwiazdek estrady. A my
z niepokojem spoglądamy w lustro,
zerkając z obawą na naszą powoli
starzejącą się skórę. Niestety, drogie Panie, czas płynie naprzód i z
tym faktem nic zrobić nie możemy.
Przybywa nam lat, a to oznacza, że
się zmieniamy. Stajemy się innym
człowiekiem z sumą wszystkich
przeżyć, doświadczeń, mniejszych i
większych niepowodzeń, ale i sukcesów.
A propos zmarszczek. Po trzydziestce skóra traci jędrność, staje się cieńsza i mniej elastyczna, pojawiają się
zmarszczki mimiczne. Dlatego trzeba zadbać o dobry!!! krem na dzień,
na noc, pod oczy, oraz ujędrniający
balsam do ciała. Na kremach nie
należy oszczędzać. I koniec z wylegiwaniem się na słońcu bez zabezpieczenia skóry odpowiednim filtrem.
Sen
To już nie te czasy kiedy balowało
się przez całą noc. Im jesteśmy starsze, tym bardziej odczuwamy skutki
braku snu. Wraz z kolejnymi latami
życia poziom melatoniny, czyli hormonu snu, zaczyna się obniżać. Po
kolejnej zarwanej nocy musimy niestety liczyć się z kołataniem serca,
zawrotami głowy czy nudnościami.
Brak snu odbije się nie tylko na naszym zdrowiu, ale też wyglądzie –
zwłaszcza na twarzy. Cera stanie się
szara, a oczy podkrążone. Dlatego
trzeba zadbać o osiem godzin dobrego snu.
Aktywność fizyczna
Po trzydziestce zmniejsza się produkcja progesteronu – hormonu
odpowiadającego między innymi
za przemianę materii. Metabolizm
zwalnia, mięśnie są słabsze i mniej
elastyczne. Żeby nasz organizm, jak
dobry silnik, pracował na odpowiednich obrotach, niezbędna jest aktywność fizyczna. Wystarczy 15 minut
dziennie. Organizm się dotleni, a
mięśnie wzmocnią. Cera się poprawi, samopoczucie też. Nie mówiąc
już o kondycji fizycznej.
Odżywianie
Prawidłowa dieta to podstawa.
Najważniejsze są śniadania. Bez
nich nasz mózg „szaleje”, a organizm
zamiast spalać kalorie magazynuje
tłuszcz. W ciągu dnia jedzmy mniej,
ale częściej. Unikajmy cukrów i
prostych węglowodanów, codzien-

Źródło: www.ofeminin.pl

nie zjadajmy warzywa i owoce, i jak
najczęściej ryby (przynajmniej dwa
razy w tygodniu). Unikajmy ciężkostrawnych posiłków. Wyrzućmy ze
swojej diety cukier, który przyspiesza proces starzenia się skóry, pogarsza jej jędrność i gładkość, powoduje
cukrzycę i fałdki na brzuchu.
Alkohol
Jak każda używka, alkohol jest dla
ludzi. Ale nadużywany wyrządza organizmowi wiele szkód. Uszkadza
wątrobę i trzustkę, wypłukuje
witaminy i minerały, odwadnia.
Wypijanie go w większych ilościach
to nie tylko dodatkowe kilogramy,
ale także chora wątroba i zamulone
szare komórki.
Papierosy
Powodują zawały serca, udary, przyczyniają się do powstawania nowotworów, są przyczyną szybszego
starzenia się organizmu. Po przekroczeniu magicznej trzydziestki cera
będzie się starzeć szybciej. Jeżeli nie
potrafimy rzucić palenia, to chociaż
je ograniczmy.
Zdrowie
Badania krwi, mammografia, cytologia wykonywana chociaz raz do
roku, to podstawowe minimum dbania o zdrowie. Warto również zbadać
pracę swoich narządów i gruczołów,
oraz tarczycę. Stracimy na badania
trochę czasu, ale zyskamy spokój.
Dbanie o siebie
Kryzys wieku średniego dopada już
kobiety po trzydziestce. Jesteśmy
emocjonalnie wypalone, brakuje
nam życiowej energii, satysfakcji w
życiu rodzinnym i zawodowym. Na

nic nie mamy czasu, coraz częściej
dopada nas rozczarowanie. Dlatego
trzeba o siebie zadbać. Część obowiązków przełożyć na partnera i
dzieci, a dla siebie znaleźć czas na
sport, wyjazdy i rozwijanie swoich
pasji.
Ćwiczenie szarych komórek
Brak aktywności umysłowej po 30tym roku życia ma ogromny wpływ
na nasze zdrowie. Wahania poziomu
estrogenów powodują osłabienie
pamięci. Aby ćwiczyć mózg można rozwiązywać krzyżówki, czytać
książki lub zapisać się na kurs języka obcego.
Na zakończenie
Nie martw się tym, że nie masz
markowych ciuchów. Masz klasę i
styl, a to więcej warte niż torebka
od Chanel, czy szpilki Louboutina.
Torebka od Chanel kiedyś zniszczy
się tak samo jak podeszwy używanych butów.
Pamiętaj, że jesteś dojrzałą kobietą,
świadomą własnej wartości. To, co
kiedyś w Twoim wyglądzie mogło
cię bulwersować, dzisiaj nadaje ci
klasy. Ubieraj się wygodnie i tak jak
ci pasuje, pomijając oczywiście kolorowe spineczki do włosów i gumki
frotte. Modnie, to nie zawsze oznacza elegancko.
Nie martw się, że wraz ze skończeniem trzydziestki zaczniesz się „sypać”. Jeżeli odpowiednio o siebie
zadbasz, będziesz wyglądać równie
dobrze jak młodsze kobiety.
Marzena Dobrowolska
Źródła: ofeminin.pl, loulou.blog.pl,
houseofmouse.pl
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Nieidealna mama
Mów mi o… Czyli co rodzic dziecku mówić
powinien, a czego nie

Od wieków wiadomo, że rodzice nie
powinni rozmawiać o wszystkim
przy dzieciach, a one nie powinny
wszystkiego wiedzieć. Nasze pociechy mają czas na to, aby poznać tę
gorszą stronę świata, więc w pierwszych latach życia śmiało możemy
je przed tym uchronić, bo dziecko
wie tyle, na ile pozwoli mu jego
opiekun i dopóki mamy nad tym
kontrolę warto z tego skorzystać.
Co zatem powinniśmy mówić swoim dzieciom?
• Przede wszystkim, że je kochamy
– nic tak nie wpływa na rozwój emocjonalny malucha, jak świadomość
tego, że jest dla swoich rodziców najważniejsze i kochane. Powtarzaj to
dziecku tak często, jak to możliwe,
a oprócz szczęśliwego dzieciństwa
zagwarantujesz mu wyższą samoocenę co zaowocuje w przyszłości.
• Że pieniądze nie biorą się znikąd
– już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć swoje dzieci szacunku
do pieniędzy, a co za tym idzie, nie
kupować wszystkiego o czym tylko
zamarzą. Niektórzy powiedzą, że
chcą dać swoim dzieciom wszystko
co najlepsze. Ja też, ale nie w taki
sposób. Nasza latorośl powinna wiedzieć, że pieniądze zarabia się ciężką
pracą a co za tym idzie należy wydawać je roztropnie. Przy odrobinę
starszych dzieciach warto zastosować kieszonkowe po to, by swoje
zachcianki realizowały za własne
pieniądze. Nauczy je to oszczędności
i osądzania, czy to, czego tak bardzo

chcą, na pewno
jest im potrzebne.
• Że akceptujemy ich wybory
– w momencie
gdy dziecko ma
już na tyle wyrobione własne
zdanie na różne tematy, że
potrafi samo
decydować w
wielu sferach
własnego życia,
ważne jest, aby
czuło naszą akceptację. Należy
więc mówić mu
o tym. Więcej,
należy też chwalić je za to, że potrafi samo o czymś
zdecydować. Dzięki temu będzie się
ono czuło ważne i docenione, a co
za tym idzie wzrośnie jego pewność
siebie.
• Że jesteśmy z niego dumni – tak.
Uważam, że dziecko powinno słyszeć takie zdanie z ust swoich rodziców, pomimo że „mądre
poradniki” stanowczo tego zabraniają twierdząc,
że owym zdaniem obciążamy dziecko rodzicielskimi oczekiwaniami. Ja
sądzę, iż zwrot ten jedynie pokaże naszym dzieciom, które z ich poczynań są warte gratulacji
i zmotywuje je dodatkowo do doskonalenia się
w danej dziedzinie.
Czego z kolei mówić
dzieciom raczej nie powinniśmy?
• Że drugi z rodziców
jest „be” – w ten sposób
pozbawimy opiekuna
autorytetu w oczach
dziecka i uniemożliwimy mu nawiązanie z maluchem więzi, na czym
stracą oboje.
• Że jest nieudacznikiem – nawet jak kilkanaście razy z rzędu coś
naszemu dziecku nie
wychodzi, nie wolno
nam mu ubliżać. Takim
słowem skutecznie ob-

niżymy jego wiarę we własne możliwości.
• Że na świecie toczą się wojny –
małe dziecko i tak nie zrozumie powodów, dla których tak się dzieje,
a jedynie zaprzątniemy mu umysł
czymś zupełnie niepotrzebnym.
Dopóki to możliwe, chrońmy nasze
dzieci przed taką wiedzą.
• Że inni mają gorszą / lepszą sytuację finansową – stwórzmy po prostu
dziecku taki dom, na jaki nas stać,
bez zbędnego roztrząsania się nad
tym. Maluch nie musi wiedzieć, że
gdzieś tam jego rówieśnik nie ma
co jeść, a inny śpi na pieniądzach.
Najważniejsze to zaspokoić jego
podstawowe potrzeby i dać mu krocie miłości.
Wszystko, co mówimy do naszego
dziecka, kształtuje jego osobowość.
Dlatego tak ważne jest aby dobierać
odpowiednie do wieku słowa i nie
zaprzątać myśli malucha czymś zupełnie zbędnym.
nieidealnamama.pl-blog
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Z bloga wesołej emigrantki

Zapisy do szkół średnich trwają...
Jak pewnie wiecie, niektóre szkoły zapraszają na dni otwarte już w
grudniu. Uczniowie klas piątych i
szóstych często dostają imienne zaproszenia na dni otwarte w okolicznych szkołach. Te imprezy zwykle
odbywają się w soboty lub niedziele kolejno we wszystkich szkołach
średnich. Dzięki temu każdy uczeń
może wraz z rodzicami zapoznać
się z ofertą poszczególnych szkół.
Dzień otwarty to okazja do bardzo
dokładnego obejrzenia szkoły, zapoznania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i ich metodami pracy. Co ważniejsze, jest to także
okazja do zapisania swojego dziecka
do wybranej szkoły. Dzień otwarty
jest bowiem pierwszym oficjalnym
dniem zapisów do danej szkoły. Jak
się przekonaliśmy w zeszłym roku,
przy okazji zapisu naszej Najstarszej,
jest to okazja często jedyna i niepowtarzalna w przypadku bardziej
popularnych szkół, choć zapisy w
zasadzie trwają do końca wakacji.
Tyle że w wakacje szkoła jest przez
większość czasu zamknięta.
Przyznam, że olbrzymim zaskoczeniem było dla nas w zeszłym roku,
gdy przyszedłszy do szkoły na tę
godzinę, na którą przewidziano oficjalny początek zapisów i zwiedzania szkoły, zastaliśmy na szkolnym
podwórzu kilkusetosobowy tłum.
Jak dowiedziałam się później, pierwsza rodzina ustawiła się w kolejce o
trzeciej rano! W innych szkołach już
ponoć od wieczora ludzie rozbijają
obóz. My, dotarłszy na plac boju o
godzinie dziesiątej, dostaliśmy numerek 925. Jednak i o tej godzinie
podobno była jeszcze szansa na za-
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pisanie dziecka do A-stroom (odpowiednik polskiego liceum i technikum), gdzie przewidziano około 170
miejsc w pierwszych klasach.
Dzień otwarty trwał do późnego
popołudnia. Jednak już w południe
o zapisie do tej katolickiej szkoły
można było co najwyżej pomarzyć.
My naszą Najstarszą zapisywaliśmy
do B-stroom (klasa wyrównawcza,
w której po pierwszym roku można albo zostać i kontynuować naukę w szkole zawodowej, albo – po
nadrobieniu niedociągnięć – pójść
do pierwszej A). W B było przewidzianych 16 miejsc, ale nie jest to
rozchwytywana klasa, toteż zapisaliśmy córę bez problemu. W tym
roku nasza druga pociecha uczęszcza do szóstej klasy podstawówki.
Na pierwszej jesiennej wywiadówce wychowawczyni stwierdziła, że
ze względu na problemy z językiem
niderlandzkim i francuskim, Młoda
będzie musieć powtarzać klasę.
Nastawiwszy się na repetę szóstej,
nawet nie myśleliśmy specjalnie o
średniej szkole dla niej. Jakie było
moje zdziwienie, gdy na ostatniej
wywiadówce wychowawczyni oznajmiła, że Młoda nadrobiła od jesieni
zaległości i można ją spokojnie zapisywać do klasy A.
Nie ukrywam, że gdy 3 lata temu
po raz pierwszy wysyłaliśmy nasze
dzieci do belgijskiej szkoły, obawiałam się, czy podołają z nauką
dwóch języków obcych. Martwiłam
się, czy nie będą zmuszone do wybrania zawodówki. Bynajmniej nie
uważam, że zawodówka to coś złego,
o ile jest to wybór
a nie przymus spowodowany w tym
wypadku emigracją, czyli utrudnieniem językowym.
Przykro jest bowiem rodzicowi
patrzeć, gdy jego
zdolne dziecko
marnuje swój talent i inteligencję
przez jego rodzica
postępowanie lub
niefortunne zrządzenie losu.
Jednak okazuje
się, że 3 lata wystarczy dziecku by
nauczyło się języka na tyle, by star-

tować po szóstej klasie do liceum, o
ile to dziecko ma oczywiście na tyle
chęci i predyspozycji, by się zabrać
za solidną naukę. Młoda akurat dość
ambitne stworzenie jest. Stwierdziła,
że powtarzanie klasy to dla niej ujma
na honorze. Ona nie zamierza kisić
się jeszcze rok w podstawówce i się
nudzić , w dodatku z klasą, w której
część osobników nie przypadła jej
do gustu. Zawzięła się więc i pracuje
od września solidnie. Chcieć to móc!
Jako że szkoła Najstarszej spełnia
nasze oczekiwania, wybór szkoły
dla drugiej był oczywisty. Nie bez
znaczenia jest też fakt, że w regulaminie jest zapis mówiący o tym,
że dzieci będące rodzeństwem aktualnych uczniów lub dziećmi pracowników tej szkoły mają pierwszeństwo do zapisów. Nie trzeba
więc czekać do dnia otwartego i
rozbijać obozu pod szkołą tydzień
przed tym dniem. Wystarczy wypełnić formularze przez Internet i
umówić się na spotkanie w szkole.
Co bez wahania uczyniliśmy zaraz
po otrzymaniu pozytywnej opinii
wychowawczyni. Młoda już się cieszy na nową szkołę. Wszak szkoła
średnia to początek prawdziwej samodzielności. Człowiek sam musi
się dostać do szkoły – czy to autobusem, czy na rowerze. Po lekcjach
można pobuszować po okolicznych
sklepach, czy pójść na lody. Mając
„buzzy pass”, czyli bilet szkolny, który jest ważny w całym De Lijn przez
7 dni w tygodniu, można pojeździć
autobusami w różnych kierunkach
w celu odwiedzenia kolegów czy
wspólnego wybrania się z nimi do kina. Ponadto pierwszaki w tej szkole
dostaną we wrześniu laptopy, to też
jest powód do radości. Co prawda na
początku będą ich uczniowie mogli
używać tylko w szkole, bo musimy je
najpierw spłacić, ale potem będą je
zabierać też do domu. Tak czy owak
jeszcze trzeba czekać na testy, które
są na koniec szóstej klasy, wszak ich
wynik jest nie bez znaczenia w całej
tej historii.
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi
znajdziecie na blogu:
belgianasznowydom.blogspot.be
i w dalszych numerach „Antwerpii
po polsku”.
Magdalena B-P
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Facebook i depresja?
„Nie, nie uciekamy w wirtualny
świat – to bezsens, wirtualny świat
już tu jest, pomieszał się z rzeczywistością i nie można tych dwóch
sfer oddzielić od siebie. Ale ta wirtualna część świata staje się coraz
ważniejsza, a ta realna coraz bardziej ignorowana, zwłaszcza wśród
młodych ludzi”. – Ewa Lalik www.
Spidersweb.pl
Ponad 500 milionów osób zagląda
dziennie na Facebooka. Już od kilku lat wielu ludzi, w tym naukowcy,
przyglądają się nie tylko temu co jest
na nim, ale samemu Facebook’owi
i jego wpływowi na użytkowników.
Ten portal jest najbardziej znany,
dlatego służy tutaj za punkt odniesienia, a zagadnienie tyczy też wielu
innych portali społecznościowych.
Mogą one nam służyć pozytywnie
lub negatywie.
Prof. Margaret Duffy, wraz z zespołem naukowców z University
of Missouri, doszła do ciekawych
wniosków na podstawie badań
przeprowadzonych na grupie 736
studentów. Zdrowie psychiczne
tych, którzy korzystają z Facebooka
tylko dla podtrzymania kontaktów,
nie jest zagrożone, a taka forma aktywności może nawet łagodzić objawy depresji. Jeśli jednak za pomocą
portalu próbujemy inwigilować swoich znajomych i porównujemy się z
nimi, może to prowadzić nawet do
depresji.
Wypada tutaj zastrzec, że ten fachowy termin potocznie bywa rozumiany jako „mam doła” i tak to
tutaj traktujmy. Być może zachodzi
tu zjawisko pogłębiania depresji u
osób do niej skłonnych, być może
Facebook nie ma nic wspólnego z
powodowaniem depresji, ale o psychicznych dołach mówić można.
Z jednej strony Facebook zaspokaja
jedną z podstawowych potrzeb człowieka –poczucia przynależności do
grupy, z drugiej strony, paradoksalnie, od ludzi oddala a nawet izoluje.
Wielu z nas nachodzi refleksja, że
wirtualni przyjaciele nie są z nami
w prawdziwym życiu, a obok nas tak
naprawdę nie ma nikogo.
Jak to działa?
Korzystanie z Facebooka ma na nas
wpływ w dwóch aspektach czasu. Po
pierwsze w danej chwili, po drugie,
na nasze życie.
Np. Ktoś, kogo imienia nawet nie pa-

miętamy, chce
zostać naszym
znajomym na
Facebooku. –
Dlaczego nie? –
myślimy sobie.
Potem zaglądamy na jego stronę. I cóż tam
widać? – Wielki
piękny dom,
trzy samochody
na podjeździe,
wysokiej jakości zdjęcia z domowych imprez
wśród tłumu uśmiechniętych i zadowolonych ludzi – niektórych nawet
znanych i popularnych – fotki z wielu zagranicznych wycieczek, w tym
koniecznie ze świętym Mikołajem
wśród tropikalnej zieleni i palm, do
tego uśmiechnięta rodzinka z trójką
radosnych latorośli.
Nie na wszystkich to zrobi wrażenie,
ale są tacy, którym mina rzednie,
czują ukłucie niezdrowej zazdrości,
a ich serce, tudzież wątrobę, zaczyna
przytłaczać ciężki kamlot. – Ten to
ma klawe życie. A ja?
Osoba dotknięta takim stanem, tego dnia spokojnie nie zaśnie. – Moje
życie, w porównaniu z życiem tamtego, to zwykła szarówa. Ja nigdy do
czegoś takiego nie dojdę. Ledwie mi
starcza od wypłaty do wypłaty. Ale
ja mam na fejsie już ponad trzystu
znajomych, nie mogę być od nich
gorszy.
Potem zacznie „ulepszać” swój wizerunek tak, że w końcu nie będzie
miał wiele wspólnego z „realem”.
Ktoś inny wejdzie na taką stronę i
to jego zacznie zżerać zazdrość.
Im więcej czasu spędza się przy
komputerze na ulepszaniu swojego
wizerunku, tym bardziej utwierdza
się w przekonaniu, że…
Inni mają lepsze życie
Socjolodzy z Utah Valley University
przeprowadzili badania, z których
wynika, że osoby spędzające więcej
czasu na Facebooku częściej twierdzą, iż życie innych jest lepsze, bardziej dla nich „sprawiedliwe”. Zaś
ci, którzy mniej czasu spędzają na
Facebooku i więcej czasu poświęcają na rzeczywiste spotkania z ludźmi,
nie czują się tak bardzo nieszczęśliwymi i częściej twierdzą, że życie
wobec nich jest „fair”.
– Im mniej kogoś znamy w realu,
tym bardziej sądzimy, że jego życie
jest lepsze od naszego. Kiedy użyt-
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kownik widzi piękne zdjęcia swojego znajomego, jedyną metodą na
„poprawienie sobie samopoczucia”
jest umieszczenie jeszcze lepszych
zdjęć. Tak nakręca się spirala zazdrości. Ustawiczna autopromocja prowokuje do jeszcze większej
autopromocji, a świat w mediach
społecznościowych coraz bardziej
odbiega od rzeczywistości.
Niepokój
Coraz więcej osób przyznaje się
do tego, że przebywając w świecie
Facebooka zaczyna odczuwać niepokój. Jeśli czyjeś życie towarzyskie w zasadzie ogranicza się do
Facebooka, zaczyna działać uzależnienie. Niby nie chcemy żyć na
pokaz, ale coraz trudniej od tego
się odciąć, powstrzymać się od włączenia komputera. Sprawdzamy: ile
było wejść? Czy u innych coś przybyło? Jak nasza strona wygląda na tle
innych? Co by tu jeszcze dodać, jak
usprawnić, uatrakcyjnić? Do tego
natłok informacji, reklamy, zaproszenia, Użytkownik portali społecznościowych zaczyna czuć się tym
wszystkim przytłoczony.
Nie dajmy się zwariować
Facebook może znacznie pogarszać samopoczucie, przyczynić się
do psucia relacji międzyludzkich
a nawet powodować depresję.
Powodem jest świadome i podświadome porównywanie się z uśmiechniętymi ludźmi w gronie tak samo
uśmiechniętych przyjaciół (może
tylko znajomych). Podświadomość
żyje własnym życiem. Jeśli utrwali
się w niej przekonanie, że „oni” są
szczęśliwsi, bogatsi, piękniejsi, mądrzejsi, będzie to miało negatywny
wpływ na nasze życie, obniży naszą
samoocenę i może wpędzić w coraz głębsze kompleksy, do depresji
włącznie.
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Informacyjny przesyt
W internecie są olbrzymie ilości informacji. Portale pełne są najróżniejszych treści. Ich ilość rośnie, a ilość
czasu poświęcona na jedną treść –
maleje. Filmy na YouTube, Twitter,
najróżniejsze strony tematyczne,
czasami sprzeczne informacje na
dany temat, rady, porady, sugestie,
reklamy… Człowiek nie jest w stanie
przyswoić sobie tego wszystkiego.
Zdjęcia naszych znajomych, a także
nasze, są treściami w oceanie treści.
Mózgi działają na coraz szybszych
obrotach, aż w końcu zaczynają uodparniać się na treści. – STOP!
Do czasu
Po prostu żyjemy w takich czasach.
Starsze pokolenia pamiętają, jak
kiedyś chodziło się do kina na TEN
film, czytało się TĘ książkę, a w telewizji nie było jeszcze tak wielu kanałów. Potem był czas na refleksje,
rozmowy… Dany temat żył dłużej w
umysłach i emocjach. Młodzi traktują obecny stan rzeczy jak coś, co
po prostu jest. Ale i starsi, i młodsi,
często nie są przygotowani, przystosowani, do konsumowania tak
wielkich ilości informacji, które napierają na wątłe okna i drzwi naszej
samotnej psychicznej odporności.

Często nie umiemy skupić się na
jednym interesującym nas temacie
dlatego… bo sami nie wiemy, co nas
naprawdę interesuje. – Ech, niech
coś się dzieje. – Po prostu wszystko.
Kolejne linki kuszą i ani ktoś się
zorientuje, od porad kulinarnych
„doklika się” np. do tematu „gdzie
gwiazdy robią zakupy” albo do kolejnej „afery w sferach”. – Wszystko
oczywiście sam na sam z myszką.
Próg
Aby nie nabić sobie emocjonalnego
guza, warto pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, wybierać to, co
nas interesuje i na tym poprzestać.
Po drugie, brać poprawkę na radosne Facebook’owe strony. Często mamy do czynienia tylko ze starannie
dobranymi wycinkami czyjegoś
życia i to mocno retuszowanymi.
Porównywanie się z nimi jest co
najmniej nieuzasadnione. Zamiast
się dołować, może lepiej umówić się
z tym kimś na kawę? Ale może się
okazać, że albo nie mamy o czym
rozmawiać, albo sami nie umiemy
już z innymi rozmawiać. – Co najwyżej powtarzać to, co wszyscy już
dawno wiedzą.
Po trzecie, spróbujmy wyłączyć
Internet np. na trzy dni. Ewentualna
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pustka i złowroga cisza będą dla nas
sygnałem. – Coś jest nie tak.
Życie cudzym życiem i dla kogoś,
wieczne porównywanie się i próby
dorównywania, przegonienia, bycia
lepszym – co nie ma nic wspólnego
ze zdrowym współzawodnictwem –
nikomu na zdrowie psychiczne, a co
najmniej na dobre samopoczucie,
nie wychodzi.
W końcu (im szybciej, tym lepiej)
zrozumiemy, że komputer i wszystko
to, co oferuje nam Internet, powinno
być tylko użytecznymi narzędziami
do komunikowania się i drogą do
uzyskiwania wybranych informacji.
Michał Nowacki
Źródła: Shutterstock.com,
natemat.pl, Tfp.org, AS., Salon.com
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Wyszperane z sieci

Jesteś mamą chłopca? To mam ci kilka rzeczy do
powiedzenia. Od ciebie zależy przyszłość mojej
córki!
Niedawno gdzieś wpadł mi w ręce reportaż o przemocy seksualnej
wśród współczesnych nastolatków
w Polsce. Nastoletnia dziewczyna
opowiadała w nim o powszechnym
używaniu pigułek gwałtu, wyśmiewaniu i poniżaniu tych dziewcząt,
które nie chcą chłopcom „dawać”
lub robią to zbyt często… Jednym
słowem wnioski były przerażające.
Tym bardziej że jestem mamą póki co jeszcze bardzo małej dziewczynki. I chyba już czas zacząć ją
wychowywać tak, by nie musiała
za kilkanaście lat borykać się z podobnymi problemami.
Co mogę zrobić, by moja córka za
kilkanaście lat nie spotkała się z
problemem pigułek gwałtu, poniżania ze strony mężczyzn, przedwczesnej ciąży? „– Nie wypuszczać
z domu samej do trzydziestego roku
życia” – w pierwszej chwili przyszło
mi do głowy. Jednak coś mi mówi,
że to nie byłaby najlepsza strategia
wychowawcza… Trzeba więc poszukać innej.
Edukacja przede wszystkim
A mówiąc poważnie, chciałabym
bardzo przyłożyć się do rzetelnej
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edukacji seksualnej mojej córki.
Nie wiem co w
tym temacie przygotują nam różnej
barwy rządzący i
trochę boję się wiedzieć. Nic jednak
nie stoi przecież na
przeszkodzie, by z
córką otwarcie rozmawiać, odpowiadać na pytania, w
razie wątpliwości
co jej powiedzieć,
samej się czegoś
dowiedzieć, zapytać eksperta, doczytać. Może ludzka seksualność nie
jest najbardziej komfortowym tematem do rozmowy z małą dziewczynką, ale wolę, by elementarną wiedzę
zdobyła od rodziców (bo dlaczego
nie miałaby rozmawiać również z
tatą?), niż od koleżanek czy z internetu. Wiem, że przed „wiedzą” od
koleżanek, kolegów i z sieci jej nie
uchronię, ale przynajmniej mogę jej
dać rzetelne podstawy wyniesione
z domu.
Jak dojrzewa jej ciało? Skąd się

Źródło: www.dreamstime.com

biorą dzieci? Jak wygląda fizyczna
bliskość z mężczyzną? Dlaczego gdy
partner naciska na zbliżenie, ona ma
prawo powiedzieć „nie”? Dlaczego
powinna uszanować wolę partnera,
kiedy to on mówi „nie”? Jak postępować, by nie zranić bliskiej jej osoby?
Dlaczego czyjaś odmienność nie jest
powodem do wyśmiewania i poniżania? Już się boję tych wszystkich
pytań, ale zamierzam udzielić mojej
córce jak najbardziej rzetelnych na
nie odpowiedzi.
Mam również nadzieję, że przez
najbliższe lata uda mi się pokazać
mojej córeczce, że może przyjść do
rodziców z każdym problemem.
Że zamiast nakrzyczeć , zabronić i
ukarać, wysłuchamy i przynajmniej
postaramy się jej punkt widzenia
zrozumieć. Może to sprawi, że gdy
wpakuje się w kłopoty, przyjdzie do
nas, zamiast brnąć w nie dalej.
Nie chcę, by moja córka w przyszłości była poniżana przez innych, ale
nie chcę również, by ona poniżała.
Dlatego wierzę również, że uda mi
się ją nauczyć, by nie wyśmiewała
innych. Że każdy człowiek ma prawo
do swoich indywidualnych decyzji,
do swojej ewentualnej odmienności.
Każdy zasługuje na szacunek. Tyle
mogę zrobić i przyłożę się do tego ze
wszystkich sił. Ale pewne rzeczy mogą też zrobić inni. Rodzice małych
chłopców, którzy kiedyś wyrosną na
dużych chłopców, a potem młodych
mężczyzn. To wśród nich dojrzewać
będzie moja córka i wiele innych
dziewczynek. Tak, drodzy rodzice.
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Mamo i tato chłopca, ciebie też czeka ciężka praca
Nauczcie swoich synów szacunku
do kobiet. Nie tego mitycznego,
wynoszącego nieskazitelną Matkę
Polkę na pomniki, nakazującego
całować w dłonie i wręczać kwiaty.
Nauczcie ich lepiej, że kobieta jest
ich partnerką, która ma własne opinie, aspiracje, prawo do własnych
decyzji. Że kobiece „nie” znaczy
„nie”. Że kobieta ma prawo cieszyć
się taką samą wolnością jak mężczyzna. Że pigułki gwałtu są dla mięczaków i frajerów, prawdziwy mężczyzna bez takich „pomocy” potrafi
znaleźć wspaniałą kobietę.
Mówcie z nimi o seksualności w sposób otwarty. Co się dzieje z ich ciałami? Jak rozwijają się dziewczęta?
Jak wyglądają stosunki seksualne
między kobietami i mężczyznami?
Dlaczego to ważne, by z inicjacją
seksualną poczekać na odpowiedni moment i odpowiednią osobę?
Dlaczego inicjacja seksualna nie
powinna następować na wyścigi z
kumplami? Co to jest pornografia
i czy pokazuje ona relacje damsko-męskie takie, jakimi są w rzeczywistości? Dlaczego kiedy dziewczyna
mówi „nie”, należy to uszanować?
Dlaczego chłopak też ma prawo powiedzieć „nie”? Jak zabezpieczać się
przed ciążą? Czym jest homoseksualizm? Jestem przekonana, że lepiej
by chłopcy dostali odpowiedzi na te
pytania od rodziców, niż by szukali
ich na własną rękę. Z mojej strony
mogę obiecać, że wszystkie te kwestie poruszę w rozmowach z moją
córką.
Nauczcie ich sumiennego wykonywania obowiązków domowych.
Niech umieją porządnie posprzątać, obiad ugotować, dzieckiem się
zająć. Bo my, mamy dziewczynek,
nie chcemy, by nasze córki wyrosły
na czyjeś służące. Nie wychowamy
dla waszych synów wzorowych żon,
a inteligentne, pewne siebie, ambitne kobiety. One będą potrzebowały
partnerów, a nie panów i władców.
Jak śmiem pouczać innych? Jestem
tylko człowiekiem, czasem się mylę,
ja jako matka też nie wiem wszystkiego, pewnie popełnię jeszcze niejeden błąd wychowawczy. I na pewno
nie wiem lepiej od Was jak macie
wychować Wasze dzieci. Po prostu
wierzę, że razem możemy stworzyć
pokolenie pewnych siebie, szanujących się nawzajem ludzi.
Mama fajnej dziewczynki
Źródło:
mamadu.pl
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Savoir-vivre

Co to jest savoir-vivre
Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z
j. francuskiego. Składa się z dwóch
słów: savoir – wiedzieć, oraz vivre
– żyć. Można to przetłumaczyć jako „wiedza, jak żyć”, lub „sztuka
życia”.
Wg niemieckiej książki Podręcznik
dobrych manier: „Za ojca dobrych
manier uważany jest Baron von
Knigge. Jego najlepiej sprzedawana książka „O postępowaniu z ludźmi” z roku 1788, do dziś uznawana
jest za pierwowzór grzeczności i
dobrego wychowania”.
Jednak ludzie o wiele wcześniej
ustanawiali normy zachowań po
to, aby ułatwiały i porządkowały życie. Oczywiście zawsze przodowała
w tym arystokracja. Z jednej strony,
aby było im milej i łatwiej we własnym środowisku, z drugiej strony,
aby ludzie z gminu „znali swoje miejsce”. Np: poddany, który zuchwale
patrzył w oczy swojemu władcy,
był „zachęcany” raczej do tego, aby
skromnie opuścił wzrok.
Temat jest obszerny, lecz w kilku
słowach:
Nieco historii
W latach 60. XX wieku przyszedł
okres totalnego luzu i negacji zasad dobrego wychowania. Było to
wyrazem odstąpienia od „starego
porządku” i „burżuazyjnych przesądów”. Lansowane wręcz były jowialność, prostactwo i wulgarność.
Savoir-vivre (dalej SV), funkcjonował tylko wśród starej arystokracji
i inteligencji. Jednak to dyplomacji
zawdzięczamy, że SV przetrwał i rozwijał się. Już na początku lat 90. zaczęto dostrzegać znaczenie kultury
życia codziennego oraz fakt, iż dzięki
temu życie staje się piękniejsze i łatwiejsze. W całej Europie, nawet w
USA, ukazało się wiele książek na
ten temat. Pojawili się specjaliści i
autorytety w tej dziedzinie. I tak jest
do dziś.
Mówienie z pełnymi ustami lub sięganie widelcem po chleb, to jedno.
Ale że ziemniaka na talerzu nie należy kroić nożem? Że nie wypada
zakładać nogi na nogę przy stole?
Definicja SV
Obecnie są różne; np. krótsza: „znajomość form towarzyskich”, dłuższa:
„Savoir-vivre, czyli ogłada, dobre
maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących

Źródło: www.logo24.pl

zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w
danej grupie”.
W języku potocznym termin savoir-vivre bywa używany wymiennie z
pojęciami: bon ton, dobre obyczaje,
dobre maniery, sztuka bycia i obycia, dobre wychowanie, etykieta,
ogłada, kodeks towarzyski, kindersztuba i inne. Ale…
Teoria SV
Najszerszym pojęciem jest savoir-vivre, ponieważ wszystko to, co
zawierają powyższe i jeszcze inne
pojęcia, szeroko obejmuje właśnie
SV. Można powiedzieć, że określenie savoir-vivre jest definicją samą
w sobie.
Wiele mniejszych czy większych
opracowań na ten temat ogranicza
się głównie do wymieniania norm,
które obowiązują w jakimś wybranym kontekście. Np. zachowanie się
przy stole, spotkania towarzyskie, biznesowe itd. Mylnie czasami uważa
się, że zasady SV są przestrzegane
dobrowolnie. Tymczasem przestrzeganie tych zasad (które w zależności
np. od miejsca na Ziemi mogą się
różnić) jest obowiązkiem każdego
człowieka, który uważa się za cywilizowanego, kulturalnego, i chce
być tak postrzegany. W przeciwnym
wypadku można się narazić na odrzucenie, niezaakceptowanie przez
innych, lub też kogoś urazić a nawet
skrzywdzić.
SV w praktyce
Savoir-vivre może być realizowany:
Częściowo – w postaci tylko ogłady,

etykiety lub w trochę szerszym wymiarze dobrych manier.
Całościowo – jest sposobem na
życie realizowanym w szczegółach
na co dzień, w każdej chwili i w
perspektywie całego życia. Dotyczy
nawet kształtowania intelektu, woli i
możliwie wszystkich obszarów tego,
co nazywamy człowieczeństwem.
„Savoir vivre związany jest z przestrzeganiem prawa, norm moralnych i współżycia społecznego,
zasad estetyki, oraz wysokim poziomem kultury humanistycznej (znajomość literatury, historii, sztuki,
udział w życiu kulturalnym – lektura
wartościowych książek, słuchanie
muzyki poważnej, oglądanie przedstawień teatralnych, odwiedzanie
wystaw malarstwa itp.) (…) to również umiejętność opanowania niechęci i uprzedzeń, nieujawnianie
złego humoru oraz takie cechy, jak
dyskrecja, umiejętność słuchania,
punktualność, słowność, skromność
i uprzejmość”. – Edward Pietkiewicz,
wieloletni dyplomata i wykładowca
etykiety.
„Przestrzeganie etykiety narzuconej przez społeczeństwo jest nieodłącznym obowiązkiem każdego,
kto pragnie do tego społeczeństwa
należeć”.
W kolejnym artykule też będzie
trochę informacji ogólnych, ale już
podamy zasady obowiązujące w konkretnych kontekstach.
Michał Nowacki
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Szlachetne zdrowie
Zespół niespokojnych nóg
Zespół niespokojnych nóg (łac. asthenia crurum paraesthetica), inaczej zespół Wittmaacka-Ekboma
albo syndrom RLS (ang. restless
legs syndrome).
RLS jest zaburzeniem neurologicznym. Objawia się uczuciem ciężkości, zmęczenia i niepokoju nóg,
szczególnie w czasie spoczynku lub
snu, co zmusza do ruchu, chodzenia lub poruszania kończynami w
celu złagodzenia nieprzyjemnych
dolegliwości.
Wg różnych źródeł, na RLS choruje
do 15% ludzi. Częstość występowania rośnie wraz z wiekiem. Wśród
osób powyżej 60. roku życia problem
ten jest bardziej rozpowszechniony.
Nie wszyscy chorzy zdają sobie sprawę z tego, że cierpią na RLS, który
dotyka ludzi praktycznie w każdym
wieku. Występuje najczęściej po
obu stronach ciała, czasem tylko
po jednej.
Pierwsze wzmianki o tej chorobie
podali już w 1672 roku Thomas
Willis i Theodor Wittmaack, ale jej
opisu dokonał szwedzki neurolog –
Karl Axel Ekbom w 1945 roku.
Zespół niespokojnych nóg jest ujęty w Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 pod kodem G25.8.
Przyczyny
W ponad połowie przypadków cho-

Źródło: www.wyborcza.pl

Źródło: www.tvnmeteoactive.tvn24.pl

roba jest dziedziczna i wtedy występuje zwykle około 35. roku życia.
Może wystąpić później, kiedy jest
konsekwencją innych powodów,
jak: zaburzenie gospodarki żelazem,
niedobór witaminy B12, mocznica,
cukrzyca, reumatoidalne zapalenie
stawów, niewydolność nerek, uszkodzenie rdzenia kręgowego i korzeni
nerwowych itd.
„Nie ulega wątpliwości, że w rozwoju zespołu niespokojnych nóg
ważną rolę odgrywają nieprawidłowości w układzie połączeń między
mózgiem a rdzeniem kręgowym, w
których neuroprzekaźnikiem jest
dopamina”. (Za wylecz.to/pl/).

RLS może też być skutkiem przyjmowania niektórych leków np.:
antydepresantów, leków przeciwpadaczkowych, lub odstawienia
środków nasennych i uspokajających. Objawy obserwowano również
u osób nadużywających alkoholu,
nikotyny i kofeiny.
Syndromu RLS nie należy mylić z
kurczami mięśniowymi (np. w czasie ciąży) które mogą być skutkiem
przemęczenia lub niedoboru elektrolitów. Leki rozluźniające mięśnie
nie przynoszą poprawy w RLS.
Objawy
Pojawiają się jedynie w spoczynku
(leżenia, siedzenia albo snu). Wtedy
występuje nieodparta ochota lub
przymus poruszania nogami (rzadziej rękami).
Syndrom RLS jest rzadko diagnozowany i często pozostaje nieleczony, gdyż pacjenci mają trudności z
nazwaniem objawów. Najczęściej
jednak używają określeń: nieprzyjemne doznania w nogach, dyskomfort, cierpnięcie, kłucia, pieczenie,
mrowienie pod skórą, swędzenie,
drętwienie, zmiany temperatury
skóry nóg, bąbelki w żyłach itp. Ale
rzadko jest to ból.
Uczucia ciężkości i niepokoju nóg
lokalizują się zazwyczaj głęboko, w
obrębie kości i mięśni podudzia, a
mijają pod wpływem poruszania
nogami lub chodzenia.
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Źródło: www.bp.blogspot.com

„Podczas snu u ponad 90% osób z
zespołem niespokojnych występują
okresowe ruchy kończyn (periodic
limb movements in sleep – PLMS).
Są to powtarzające się, występujące w seriach (po 4 i więcej), bardzo
regularne ruchy kończyn, przede
wszystkim nóg, składające się z wyprostu palucha i grzbietowego zgięcia stopy, często z towarzyszącym
zgięciem w stawach kolanowym i
biodrowym. Czas trwania pojedynczego ruchu wynosi 0,5–5 s, a odstępy pomiędzy pojedynczymi ruchami
w serii najczęściej 20–40 s. Osoby
śpiące z chorym na zespół niespokojnych nóg w jednym łóżku często
mówią, że chory «kopie przez sen» ”.
(Za psychiatria.mp.pl).
Cierpiący na RLS budzą się w nocy,
wtedy zginają i prostują nogi, przewracają się z boku na bok lub wstają
z łóżka i chodzą.
W ciągu dnia, dłużej pozostając w
jednej pozycji, chorzy wiercą się,
machają nogami lub prostują nogi.
Dolegliwości powodują, że niektórzy
nie mogą przez dłuższy czas spokojnie siedzieć, dlatego uciążliwe jest
przebywanie w kinie, teatrze, oraz
podróżowanie samochodem czy samolotem.
Kryteria rozpoznania RLS
Podstawowe – konieczne do rozpoznania choroby:
* występowanie nieprzyjemnych
wrażeń, głównie czuciowych (mrowienie, pieczenie) w obrębie kończyn dolnych,
* przymus ruchu (co zmniejsza nieprzyjemne wrażenia),
* narastanie objawów w spoczynku,
* nasilanie się objawów w godzinach
wieczornych i nocnych.
Dodatkowe – ułatwiające rozpoznanie:
* zaburzenia snu
* okresowe ruchy kończyn,
* przewlekły przebieg,
* występowanie w rodzinie.

Leczenie
Ocenia się, że tylko u części chorych
(ok. 25%) dolegliwości są tak nasilone, że szukają pomocy lekarskiej.
Znajomość tej choroby zarówno
wśród lekarzy POZ, jak i neurologów jest dość mała, dlatego można
przypuszczać, że pewna część przypadków nie jest właściwie rozpoznawana i leczona.
Nie ma uniwersalnej terapii, ponieważ nie ma jednorodnej przyczyny
RLS. Czasem chorzy próbują środków doraźnych: masażu, zimnych
okładów lub naprzemiennego polewania zimną i ciepłą wodą.
Ważne jest właściwe postawienie
diagnozy. Około połowa przypadków zespołu RLS jest wywoływana
wtórnie od innych schorzeń. W tych
przypadkach leczenie polega na terapii choroby podstawowej: farmakologicznie wyrównuje się poziom
dopaminy, uzupełnia niedobory
żelaza i witaminy B12, walczy się z
cukrzycą itd.
Sposoby niefarmakologiczne to: odstawienie kawy i alkoholu, zmiana
trybu życia, unikanie późnych posiłków, ćwiczenia relaksacyjne przed
snem i inne.

Zespół niespokojnych nóg jest chorobą, o której istnienie niektórzy z
nas mogą podejrzewać siebie dopiero po przeczytaniu tego artykułu.
Być może komuś komplikuje ona
życie na wielu płaszczyznach, lecz
objawy są lekceważone lub traktowane jako zwykłe przemęczenie.
Wtedy skazujemy siebie na pogorszenie jakości życia, wieczne niewyspanie, a nawet depresję.
RLS nie prowadzi do uszkodzenia
mózgu ani neurologicznych objawów ubytkowych, nie stanowi też
zagrożenia dla życia czy sprawności.
Nawet jeśli objawy RLS nie przeszkadzają w życiu, dana osoba się
wysypia lub ma tylko nieznaczne
zaburzenia snu, warto pamiętać, że
zespół niespokojnych nóg może się
nasilić i jest chorobą, którą można
skutecznie leczyć. W razie wątpliwości, należy udać się do lekarza.
Michał Nowacki
Źródła: wylecz.to/pl/choroby, psychiatria.mp.pl, www.neurology.org
tvnmeteoactive.tvn24.pl/

OGŁOSZENIA DROBNE

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne wysyłając e-mail
na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489.823.803
• Naprawiam rowery. Zajmuję się tym profesjonalnie, wszystkie części
są z górnej półki, gsm nr: 0495.939.479
• Pomogę w nauce języka niderlandzkiego od podstaw w zamian za
pomoc w lekkiej pracy domowej, gsm nr: 0484.856.864
• Zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu, tel. 0489.698.551
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Zielarskie abc
Zioła w kuchni - część I
Nic nie poprawi smaku naszych potraw lepiej niż szczypta aromatycznych ziół. To dzięki nim najprostsze danie może zyskać zupełnie
nowy smak.
Dodając je do codziennej diety,
możemy wspomóc leczenie wielu schorzeń i dolegliwości, a niektórym z nich przeciwdziałać, bo
większość roślin leczniczych i ziół
ma wyjątkowo korzystny wpływ na
nasze zdrowie.
Oto niektóre z nich:

Źródło: www.obiadujemy.pl

Bazylia
Zioło pachnące lukrecją i goździkami jest jednym z najważniejszych i
najbardziej znanych ziół używanych
w kuchni. Jej liście charakteryzują
się miłym, słodko-pikantnym smakiem i zapachem. Do gotowania
wykorzystuje się przede wszystkim
liście bazylii, ale na przykład w pesto
używa się ją razem z łodygą.

Przyprawy, które wspaniale komponują się z liśćmi bazylii, to przede wszystkim czosnek i pieprz. Ze
względu na delikatność tego zioła,
należy je łączyć z innymi, które nie
„zniszczą” jej smaku. Sa to: oregano,
rozmaryn i szałwia.
Bazylia ma działanie pobudzające,
przeciwdepresyjne.

Bazylia doskonale łączy się z mozzarellą, pomidorami, oliwkami i cebulą. Używana jest do potraw warzywnych, zup, sosów, spaghetti, potraw z
ryb i drobiu oraz sałatek. Dodaje się
ją najczęściej pod koniec gotowania,
ponieważ zbyt długie podgrzewanie
niszczy jej aromat. Do gotowania
najlepiej używać świeżej bazylii,
można ją też zastąpić suszoną przy
czym jedna łyżka świeżej posiekanej bazylii równa się jednej łyżeczce
suszonej.

Tymianek
Obok bazylii, drugie najczęściej stosowane zioło do przyprawiania potraw. W kuchni francuskiej uważany
za jedno z najznakomitszych ziół.
Ma delikatny posmak goździków.
Doskonale komponuje się smakowo z wieprzowiną, cielęciną, jagnięciną, drobiem i rybami. Dodaje się
go do zup, sosów, sałatek i pieczywa.
Podkreśla smak pasztetów, wędlin,
gulaszów, bulionów, zup, serów,
jajek, ryżu i farszów. Dodaje się go

do pieczywa, masła ziołowego, majonezu i musztardy. Nadaje wyjątkowy smak pomidorom, cebuli, marchwi, ogórkom, porom, pieczarkom,
oberżynom, szparagom, brokułom,
zielonej fasolce, słodkiej papryce,
szpinakowi, kukurydzy i ziemniakom. Wraz z pietruszką i liściem
laurowym wchodzi w skład tzw. bouquet garnis. Współgra z cytryną,
czosnkiem, bazylią, rozmarynem,
majerankiem i oregano.
Ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i wzmacniające.
Oregano
To ważne kuchenne zioło znane jest
w polskiej kuchni także pod nazwą
lebiodka pospolita. Jest jednym ze
składników ziół prowansalskich.
Do przyprawiania smaku używa się
świeżych i suszonych liści.
Oregano używane jest przede
wszystkim we Włoszech i dodawane do pieczonych, smażonych lub
grillowanych warzyw, mięs i ryb.
Ma również szerokie zastosowanie
w kuchni tureckiej do poprawy smaku i aromatu mięsa (zwłaszcza baraniny i jagnięciny).
Oregano nadaje potrawom wspaniały smak, dotyczy to zwłaszcza dań
mięsnych, makaronów, zup, sosów,
owoców morza, sałatek, i warzyw.
Jest nieodzownym składnikiem
pizzy. Doskonale łączy się z ostrymi
przyprawami. Potrawę doprawia się
nim dopiero na 10 minut przed końcem procesu jej przyrządzania.

Źródło: www.blog.okazje.info.pl

Oregano łagodzi wzdęcia i działa
żółciopędnie. Jest stosowane w leczeniu zapalenia migdałków czy zapalenia oskrzeli, ponieważ wykazuje
właściwości antyseptyczne.
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Mięta
Jest to niezwykle wszechstronne zioło, które można w kuchni wykorzystywać zarówno do potraw wytrawnych, jak i słodkich. Mięta współgra
ze smakiem wielu warzyw takich
jak: pomidory, marchew, młode
ziemniaki, czy groch. Nadaje smaku białym mięsom, pomidorom, twarogom, sosom, sosom jogurtowym,
czekoladzie, lodom, sorbetom, deserom, a także herbacie i likierom.
Świeża bądź suszona używana jest
jako dodatek do grillowanego mięsa, ryżu i nadziewanych warzyw.
Ma słodkawy aromat, daje poczucie
orzeźwienia. Nie należy używać jej w
połączeniu z estragonem, rozmarynem oraz szałwią.
Skuteczna w kłopotach gastrycznych. Działa uspokajająco i przeciwskurczowo. Napar z mięty stosuje się
w leczeniu przeziębień.
Majeranek
Wzbogaca smak wielu potraw, dlatego stosowany jest w marynowanych
i pieczonych mięsach, jako przyprawa do zupy ziemniaczanej, kiełbas
i roślin strączkowych. Używany
zazwyczaj w kuchni europejskiej i
dodawany do sosów rybnych, małży, owoców morza, sosów na bazie
masła, czy pomidorów, sałatek, sosów grzybowych. Pasuje do kapusty,
ziemniaków i fasoli. Powinno dodawać się go pod koniec gotowania,
aby zachować jego delikatny smak.
Doskonale nadaje się także do dekoracji potraw. Można go komponować z rozmarynem, nacią pietruszki
i tymiankiem.
Pomaga na przeziębienie, niestrawność i bóle głowy. Korzystnie wpływa na układ pokarmowy.
Rozmaryn
Zioło z wyjątkowo charakterystycz-

nym, aromatycznym i ostrym smakiem. Doskonale pasuje do wieprzowiny, jagnięciny, drobiu, ryb,
wołowiny, oraz dziczyzny. Współgra
z oliwą z oliwek i czosnkiem.
Stosowany do wszelkiego rodzaju sosów pomidorowych i pizzy. Podnosi
smak szpinaku, grochu, pomidorów,
grzybów, soczewicy. Dopełnia smaku jajek, szczypiorku, tymianku,
pietruszki i liści laurowych. Dzięki
jego charakterystycznemu ostremu
aromatowi łagodne zupy, czy sosy,
nabierają wyrazistego smaku. Do
gotowania i dekoracji potraw wykorzystuje się zarówno kwiaty, jak
i liście rozmarynu.
Stosowany jest przy schorzeniach
jelit, wątroby, dróg żółciowych, a
także przy zaburzeniach układu
moczowego.
Estragon
Zdrowa i smaczna przyprawa ziołowa. Szczególnie popularny jest on
we Francji, gdzie nazywany bywa
„królem przypraw”. Estragon ma
słodko – gorzki pieprzowy smak,
przypominający anyż lub koper włoski. Jest to bardzo popularny składnik wielu mieszanek ziołowych (np.
zioła prowansalskie).
Często stosuje się go jako środek
zastępujący sól, ponieważ nadaje
potrawom słonawy smak, nie podnosi ciśnienia i nie wypłukuje soli
mineralnych.
Przyprawy można używać zarówno w postaci suszonego ziela, jak i
świeżych liści. Estragonu nie należy gotować, dlatego do zup i potraw
dodaje się go na końcu gotowania,
ponieważ temperatura niszczy jego
smak i aromat.
W kuchni ma zastosowanie do przy-
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prawiania sosów i surówek, doskonale komponuje się z daniami z ryżu,
z gotowanymi warzywami, cielęciną,
drobiem, rybami i jajkami. Pasuje do
omletów i gotowanego kurczaka z
musztardą. Estragon pobudza apetyt oraz zwiększa wydzielanie soków
żołądkowych, dlatego polecany jest
niejadkom. Warto łączyć go z rozmarynem, miętą, kolendrą oraz bazylią.
Stosuje się go także do posypywania
potraw – siekany, zazwyczaj łącznie
z nacią pietruszki i szczypiorkiem.
Świeże ziele można dodawać do sałatek oraz zup.
Estragonu używa się również do zaprawiania octów ziołowych i musztardy, oraz do kiszenia ogórków i
kapusty.
Uważa się, iż estragon powoduje
czyszczenie krwi, leczenie szkorbutu, poprawia apetyt i perystaltykę
jelit. Działa przeciwzapalnie, antyseptycznie i przeciwskurczowo.
Jest pomocny przy chorobach nerek. Zaleca się go przy nieżytach i
nerwicach przewodu pokarmowego.
Cząber
Jedna z najbardziej przydatnych i
popularnych przypraw w kuchni,
współtworzy mieszankę zwaną ziołami prowansalskimi. Klasyczne
mieszanki ziołowe, czy przyprawy
do zapiekanek, często zawierają
właśnie cząber. Świeży cząber posiada intensywny żółty kolor, korzenną
woń oraz pieprzowy smak. Nadaje
się do większości potraw – od zup
po dziczyznę i warzywa. Dodany do
fasoli czy grochu powoduje, że potrawy zyskują na smaku. Doskonale
pasuje do dań z jajek, na przykład
drobno posiekany do jajecznicy, omletu, czy do bułki tartej w farszach i
nadzieniach. Aromat tej przyprawy
jest dobrze wyczuwalny w zupach i
gulaszach.
Cząber działa rozkurczowo, bakteriobójczo, łagodzi stany zapalne
przewodu pokarmowego, pobudza
wydzielanie soku żołądkowego.
Napary z cząbra podaje się również
jako środek uspokajający.
Używajmy w kuchni wielu ziół.
Dzieki temu z przygotowanych przez
nas potraw wydobędziemy nie tylko
niepowtarzalny smak, ale również
wyjątkowy aromat. Albowiem każde
zioło jest niepowtarzalne.
Marta Wawrocka

Źródło: www.dietetyk-dietetyka-gdansk.eu

Źródła: portal.abczdrowie.pl, obiadujemy.pl, zdrowyprzedszkolak.
org, przyprawowy.pl
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Kącik absurdu
Praca czy fucha? Klawe życie europosła
O tym, że praca w Parlamencie
Europejskim to marzenie każdego
polityka, wiemy wszyscy. I rzeczywiście, jest to fucha jakich mało. Ze
świecą szukać drugiego tak intratnego zajęcia.
Zacznijmy od tego, że Parlament
Europejski ma trzy siedziby, tak
jakby jedna europosłom nie wystarczała. Oficjalna siedziba PE mieści
się w Strasburgu, ale eurodeputowani, w ramach poznawania Starego
Kontynentu, podróżują sobie za
darmo do Brukseli i Luksemburga,
gdzie też czasami muszą bywać w
ramach służbowych obowiązków.
Jeżdżą więc sobie posłowie, a z nimi
ich asystenci i całe tony papierzysk
nazywanych dokumentami.
Miesięcznie europoseł zarabia około
7,7 tyś. euro brutto. Tak duża suma
wpływa co miesiąc na jego konto
dlatego, że zasiada w europejskim
parlamencie. Za każdy dzień pracy
deputowany dostaje około 300 euro.
Zazwyczaj posiedzeń jest około 15 w
miesiącu. Łatwo wyliczyć, że to dodatek rzędu 4500 euro miesięcznie.
W sumie podstawowa pensja europosła to miesięcznie ok. 11 tys. euro.
Diety za nieobecność
Dochody posłów nie ograniczają się do marnej „gołej” pensji.

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Doskonałym źródłem dodatkowego
zarobku są diety. Żeby je otrzymać
wystarczy się własnoręcznie podpisać na liście obecności w godzinach
od 7 do 22. Czynność ta zajmuje
nie więcej niż kilkanaście sekund.
Potem można, jak na przyzwoitego
europarlamentarzystę przystało,
udać się na obrady, albo obrócić się
na pięcie i zniknąć.
Hipotetycznie taka sytuacja mogłaby wyglądać następująco: Poseł
przyjeżdża w poniedziałek rano do
Brukseli, wpada do pokoju z listą
obecności, zamaszystym podpisem
potwierdzając swoją obecność w
danym dniu, i dieta należy do niego. Taki manewr można powtórzyć
kilkakrotnie i w piątek z samego
rana udać się na weekend do domu. Oczywiście, są posłowie, którzy systematycznie uczestniczą w
obradach, ale jest także spora część
często nieobecnych.
Nie wymaga się, by poseł był obecny w Parlamencie Europejskim od
poniedziałku do piątku. Musi brać
udział w sesjach plenarnych oraz
uczestniczyć w pracach komisji
parlamentarnych, do których należy. Komisje spotykają się w wybrane dni tygodnia, dlatego wielu
europosłów spędza w Brukseli i
Strasburgu jedynie około 16 dni w

miesiącu. Kiedy poseł nie pojawi
się na imiennych głosowaniach,
otrzyma połowę diety. W przypadku posiedzeń odbywających się poza
terytorium Wspólnoty Europejskiej,
Parlament pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia, a obecnemu
posłowi dodatkowo wypłaca dietę w
wysokości 149 euro na dzień.
Diety powinny być wydawane na
jedzenie i lokum do spania. By
zaoszczędzić, europosłowie wynajmują jedno w kilka osób, a są i tacy,
którzy śpią w biurach PE.
Zarobków z diet ciąg dalszy
Oprócz diet dziennych posłowie
otrzymują także dwie diety podróżne
za poniedziałkowe dotarcie do PE
i za piątkowy powrót do kraju (za
każdy dzień około 150 euro).
Można także otrzymać pieniądze za
dojazd do pracy samochodem – czyli
podróż własnym autem w poniedziałek do Brukseli, a w piątek do domu.
Profity z tego tytułu są niemałe. Za
każdy przejechany kilometr europoseł dostaje zwrot w wysokości 49 eurocentów. Nie trzeba być wybitnym
matematykiem, żeby policzyć, że
nawet po odliczeniu rzeczywistych
kosztów na paliwo można nieźle na
tym zarobić.
Jako że nie ma konieczności przebywania w pracy non stop, bo nie
zawsze posiedzenia PE odbywają
się kilka dni pod rząd, można sobie
za pieniądze podatników pojeździć.
Przykładowo: następnego dnia po
dotarciu do Brukseli, wrócić autem
do rodziny w Polsce – kasując oczywiście 0,49 eurocenta za każdy przejechany kilometr. Przyjechać znowu
do Brukseli w czwartek, wyjechać
do domu w piątek i za każdy kilometr dostać zwrot. Innym sposobem
na dodatkowe zarobki jest wspólne
jeżdżenie.
Kilku europosłów po prostu jedzie
jednym autem, a potem udają, że
każdy jechał swoim.
Eurodeputowany może też zarabiać
w kraju podczas weekendów, należy
mu się bowiem ekwiwalent za wojaże w ojczyźnie. Za każdy przejechany kilometr dostaje 49 eurocentów.
Limit na tego typu podróże to 24 tys.
km rocznie.
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Hojny socjal
Jeżeli europoseł nie został wybrany
na następną kadencję, na otarcie łez
dostanie odprawę. W zależności od
stażu w PE wynosi ona od 6 do nawet 24 wynagrodzeń podstawowych.
W najgorszej sytuacji były już poseł
otrzyma około 37 - 38 tys. euro, w najlepszej nawet 150 tys. euro.
Poseł też człowiek i kiedyś przechodzi na emeryturę. Przysługuje mu
ona po ukończeniu zaledwie 63 roku życia (w większości krajów człowiek musi pracować aż do 67 lat).
Wysokość emerytury uzależniona
jest od stażu w parlamencie. Osoba,
która przepracowała całą kadencję,
może liczyć na ok. 1200 euro, niezależnie od innych świadczeń krajowych. Gdyby któryś z europosłów
stracił życie, jego żona i dzieci mogą
ubiegać się o rentę rodzinną, która
maksymalnie wynosi tyle ile wynosiłaby jego emerytura.
Jeżeli posłanka albo partnerka posła
zajdzie w ciążę, ma prawo skorzystać
z dopłaty pokrywającej 2/3 wartości
hospitalizacji. To samo świadczenie
przysługuje byłym posłankom na
emeryturze oraz partnerkom emerytowanych eurodeputowanych.
Ciężarna posłanka jest zwolniona
z uczestnictwa w oficjalnych posiedzeniach Parlamentu przez okres
trzech miesięcy poprzedzających
narodziny dziecka oraz 6 miesięcy
po porodzie.
Europarlamentarzyści są wyjątkowo korzystnie ubezpieczeni i płacą
zaledwie 1/3 składki ubezpieczeniowej. Resztę dokłada unijny budżet.
Ponadto są chronieni immunitetem
i mogą swobodnie przemieszczać się
po terenie państw członkowskich
UE.
Parlament Europejski jest dla swoich posłów bardzo hojny. Każdy z
nich otrzymuje pieniądze na wyposażenie biura, oprócz tego telefony
i laptopy. Choć mają zapewnione
biuro w siedzibie PE, dostają także ryczałt na wynajęcie innych pomieszczeń, opłacenie rachunków
telefonicznych czy zakup sprzętu
komputerowego.
Do dyspozycji europosłów są limuzyny, w większości mercedesy klasy
S. Przysługują one każdemu deputowanemu, jeśli mieszka od 20 km
od PE. Poseł może więc nawet kilka
razy dziennie jeździć do pracy, z pracy, na obiad, do domu, na lotnisko, z
lotniska i nie płaci za to ani grosza.
Dodatkowo, ma do wykorzystania
tygodniowo 50 euro na taksówki

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

(po mieście) i kolejne 50 euro na
taksówki z Parlamentu na lotnisko.
Europosłowie lubią latać samolotami i jak można się domyślać, tanie
linie lotnicze w ich przypadku w grę
nie wchodzą. Latają klasą biznes, korzystają z VIP-owskich saloników i
gromadzą punkty za każdy lot. Jak
uzbierają ich sporo (a uzbierają, bo
latają dużo, daleko i chętnie), mają prawo do alkoholi z najwyższej
półki, posiłków z karty i limuzyny
podstawionej pod samolot, która
odtransportuje ich bezpośrednio
do wyjścia. Za punkty w programie
mogą zafundować loty swoim rodzinom, znajomym czy samym sobie.
Ot, taki bonus za publiczne pieniądze.

poseł, to wydajny poseł (w założeniu
oczywiście).

Jako ze PE jest wielojęzyczny, a ze
znajomością języków obcych u parlamentarzystów bywa różnie, każdy
z nich dostaje zwrot do kwoty 5 tys.
euro rocznie za kurs językowy bądź
inną formę nauki obcego języka.
Można je wydać jak się chce. Jeżeli
deputowany ma ochotę nauczyć się
na przykład hiszpańskiego, to jedzie
na tydzień do Madrytu i dostaje za
każdy dzień około 150 euro diety.

Teraz wprawdzie weszły w życie
przepisy, które w jakimś stopniu
utrudniają angażowanie krewnych i
znajomych, ale nikt w PE nie kontroluje i nie sprawdza, kto zatrudniony
jest na stanowisku asystenta oraz co
ten ktoś robi. Można więc zatrudnić
przyjaciół lub kilku kumpli i przez
pięć lat w miłym gronie spędzać
czas. Europarlamentarzyście przysługuje na asystentów ok. 21 tys.
euro miesięcznie. Są do całkowitej
dyspozycji posła, ale pewną część z
nich zabiera partia, która wywindowała go na brukselskie salony.

Każdy poseł w miarę regularnie odwiedza biuro poselskie w rodzimym
okręgu wyborczym, pamiętając, czyimi głosami do PE się dostał. Z tytułu utrzymywania biura w regionie
otrzymuje zwrot w wysokości około
4 tys. euro miesięcznie, z przeznaczeniem na wynajem i wyposażenie lokalu, zakup materiałów biurowych,
opłacenie rachunków za telefon i
internet, czy zakup książek i prasy.
Poza tym europosłowie mają do
dyspozycji służbowe rowery, baseny,
siłownie – wszystko po to, aby dbali o aktywność fizyczną. Bo zdrowy

Dochodzimy do asystentów. Każdy
europoseł, jako człek bardzo zapracowany i taki od którego zależy wiele ważnych decyzji, nie jest w stanie
sam poradzić sobie z ilością spadających na jego głowę obowiązków.
Dlatego musi zatrudnić asystentów.
Ilu? – A to zależy od samego europosła i jego macierzystej partii.
Dawniejsi europosłowie z nostalgią
wspominają czasy, kiedy sprawy
zatrudniania asystentów nie były
odgórnie regulowane i można było
sobie zatrudnić kogo się chciało,
siostrę, szwagra, czy najbliższego
przyjaciela. I dać mu nieźle zarobić.

Parlament Europejski kosztuje
podatników miliony euro. Na jego
utrzymanie idą kolosalne pieniądze,
a europosłowie się nie przepracowują. Trafili do politycznego raju – pracy mało, a pieniądze gigantyczne.
Malwina Komysz
Źródła: wiadomości.wp.pl,
finanse.wp.pl, euractiv.pl,
wiadomości.gazeta.pl

52

Antwerpia po polsku

kwiecień 2016

Słowo o byle czym
Baba pojechała aż do „województwa” w urzędowej sprawie. Kiedy
czekała na powrotny autobus, tłum
przenosił ją to tu, to tam, dlatego
usłyszała tylko urywek rozmowy:
– No i kupiła pani? – Oczywiście.
Bardzo smaczne metafory. Po prostu palce lizać. – Są jeszcze? – Jutro
powinny jeszcze być. – To ja po pracy… Tłum przesunął babę w bok. –
Metafory – mruczała pod nosem. –
Ki diabeł te metafory. I to smaczne,
że palce lizać. Podjechał autobus.
Kiedy baba znalazła się wewnątrz,
miejsca siedzące były już zajęte. –
Nic to, pomyślała. Upatrzyła sobie
dwoje młodych ludzi, stanęła przy
ich fotelu i kurczowo złapała za
uchwyt. Kiedy autobus ruszył, zaczęła głośno wzdychać. Och, ojojoj i
drugą ręką trzymała się za biodro,
które tak naprawdę wcale nie bolało. W końcu młody człowiek się
poddał. – Proszę bardzo, niech pani usiądzie. Baba usiadła i mocniej
zacisnęła chustę pod brodą. – A
przecie żem postawiła na swoim,
pomyślała.
Po powrocie do domu nakarmiła
swoje „stwory” i o zmierzchu poszła
spać. Śniło się jej dziwne wesele.
Ubrana w białą sukienkę siedziała sama przy stole w wielkiej sali.
Wszyscy tańczyli. Przed nią stał pusty srebrny talerz. Potem wszyscy
tańczący zniknęli za bladoróżową
mgłą, z której zaczęły wyłaniać się
duże kolorowe kwiaty. Zbliżały się
do niej kołysząc się na niewidzialnej
fali. Na każdym z nich spoczywał deser delikatny jak puch. Jednak kiedy

Źródło: www.babanawsi.blogspot.be

chciała po niego sięgnąć, kwiat się
kłaniał i odpływał ustępując miejsca
kolejnemu. Żaden z kwiatów nie
pozwolił jej dotknąć deseru. Potem
mgła zniknęła i znowu pojawili się
tańczący. Kapela grała, a najgłośniej
było słychać narastający odgłos bębna, w który kucharz uderzał wielką
chochlą. Bum, bum, bum.
Przerażona baba się obudziła, ale
dudnienie nie ustawało. Bum, bum
– Ki diabeł – mruknęła zakładając
chustę. – Zaro, zaro, wnet otwirom.
– Pieniądze przyszły – dobiegł głos
listonosza. – A jużci. Ino do zapłacynio – wymamrotała otwierając
drzwi. – Tutaj trzeba postawić parafkę. Do widzenia.
Baba zakrzątnęła się w kuchni i po
kilku minutach na stole dymiła jajecznica pływająca w maśle. Jednak
tego ranka baba nie miała apetytu.
Podłubała w talerzu i spojrzała na
zasłonkę z wyhaftowanym półkolistym napisem „Smacznego!”.
– Metafory. Smaczne, że palce lizać.
Hmm… – A co sie bede! – rzekła
głośno i wrzuciła jajecznicę razem
z talerzem do wiadra. Po pięciu minutach była już ubrana. Stworom
dała karmy na cały dzień i poszła
na przystanek autobusowy. Za kilka godzin…
Przychodzi baba do supermarketu
Stanęła przy kasie i mówi. – Ja piknie by poprosiła o cztery metafory,
smaczne, że palce lizać. Albo niech
bedzie z pół kilo. Zależy, jak wyńdzie. Kasjerka zrobiła wielkie oczy,
otworzyła usta. Po dłuższej chwili

Źródło: www.polki.pl

odpowiedziała. – Wie pani, metafory to strawa nie dla ciała, ale dla
ducha. – Kiego ducha? Póki żyje, to
z duchami nie godom. – Ale przecież każdy człowiek ma du… – ekspedientka zawiesiła głos i machnęła
ręką. – Aaa to, to tyż każdy mo. – Ja
mówię o duszy proszę pani. – Jak
póńde do nieba, to się zobaczy. Ino
nie wiadomo, czy sie spikniemy, bo
nie wszyscy tamoj idom. A jak idzie
o du…
W tej chwili przerwał jej znajomy
głos. – Dzień dobry pani. – Aa, to
pan profesorz. – Czy mogę pani jakoś pomóc? – A no pewnie, bo ta…
paniusia nijak pomóc mi nie chce.
– Przepraszam, ale pani chciała tutaj
kupić metafory. Sam pan rozumie…
– Nic nie szkodzi. Nauczyciel podał
babie ramię, a ona spojrzała z góry
na ekspedientkę. – Phi, nie, to nie.
Zacisnęła chustę pod brodą i skwapliwie uchwyciła ramię nauczyciela.
– Tak, to żem ostatnio szła do ślubu – mruknęła. – Słucham? – Ano…
pryndzy bym sie spodziewała cudu.
To pan profesorz aż do województwa
przyjachoł? – Miałem szkolenie w
kuratorium. – Aa. – A jak to się stało, że pani chciała kupić metafory?
Baba opowiedziała o zasłyszanej rozmowie. – Teraz rozumiem.
Naraz z piskiem opon przy chodniku zatrzymał się samochód dostawczy i wychylił się z niego gajowy. –
Jak na Kacze Łapy, to wsiadajcie!
Okazało się, że był w Zarządzie
Lasów Państwowych. Takim sposobem wszyscy byli zadowoleni, a
najbardziej gajowy, bo mu się radio
zepsuło, a ciszę to ma na co dzień
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w lesie. Baba, ucieszona, że nie musi jechać autobusem, wzięła się pod
boki i zaśpiewała: Czerwone jabłuszko, przekrojone na pół / chłop nie
posmakował, bo się znowu napiuł
– znaczy się, nachlał – dodała. Łoj
da dana łoj da, łoj da dana…
– I co słychać w zarządzie? – zagadnął nauczyciel. – Szkoda gadać.
Znowu hektary idą pod wycinkę.
Jeszcze trochę i nic grubszego już
się nie puknie, tylko wiewiórki zostaną. A pani co tu robi?
– Aa, przyjechała żem do supermarketu po metafory, ale ta małpa nie
chciała mi przedać. Gajowy spojrzał
na nauczyciela. – Z tego co pamiętam, to metafory są w wierszach…
Nauczyciel uśmiechnął się. – Przed
chwilą usłyszeliśmy metaforę w pani wykonaniu, ale chyba tylko ja to
zauważyłem. Zapadła cisza.
– No, dobrze. Wyjaśnijmy to najprościej. Bez wątpliwości co do wniosku
Kwintyliana, pomyślał. Nauczyciel
spojrzał przez prawe okno i po chwili kontynuował.
Metafora, to taki zabieg… – Ale uchowaj Boże, jo się czuja dobrze, nie żeby do dochtora chodzić. A jeszczy do
śpitala! Po moim trupie.
– Nie, tu chodzi o zabieg stylistyczny… albo inaczej.
– Jeśli powiemy, że ktoś jest głupi
i uparty jak osioł… – A to zupełnie,
jak mój stary, świeć Panie nad jego
duszą. – Uparty jak osioł – ciągnie
nauczyciel – to jest porównanie. Ale
jeśli powiemy, że ktoś jest osłem, to
już jest metafora. – A to ci dopiero.
Ale przecie człek, to człek, a osioł, to
osioł. Gdzie tu smaczna metafora? –
Niechże pani posłucha – gajowy na
to i przymknął okno. – No ale że ja
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Źródło: www.babanawsi.blogspot.be

żem metaforę zrobiła?
– Jeśli pani by powiedziała, że kasjerka wyglądała jak małpa, (zaakcentował słowo jak) to by było porównanie. Ale ponieważ powiedziała
pani o niej „ta małpa”, to już nie jest
porównanie, ale właśnie metafora.
– No tak – odezwał się gajowy. – Tu
chodzi o to, że jeśli się mówi, że ktoś
jest osioł, to ma się na myśli, że jest
uparty. – Tak, to jedna z cech osła.
– To widzi mi się, że metafory to w
sklepie nie kupisz – wtrąciła baba.
– Metafory są też w poezji. – Czyli
w wierszach – dodał gajowy. – To
niech pon profesorz jakąsiś zapoda.
Nauczyciel spojrzał przez okno i po

chwili zarecytował:
Nocą słyszę, jak coraz bliżej / drżąc
i grając krąg się zaciska.
A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży,
/ wyhuśtała mnie chmur kołyska.
A mnie przecież wody szerokie / na
dźwigarach swych niosły ptaki
bzu dzikiego; bujne obłoki / były dla
mnie jak uśmiech matki.
Zapadła cisza. Po dłuższej chwili odzywa się baba. – Smaczne to to nie
je, ale to je… pikne.
Michał Nowacki
Cytat: Z głową na karabinie –
Krzysztof Kamil Baczyński
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Ciekawostki
Nie przychodził do pracy i pobierał
pensje
Niejaki Joaquin Garcia otrzymał w
1990 roku posadę w miejskiej firmie
wodociągowej z roczną pensją 37
tys. euro. Jednak jego szef nie widział go w pracy przez lata, pomimo
że zajmował sąsiednie biuro. Jak się
okazało, przedsiębiorstwo wodociągowe sądziło, że urzędnik podlega
władzom miejskim i na odwrót.
O kilkuletniej nieobecności Garcii
zorientowano się dopiero wtedy,
kiedy miał zostać odznaczony za
20-letnią nienaganną pracę. Kiedy
wyszło szydło z worka, Garcia trafił
przed sąd w związku z zarzutami,
że przez kilka lat nie przepracował
ani jednego dnia, choć przez cały ten
czas pobierał pensję. Sąd skazał go
na karę finansową w wysokości 27
tys. euro.
Garcia przekonywał sąd, że pojawiał
się w pracy codziennie, ale po prostu
nie miał co robić. Nie zgłosił jednak
tego faktu przełożonym, ponieważ
miał rodzinę na utrzymaniu i zdawał
sobie sprawę, że w tym wieku trudno będzie mu znaleźć inną pracę. W
wolnym czasie poświęcał się czytaniu dzieł filozofów i, jak się pochwalił, został „ekspertem od Spinozy”.
69-latek nie został zwolniony z pracy,
ponieważ przeszedł na emeryturę.
Zrobili remont i znaleźli w kuchni
sejf ze skarbami
Kiedy pewna para z Phoenix zdecydowała się zrobić remont kuchni,
nie spodziewała się, że ich mieszkanie kryje taką tajemnicę – w
podłodze znaleźli sejf, a w nim 50
tysięcy dolarów oraz kilka cennych
drobiazgów.
Kiedy para wprowadzała się do nowego mieszkania, najpierw odkryła,
że w apteczce znajduje się pewien
kod, ale nie wiedzieli, do czego służy. Zorientowali się dopiero wtedy,
kiedy w podłodze znaleźli sejf. Po
kilku próbach udało się go otworzyć. Znajdowało się w nim 51080
dolarów, butelka bourbona z 1960
roku, książka wydana w 1977 roku
oraz czarno-białe zdjęcie mężczyzny
o imieniu Alan.
Kobieta postanowiła, że postara się
odszukać nieznajomego i oddać
mu pieniądze, bo to jego własność.
Zadeklarowała również, że butelkę
alkoholu zostawi dla siebie i partnera.
Mężczyzna przed lustrem
Jak wskazują najnowsze badania,
to mężczyźni spędzają więcej czasu

przed lustrem niż kobiety.
Mężczyźni na wyszykowanie się potrzebują średnio 81 minut dziennie.
Tyle czasu poświęcają na poranną
toaletę, układanie włosów i wybór
stroju. Natomiast kobiety na przygotowania do wyjścia poświęcają
jedynie 75 minut w ciągu dnia.
Badanie, przeprowadzone na zlecenie sieci hoteli Travelodge, wskazało, że na poranny prysznic mężczyźni poświęcają 23 minuty, kobiety
kończą kąpiel minutę wcześniej.
Panie z depilacją (nogi, pachy i okolice bikini) radzą sobie w 14 min,
panom golenie zajmuje minut 18.
Również oczyszczanie i nawilżanie
skóry zajmuje mężczyznom więcej
czasu – całe 10 min poświęcają na
pielęgnację skóry.
Ostatnim z badanych elementów
była szybkość wybierania odzieży.
Dobór odpowiedniego stroju zajmował panom 13 minut, panie były gotowe trzy minuty szybciej.

Przeklinanie = większa inteligencja
Naukowcy obalili od dawna pokutujący mit, że ludzie przeklinają ponieważ brakuje im słownictwa do
innego wyrażania swoich emocji.
Najnowsze badania, opublikowane w czasopiśmie W „Language
Sciences”, dowodzą, że osoby które
często przeklinają, są inteligentniejsze i wykazują większe zdolności językowe niż pozostali.
Badania przeprowadzono pod
kierownictwem psychologów z
Marist College oraz Massachusetts
College of Liberal Arts w Stanach
Zjednoczonych. Zapytali oni kobiety
i mężczyzn w przedziale wiekowym
od 18 do 22 lat o to, jakie przekleństwa znają i następnie poproszono
uczestników o wymawianie ich
przez minutę. Potem przez kolejną
minutę musieli wymienić jak najwięcej nazw zwierząt.

Metalowe kule z nieba
Do tego nietypowego wydarzenia
doszło w wietnamskiej prowincji
Tuyen Quang. Jak donoszą lokalne
gazety, mieszkańcom tej spokojnej
azjatyckiej krainy spokój zaburzył
ogromny huk. Okazało się, że na jeden z przydomowych ogrodów oraz
okoliczny dom spadły metalowe
kule „prosto z nieba”. Największa z
nich miała średnicę 99 centymetrów
i ważyła aż 45 kilogramów! Pozostałe
ważą 35 kilogramów i 250 gramów.
Dom, na szczęście niezamieszkany, uległ całkowitemu zniszczeniu.
Wszystko wydarzyło się w słoneczny, bezchmurny dzień.
Na miejsce niezwłocznie przybyła
ekipa agentów wojskowych, której
zadaniem było zbadać sprawę i zająć się ewentualnymi materiałami
wybuchowymi,
które mogły być
niebezpieczne dla
okolicznych mieszkańców. Wojsko
zdecydowało się
ewakuować domy
w okolicy, aby móc
spokojnie prowadzić śledztwo.

Opracowała: Karolina Tomczak

W listopadzie doszło w tym kraju
do podobnego zjawiska: na inną prowincję po odgłosie
wybuchu spadł
grad metalowych
odłamków.

Przy okazji kazało się, że kobiety i
mężczyźni posługują się „rynsztokowym” słownictwem w równym
stopniu. Ci z uczestników eksperymentu, którzy znali i wypowiedzieli najwięcej wulgaryzmów w ciągu
jednej minuty, chwilę potem podali również najwięcej nazw zwierząt,
czyli słów które przekleństwami nie
są. Z tego naukowcy wywodzą wniosek o lepszych zdolnościach lingwistycznych i bogatszym zasobie słów.
A jednak ten powszechnie tępiony
przejaw braku wychowania ma także swoje dobre strony…

Źródła:
onet.pl ciekawostki, facet.onet.pl

Źródło:www.facet.onet.pl
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Ważne numery telefonów
Ambasada RP w Królestwie Belgii

Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii

Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 21
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405
po godzinach pracy urzędu, wyłącznie w sprawach pilnych takich jak
nagłe zgony, wypadki, zagrożenia
życia
Fax +32 (0)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl
Szkolny Punkt Konsultacyjny

im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, gsm 0475965159
mail: pruska@skynet.be

Szpitale oraz kliniki
Strona internetowa poświęcona szpitalom w Belgii: www.hospitals.be
Lekarze dyżurni

tel. 0900 10 512, www.hwpantwerpen.be
Dentyści dyżurni

tel. 0903 99 591
tel. 0903 39 969
(weekendy i święta w godz. 9:0018:00)
www.tandarts.be
Apteki dyżurne

tel. 0900/10500 (w ciągu dnia),
tel. 0900/10512 (22:00-9:00)
www.apotheek.be
na umówione spotkanie
Lekarze domowi
Martin Rosenblum tel.03/218 77 07
Jana Vavrova tel. 0475/831 435
Przyjmują na Mechelsesteenweg
217

Polski kościół
Msze święte:
środa godz. 19:00,
sobota godz. 18:30
niedziela godz. 9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca godz. 19:00
Spowiedź pół godziny przed każdą
mszą.
Adres:
Kościół pod wezwaniem św. Teresy
Berchem, Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem:
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen.
tel: 03 233 87 93
Bracia Mniejsi Kapucyni

Msze święte:
niedziela godz. 9:30, 12:15 i 17:00
Adres:
Antwerpia, Korte Winkelstraat 1
www.kapucyni-antwerpia.be

TELEFONY AWARYJNE W BELGII
Pogotowie ratunkowe i straż pożarna......................................................................................................................................100
Policja........................................................................................................................................................................................................101
Europejski numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia...............................................112
Telefon zaufania dla dorosłych....................................................................................................................................................107
Zaginięcie dziecka lub przemoc seksualna wobec dziecka „Child focus”..............................................................110
Pomoc drogowa...........................................................................................................................................................................0703 44
De blauwe lijn (kradzież samochodu, zastawiony wjazd/wyjazd, odholowano samochód itd.)
e-mail: deblauwelijn@politie.antwerpen.be...............................................................................................................0800 123 12
Antigiftcentrum - pomoc w przypadku kontaktu np. dziecka ze środkami chemicznymi,
gdy potrzebujemy natychmiastowej porady, www.poisoncentre.be..............................................................070 245 245
Card stop - w przypadku zgubienia karty bankowej ...........................................................................................070 344 344

PRZYPOMNIENIE
KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO
AMBASADY RP W BRUKSELI
ZAPISY NA WIZYTY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH, OBYWATELSKICH, PRAWNYCH i WIZOWYCH:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli przypomina, że w związku z dobiegającym końca
okresem treściowym – od 1 stycznia 2014 r. w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych
i wizowych przyjmowane będą WYŁĄCZNIE osoby uprzednio zapisane poprzez stronę
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Interesanci, którzy nie zapisali się – nie zostaną przyjęci.
Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu odbioru paszportu
oraz uzyskania zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.
Wszystkie informacje dot. spraw konsularnych załatwianych w urzędzie znajdują się na stronie internetowej
Ambasady RP w Brukseli: http://www.bruksela.msz.gov.pl/.

PADŁAŚ ?
POWSTAǸ !
Podnieś koronę i …
Zmień biuro.
03/345 00 00

Actoplus Home Services Dienstencheques, Mechelsesteenweg 151, 2018 Antwerpen

