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Co słychać w Antwerpii
Nowy sezon Sinksenfoor
W sobotę 3 czerwca został oficjalnie
otwarty Sinksenfoor w Spoor Oost
w Borgerhout. Organizatorzy oferują 150 atrakcji (w tym trzy nowe) i
ogromny wybór produktów spożywczych. Nie zabraknie również występów znanych belgijskich artystów.
Sinksenfoor będzie czynny do niedzieli 9 lipca. Pierwszy występ artystyczny zaplanowano na środę 7
czerwca.

Dofinansowanie do remontu domu
lub mieszkania
Można ubiegać się o dotację na remont domu lub apartamentu, jeśli
budynek ma 20 lat lub więcej i znajduje się na terytorium Antwerpii.
Można otrzymać nie tylko dofinansowanie, ale także wsparcie
techniczne i administracyjne np.
badanie techniczne, oszacowanie
całkowitych kosztów remontowych
czy pomoc w porównaniu ofert cenowych. Wniosek należy złożyć przed
rozpoczęciem prac, które muszą być
wykonane w ciągu dwóch lat.
Szczegółowe informacje na temat
warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie:
https://www.antwerpen.be/nl/
overzicht/wonen/premies-en-toelagen
Masz jeszcze jakieś pytania? Napisz
lub zadzwoń:
toelage.woningrenovatie@stad.antwerpen.be
Tel.: 03 338 36 32.
„Nasi agenci mają ograniczone
możliwości”
Atak, taki jaki miał miejsce w
Manchester, może niestety nastąpić
i u nas – mówi Eddy Faus, szef firmy,
która specjalizuje się w zabezpieczaniu najważniejszych koncertów w
Sportpaleis. „Możliwości naszych
ochroniarzy są ograniczone, a atak

taki jak w Manchester Arena, to
koszmar dla każdego, kto ochrania
obiekt i odpowiada za bezpieczeństwo ludzi. Nasi ochroniarze nie są
uzbrojeni. Jeśli terrorysta zechce
uderzyć, bardzo trudno go będzie
zatrzymać”. Na pytanie czy taki atak
jak w Manchester Arena jest możliwy w Sportpaleis, odpowiedź brzmi:
tak, niestety”.
Bramki bezpieczeństwa także na
antwerpskim dworcu
Od lipca na międzynarodowych
dworcach kolejowych w Belgii
umieszczone będą bramki bezpieczeństwa. Dotyczy to dworców:
Brussel-Zuid, Luik-Guillemins i
Antwerpen-Centraal. Instalacja
składać się będzie z bramek bezpieczeństwa, skanerów, aparatów
rentgenowskich prześwietlających
bagaże i detektorów metali podobnych do tych na lotniskach. Poza
tym policjanci będą wyrywkowo
przeprowadzać kontrole podróżujących.
Zając, żółw, lajk i… krowa
Antwerpia rozpocznie testowanie
Flo, systemu, który ma umożliwić
rowerzystom korzystanie z tzw. „zielonej fali”. System doradza jadącym
na dwóch kółkach, czy żeby przy
najbliższych światłach nie trafić na
czerwone, powinni przyspieszyć, czy
zwolnić. Każdy z automatów z systemem kosztuje mniej więcej tyle, ile
postawienie sygnalizacji świetlnej.
Pierwsze testy systemu miały nie-

dawno miejsce w holenderskim
Utrechcie.
Jak to działa? Czujnik zamontowany ok. 120 metrów od przejazdu
przez jezdnię, na którym są światła,
sprawdza prędkość, z jaką porusza
się rowerzysta. Automat z ekranem
wyświetla jeden z czterech symboli,
które informują go, jak ma się zachować, by dojeżdżając do sygnalizacji,
trafić na zielone światło. Jeśli widzi
zająca – powinien przyspieszyć, jeśli
pokazuje się żółw – zwolnić, jeśli na
ekranie jest dłoń z kciukiem do góry
– ma jechać dalej z tą samą prędkością. Jest jeszcze symbol… krowy, który oznacza, że niezależnie od tego co
zrobi, i tak trafi na czerwone światło.
System Flo można skoordynować
z dynamicznym systemem sygnalizacji, który pozwalałby na częstsze i
dłuższe zielone światło przy większej
liczbie rowerzystów.
„Brocantwerpen”
Rozpoczął się nowy sezon
„Brocantwerpen. Na Grote Markt, w
samym sercu zabytkowego centrum
Antwerpii, w każdą ostatnią środę
miesiąca, aż do września w godzinach od 10 do 18 odbywa się pchli
targ. Meble, akcesoria, ubrania, gadżety a także starocie, które można
wyszperać na kilkunastu kramach.
Swoje stoisko może wystawić każdy
chętny (rejestracja na stronie: http://
www.brocantwerpen.be/inschrijven.
php).
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Antwerpska obwodnica: samochody ciężarowe, autokary i duże busy
wyraźnie wyłączone ze skrajnego
lewego pasa
Jeżeli autostrada ma dwa lub więcej pasy ruchu, samochód ciężarowy, duży bus lub autokar nie może jechać skrajnie lewym pasem.
Prowadzi to do zwiększenia zatorów
i ryzyka wypadków. Kara: 165 euro.
Od teraz policja drogowa kładzie
na to nacisk. Na lewym pasie będą
ustawione dodatkowe znaki drogowe ostrzegające kierowców wyżej
wymienionych samochodów przed
jazdą lewym pasem. Jest to projekt
pilotażowy w kierunku jazdy do
Holandii, między Kennedytunnel i
połączenia antwerpskiego „pierścienia” z E313.

Źródło: www.wegenforum.nl

czerwiec 2017

Antwerpia najwięcej
punktów zdobyła w
kategoriach: życie nocne, festiwale i imprezy
kulturalne, transport i
mieszkanie. W pierwszej setce znalazły się
jeszcze dwa belgijskie
miasta: Bruksela, która
została sklasyfikowana
na 39. miejscu, oraz
Brugia – na 56. miejscu.
Internetowy portal podatkowy
Od 1 stycznia 2018 roku
prowincja Antwerpia
uruchamia internetowy portal podatkowy.
Wszystko co musisz
zrobić, to
zarejestrować się do
31 grudnia 2017.
Chcesz uzyskać cyfrowy rachunek podatkowy od 2018 roku?
Zarejestruj się na belastingen.provincieantwerpen.be
antwerpen.be
50 zanieczyszczających powietrze autobusów nadal jeździ w
antwerpskiej strefie
LEZ
„To tańsze niż zakup
nowych autobusów” –
mówią przedstawiciele
flamandzkiego prze-

Źródło: www.gva.be

woźnika De Lijn. Za wjazd starych,
zanieczyszczających środowisko
pojazdów firma płaci łączną kwotę
69.000 euro rocznie, czyli za jeden
autobus 1.380 euro. To o wiele tańsze koszty niż zakup nowych autobusów. Bogata firma transportowa
zanieczyszcza środowisko, a pieniądze które płaci za wjazd do LEZ są
żenująco niskie. I gdzie tu sprawiedliwość…
Opracowała:
Barbara Kamińska
Źródła:
gva.be, antwerpen.be,
nieuwsblad.be

Antwerpia dobrym miejscem do
życia dla młodych ludzi
Miasto nad Scheldą znalazło się
na 5. miejscu w zestawieniu przygotowanym przez niemiecką firmę
Nestpick, która zbadała warunki
życia w różnych miastach na świecie. Uwzględniono w tym badaniu
potrzeby młodych ludzi, urodzonych
w latach 1981-2001.
Pod uwagę były brane różne czynniki, między innymi zatrudnienie,
przyjazne środowisko dla biznesu,
tanie mieszkanie, turystyka, ochrona zdrowia, dostęp do Internetu,
transport, stosunek do migrantów,
a także imprezy kulturalne czy życie
nocne.
Pierwsze miejsce zajął Amsterdam
zdobywając ponad 108 punktów i
wygrywając w wielu kategoriach.
Kolejne dwa miejsca zajęły niemieckie miasta – Berlin i Monachium,
czwarta była Lizbona, a piąta
Antwerpia, wyprzedzając między
innymi Barcelonę i Paryż.

Źródło: www.antwerpen.be
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Antwerpia - miasto niezwykłe
Meir - cz.II

Meir łączy zabytkową część miasta
z dworcem kolejowym i jest najbardziej znanym i najchętniej odwiedzanym deptakiem w Antwerpii.
Miejskim architektom udało się
stworzyć wspaniałą przestrzeń zaczynającą się od dworca, poprzez
Keizerlei, Leysstraat i Meir aż do
Groenplaats. Cały ten obszar ma
wiele do zaoferowania zarówno
mieszkańcom miasta jak i turystom. Meir, to nie tylko zakupy.
Znajduje się tu kilka naprawdę
osobliwych architektonicznych perełek, o których koniecznie trzeba
opowiedzieć.

Ówczesne lata w historii miasta
zapisały się złotymi literami. Były
to czasy, kiedy ponownie otwarto
ruch rzeczny na Scheldzie. Nagle
miasto znów stało się atrakcyjnym
miejscem do robienia interesów.
Osiedlali się w nim bogaci kupcy i arystokraci z różnych krajów.
Przybył także niemiecki przedsiębiorca Osterrieth, który ożenił się z
córką zamożnego kupca i na stałe
osiadł w Antwerpii. Zmarł w 1893
roku, a w testamencie pozostawił
każdemu z pracowników i służącym
równowartość ich rocznej pensji.

wała pierwotny charakter.
Dzisiaj w Osterriethhuis mieści się
niezwykła kolekcja belgijskiego
malarstwa, grafiki i rzeźby. Jedną
z głównych atrakcji jest bez wątpienia sześć krzeseł, wykonanych
przez producenta mebli dla francuskiego króla Ludwika XV. W pałacu znajdują się również dwa szkice
Paula Petera Rubensa: „De roof van
Sabijnse Maagden” i „De verzoening
van Sabijnen en de Romeinen”.
Wszystkie zgromadzone eksponaty
to wspaniały przykład flamandz-

Osterriethhuis – Pałac Osterrieth
Osterriethhuis – osiemnastowieczny rokokowy pałac – to jedna z
najpiękniejszych rezydencji w
Antwerpii, usytuowana na rogu
Meir i Eikenstraat. Osterriethhuis
był ostatnią pracą architekta Jana
Pietera van Baurscheita.
Budynek powstał w 1749 roku na zlecenie Therese du Bois – wdowy po
Josephie Melchorze van Susteren.
Rodzina du Bois mieszkała tam do
1850 roku i dlatego miejscy przewodnicy, opowiadając o Osterriethhuis,
używają niekiedy określenia „Hotel
van Susteren du Bois”. W 1874 rezydencję kupił pochodzący z Niemiec
bogaty kupiec Ernest Osterrieth i
od tego czasu pałac nazywany jest
„Domem Osterrieth”.

Źródło: www.gva.be

W latach 30-tych XX wieku wystawiony na sprzedaż pałac chciało
zakupić wielkie finansowe konsorcjum, aby wybudować w tym miejscu wysoki budynek. Na szczęście
ówczesne władze miasta zareagowały stanowczym „nie” i Osterriethhuis
wpisano na listę zabytkowych chronionych budynków.

Źródło: www.belgiumview.be

W czasie II wojny światowej rokokowy pałac został bardzo
zniszczony. Na szczęście znalazł się inwestor
– Dexia Bank (obecnie
Belfius Bank), który po zakupieniu nieruchomości
przez kilka kolejnych lat
inwestował ogromne kwoty pieniędzy w restaurację
obiektu. Już w 1948 roku
było widać efekty odnowienia pałacu: historyczna
część została całkowicie
odrestaurowana i zacho-

kiego dziedzictwa narodowego. A
bank, jako mecenas sztuki, doskonale połączył aspekt ekonomiczny
z kulturą.
W 2012 roku Belfius Bank ogłosił,
że chce sprzedać budynek. Nowym
właścicielem Osterriethhuis stała
się firma Athelean, która za ten
wspaniały rokokowy pałac zapłaciła
24 miliony euro.

Źródło: www.nieuwsblad.be
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Rubenshuis – Dom Rubensa
Peter Paul Rubens był jednym z
najsłynniejszych flamandzkich artystów epoki baroku. Urodzony w
Niemczech malarz po śmierci ojca
przeprowadził się do Antwerpii wraz
ze swoją matką oraz sześciorgiem
rodzeństwa. Miał wtedy 10 lat. Poza
niedługą przerwą całe życie i twórczość Rubensa były związane właśnie z tym miastem.

czerwiec 2017

ekskluzywną szkołę
jazdy konnej. Władze
miasta przez wiele
lat usiłowały odkupić budynek, udało
się to dopiero w 1937
roku, kiedy dom był
już kompletną ruiną.
Rozpoczęto wtedy
prace rekonstrukcyjne, wzorując się
między innymi na
rycinie przedstawiającej Dom Rubensa
w XVII wieku.
Prace prowadzono
z ogromnym pietyzmem; częściowo
użyto dawnych materiałów budowlanych
– cegły, granitu i białego kamienia.
W wielu miejscach widać niestety
dużą dowolność architektoniczną
i niekiedy wręcz niezgodne z historią dekoracje pomieszczeń, co do
których brakowało odpowiedniej
dokumentacji.

W 1608 roku, po ośmiu latach spędzonych we Włoszech, Rubens na
stałe osiadł w Antwerpii. Dwa lata
później, będąc już artystą sławnym
i bogatym, malarz odkupił od jednego z kupców działkę nad kanałem,
położoną obok ulicy Wappersstraat
(obecnie Wapper 9/11). Na działce
stał piętrowy dom mieszkalny z
cegły i kamienia. Rubens – jak się
okazało genialny architekt – przebudował stary budynek i nadał mu
charakter rezydencji.
Dobudował prostokątny dziedziniec
zamknięty od strony ogrodu łukiem
triumfalnym i wzniósł osobny budynek przeznaczony na pracownię. Z
prawej strony od bramy wjazdowej
powstały monumentalne schody,
którymi wchodzili do domu malarza
dostojni goście: królowie, senatorowie, artyści. Dom Rubensa odwiedził
także królewicz Władysław Zygmunt
Waza (późniejszy król Władysław
IV) wraz ze swoim orszakiem.
W tym domu Rubens przeżył wiele lat. – Szczęśliwe życie ze swoją
pierwszą żoną Izabelą i narodziny
ich dzieci, małżeństwo z dużo młodszą Heleną (po śmierci pierwszej
żony) i przyjście na świat kolejnego
potomstwa.
W 1654 roku rezydencja Rubensa została sprzedana angielskiemu księciu Newcastle, który urządził w niej

wane domowe wnętrza, ozdobione
obrazami. Niezwykle przestronna
jest galeria sztuki z kolekcją rzeźb,
w której Rubens pokazywał przyjaciołom swoje obrazy. Z pracowni
klasycystycznej przechodzi się do
wielkiej pracowni wyposażonej w
specjalne wysokie drzwi, pozwalające na wnoszenie i wynoszenie z
pokoju obrazów dużych rozmiarów.
Za domem znajduje się ogród identyczny jak ten, który widnieje na
obrazie Rubensa „Przechadzka po
ogrodzie miłości” (obecnie wisi w
muzeum w Monachium). Barokowy
portyk pomiędzy dziedzińcem a renesansowym ogrodem zaprojektował sam mistrz Rubens.
W muzeum nie ma wszystkich dzieł
mistrza, jest ich tylko dziesięć. Z kolekcji, którą malarz tak pieczołowicie tworzył przez całe życie, również
pozostało niewiele. W dawnym domu Rubensa można obejrzeć obrazy mistrza, inne dzieła sztuki z XVII
wieku, malowidła jego uczniów, meble, w tym oryginalne krzesło na którym siadał
artysta malując obrazy.
Dom Rubensa jest bez wątpienia wielką atrakcją turystyczną dającą wyobrażenie,
jak artysta żył, mieszkał i
pracował. Turystów zachwyca funkcjonalność układu:
dom – pracownia – ogród i
dekoracyjna reprezentacyjność dziedzińca.

Źródło: www.zoover.be

Dla szerokiej publiczności Dom
Rubensa został otwarty w czerwcu
1946 roku. Przez ostatnie trzydzieści
lat urządzano jego wnętrze tak, aby
było jak najbardziej zbliżone do epoki Rubensa. Zakupiono wiele cennych mebli i wspaniałych obrazów.
Rezydencja Rubensa otwarta jest dla
zwiedzających. Jak dawniej dzieli się
dwie części. Po prawej stronie mieści
się włoskie studio, gdzie Rubens pracował i szkolił uczniów, natomiast
strona lewa to typowy flamandzki
dom z przylegającą galerią, w której artysta przyjmował artystyczną
elitę Europy. Imponujący portyk
przy studiu jest jednym z niewielu
zachowanych oryginalnych elementów. Trasa zwiedzania muzeum jest
przejrzyście oznaczona strzałkami.
Wiedzie przez atrakcyjnie umeblo-

Chodząc po pokoju gościnnym, salonie i każdym innym zakątku, wśród przedmiotów i mebli z epoki, a
na koniec spacerując po
ogrodzie, odnosi się wrażenie, że wraca się do przeszłości, że
znajdujemy się w XVII wieku w odwiedzinach u Paula Petera Rubensa.
Antwerpski artysta już za życia był
twórcą docenianym i bardzo zamożnym człowiekiem. Umiał nie tylko
malować, ale i doskonale sprzedawać swoje dzieła. Pozostawił po sobie olbrzymi majątek: rezydencje,
domy, place, kolekcje dzieł sztuki
i drogich kamieni, znaczną sumę
pieniędzy w gotówce i w papierach
wartościowych i własne obrazy. W
swoim testamencie sprawiedliwie
rozdzielił dobra pośród żonę i dzieci.
Gdy w 1640 roku artysta zmarł w
swoim domu, Antwerpia swojemu
wielkiemu synowi wyprawiła iście
królewski pogrzeb.
Anna Janicka

10

Antwerpia po polsku

czerwiec 2017

Prace drogowe w centrum Antwerpii.
Ważne informacje

Nowy tunel pod Operaplein. Źródło: www.atv.be

Zablokowanie części Alej stało się
faktem. Od 5 czerwca do grudnia
2018 Aleje będą nieprzejezdne na
odcinku od Maria-Theresialei i
Voilierstraat.
Ich odcięcie jest niezbędne do zrealizowania planu nowego zagospodarowania Operaplein.
Co się będzie działo?
• Na Operaplein – spektakularne
prace budowlane na dużych głębokościach. Na trzech podziemnych
poziomach stanie parking dla samochodów i rowerów, przystanki metro
i tunel dla samochodów. Ruch samochodowy nie będzie już przebiegał na poziomie ulicy.
• Franklin Rooseveltplaats zostanie
poddany przebudowom – cztery fazy
prac remontowych.
Ruch samochodowy i komunikacja
miejska
Do końca 2018 roku nie przejedziemy bez przeszkód przez całe Aleje.
Żeby przejechać z Zuid do Noord

Operaplein, plan. Źródło: www.antwerpen.be

musimy korzystać
z innych ulic, jechać przez Singel
albo Ring. Na
Ringu są już rozmieszczone tablice informujące o
zjazdach najbliżej
prowadzących do
wybranego celu.
Warto uważnie śledzić te informacje
aby się nie zagapić
i z przyzwyczajenia nie pojechać
tym zjazdem co

zawsze.
Aby zminimalizować skutki komunikacyjnego chaosu, miasto (wewnątrz
singla) zostało podzielone na trzy
strefy: Centrum Noord, Centrum
Oost, Centrum Zuid. Dlatego najlepiej przed wyjazdem sprawdzić,
do jakiej części Antwerpii chcemy
dojechać. W ten sposób unikniemy
bezsensownego krążenia po mieście. Dobrym rozwiązaniem jest z
pewnością zostawienie samochodu na jednym z licznych P+R (park
and ride) i kontynuowanie podróży
komunikacją miejską.
Lokalne objazdy
Samochodem
• Aleje są nieprzejezdne na odcinku
od Maria-Theresialei i Voilierstraat.
• Na Italielei – ruch drogowy jest
możliwy, gdyż prace najpierw przebiegną środkiem ulicy – przejazd po
bokach drogi.
• Na wysokości Violierstraat – możliwość zawrócenia.
• Ruch drogowy z Noord do Zuid
– przez Van de Wervestraat i

Quellinstraat.
Piesi i rowerzyści
• Dla pieszych – podczas prac zostaną ułożone specjalne kładki.
• Rowerzyści, jadący ze strony
Frankrijklei nie przejadą koło Opery.
W kierunku Rooseveltplaats mogą
jechać przez Van Ertbornstraat.
Alternatywna droga omijająca miejsca prac prowadzi przez Kipdorpvest.
• Dla rowerzystów jadących z kierunku Centraal Station jest przewidziana alternatywna droga przez
Anneessensstraat.
Tramwaj lub autobus:
Od momentu rozpoczęcia prac można korzystać z przedłużonych linii
tramwajowych:
• tramwaj 6 łączy P+R Luchtbal z
centrum miasta,
• linia tramwaju 7 jest przedłużona
do MAS,
• tramwaj 8 jedzie przez Reuzenpijp
i stację Opera do Zuiderleien. Nie
zatrzymuje się on jeszcze na stacji
Opera, zamiast tego można wysiąść
na przystanku Stadspark.
Więcej info: www.delijn.be/tramstad.
Rooseveltplaats:
Podczas prac autobusy będą się
zatrzymywać przy Rooseveltplaats.
Plac został podzielony na 4 części i
nastąpią 4 fazy pracy.
Perony autobusowe przy Operze.
Autobusy zwykle tam się zatrzymujące, podczas trwania prac skorzystają
z przystanku przy Quellinstraat. Po
zakończeniu prac w części 1 zatrzymają się tam autobusy z kolejnej części, na której rozpoczną się prace. I
tak dalej.

Podziemne poziomy pod Operaplein, plan.
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Podział miasta na 3 strefy. Źródło: www.gva.be
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Lokalne objazdy. Źródło: www.gva.be

Fazy przebudowy Rooseveltplaats. Źródło: www.gva.be

Nowe linie tramwajowe
w Antwerpii
Dzięki projektowi “Noorderlijn”
Antwerpia zyskała nowe połączenia
tramwajowe pomiędzy centrum miasta a Luchtbal i Eilandje. Te właśnie
miejsca zostały wybrane celowo.
Luchtbal jest ważnym miejscem
zamieszkania i granicą z Ekeren.
Eilandje rozwija się; wiele ludzi
tam mieszka, toteż to miejsce wiele
firm wybiera na swoje siedziby. W

ostatniej fazie, prawdopodobnie w
2019, linia tramwajowa pobiegnie
jeszcze dalej, do nowej siedziby portu – Havenhuis.
Od czerwca tramwaj 6 jedzie do nowego parkingu P+R. Wiąże się to też
z trzema nowymi przystankami na
Noorderlaan. Tramwaje 8 i 10 od początku czerwca jeżdżą przez nowy tunel pod Operaplein. Ich przystanek
końcowy to Zuidstation. Tramwaj 7

jedzie już nie do Sint-Petersvliet, lecz
dalej, do Red Star Line Museum na
Eilandje.
Aktualne informacje dotyczące prac
remontowych zamieszczane są na
stronie:
https://www.slimnaarantwerpen.be/
nl/werken
Opracowała: Karolina Morawska
Źródła: www.antwerpen.be, gva.be
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Wpływ 500+ na belgijskie
świadczenia rodzinne
Program Rodzina 500+ w Polsce
Świadczenie „500 +” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do lat
18, bez dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach, poniżej 800 zł netto na osobę, otrzymają
500 zł także na pierwsze dziecko.
Dla rodzin wychowujących dziecko
niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł
netto.
Wnioski można było składać od
momentu startu programu, czyli
od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek
został złożony w ciągu pierwszych 3
miesięcy (do 1 lipca 2016 r.), rodzice
dostali wyrównanie wstecz – czyli od
kwietnia 2016.W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym rodzice złożą
wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

czącym m.in. pobierania polskich
świadczeń do instytucji właściwej
w Polsce. Taka sama procedura jest
podejmowana przez polskie instytucje właściwe (Regionalne Ośrodki
Polityki Społecznej lub Urzędy
Marszałkowskie) w sytuacji, gdy
w Polsce został złożony wniosek o
świadczenia rodzinne – w tym 500+,
a członek rodziny pracuje w Belgii.
Wymiana tych informacji odbywa
się pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów
unijnych.
Przykłady zastosowania prawa
europejskiego w odniesieniu do
programu 500+:
1.Rodzice pracują w Belgii, trójka
dzieci pozostaje pod opieką dziadków Polsce.
Babcia otrzymuje na wnuki belgijski
zasiłek rodzinny. Czy otrzyma również 500+?

będzie niższa od kwoty świadczeń
należnych w Polsce w taki sposób,
aby rodzina otrzymała jedną najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą
przez poszczególne ustawodawstwa.
2. Ojciec pracuje w Belgii, matka i
dzieci mieszkają w Polsce. Matka
nie pracuje i otrzymuje świadczenia rodzinne z Belgii. Czy otrzyma
świadczenie 500+?
Jeżeli ojciec pracuje w Belgii, a
matka nie pracuje zawodowo w
Polsce, pierwszeństwo do wypłaty
świadczeń rodzinnych ma ustawodawstwo belgijskie. Polska, jako
państwo drugie w kolejności może
jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny zgodnie z wyjaśnieniami z
przykładu 1.
3. Ojciec pracuje w Belgii. Matka
z dwójką dzieci mieszka w Polsce,
gdzie pracuje. Czy otrzyma świadczenie 500+?
W przypadku zatrudnienia w dwóch
różnych państwach brane jest pod
uwagę miejsce zamieszkania dzieci.
W związku z powyższym, jeżeli ojciec
pracuje w Belgii, a matka pracuje
zawodowo w Polsce, pierwszeństwo
do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo
polskie. Analogicznie do przykładu
drugiego Belgia, jako państwo drugie w kolejności może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

Program Rodzina 500+ podlega
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Od dnia wejścia Polski do UE świadczenia rodzinne w Polsce regulowane są przepisami o koordynacji,
które zapobiegają jednoczesnemu
pobieraniu pełnej kwoty świadczeń
na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.
Pracownik zatrudniony na umowę
o pracę w Belgii ma prawo ubiegać
się o świadczenia rodzinne w tym
państwie na dzieci przebywające w
Polsce. W tym celu składa wniosek
w odpowiednim funduszu rodzinnym w Belgii, do którego przyłączony jest jego pracodawca. Fundusz
ten zwraca się z zapytaniem doty-

Zgodnie z przepisami unijnymi
pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym
także świadczenia wychowawczego,
ma państwo, w którym wykonywana
jest działalność zawodowa W związku z wykonywaniem przez rodziców
działalności zawodowej w Belgii,
pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych (takim
jest również świadczenie wychowawcze) ma tamtejsze ustawodawstwo, dlatego też fundusz belgijski
wypłaca świadczenia rodzinne.
Polska, jako państwo właściwe w
drugiej w kolejności – ze względu na
zamieszkanie dzieci - może jedynie
wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny,
w przypadku kiedy kwota świadczeń
rodzinnych przyznanych w Belgii

4. Rodzice mieszkają w Belgii, gdzie
obydwoje pracują. Jedno z dzieci pozostaje pod opieką babci w Polsce, a
drugie mieszka z rodzicami w Belgii.
Czy i na ile dzieci otrzymają świadczenie 500+?
Zgodnie przepisami unijnymi świadczenia rodzinne w pierwszej kolejności wypłacane są w państwie, w
którym prowadzona jest działalność
zawodowa, w następnej kolejności
brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. W opisanym
przypadku państwem pierwszeństwa do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych na wszystkie dzieci
– w tym również świadczenia wychowawczego jest Belgia. Polska, jako
państwo drugie w kolejności może
wypłacić jedynie dodatek dyferencyjny na zasadach wyjaśnionych w
przykładzie 1.
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5. Ojciec pierwszego dziecka jest
po rozwodzie, mieszka i pracuje w
Belgii. Matka mieszka w Polsce z
obecnym mężem, z którym ma drugie dziecko i z dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Nie pracuje. Czy
matka otrzyma świadczenia 500+ na
obydwoje dzieci?
Z uwagi na fakt, że ojciec pierwszego dziecka przebywa i pracuje na terytorium Belgii i w odniesieniu do
świadczeń rodzinnych (takim jest
również świadczenie wychowawcze)
na to dziecko będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
a wniosek powinien być rozpatrzony przez Marszałka Województwa
(Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej). Tym samym, złożony
przez matkę wniosek o świadczenie
wychowawcze na to dziecko będzie
przesłany do rozpatrzenia przez
państwo właściwe w pierwszej kolejności (z tytułu zatrudnienia ojca
dziecka) – Belgię. Belgijska instytucja powinna wydać decyzję w odniesieniu do wszystkich świadczeń
rodzinnych, należnych w Belgii.
W przypadku, kiedy świadczenia
belgijskie będą niższe, niż świadczenia należne w Polsce, strona polska
powinna wydać decyzję w sprawie
dodatku dyferencyjnego (zgodnie z
przykładem 1). Świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego na pierwsze dziecko będzie
mogło zostać wypłacone wyłącznie
po spełnieniu warunku kryterium
dochodowego określonego przepisami polskimi. W odniesieniu do
drugiego dziecka decyzja w sprawie
świadczenia wychowawczego zostanie wydana wyłącznie w oparciu o
przepisy krajowe przez gminę.
Problemy związane z przyznaniem
praw do świadczeń:
W związku ze zderzeniem trzech
prawodawst: europejskiego, belgijskiego oraz polskiego dochodzi często do różnych trudnych sytuacji np:
- Jeśli wniosek o świadczenia 500+
nie został złożony w pierwszym okresie – czyli od 1 kwietnia 2016 do 1
lipca 2016 lub nawet później, a był
pobierany przez opiekuna dziecka/
dzieci w tym okresie zasiłek belgijski, to instytucja belgijska dostanie
odpowiedź, że nie był w tym okresie
składany wniosek.
W takiej sytuacji fundusz belgijski

ma prawo zwrócić się do opiekuna
o zwrot potencjalnych świadczeń
polskich, co w przypadku 500 zł miesięcznie na każde dziecko stanowi
już poważną kwotę w budżecie rodziny i dotyczy zwrotu świadczeń potencjalnych ale faktycznie nie otrzymanych. Istnieją w tym przypadku
metody wykorzystania przepisów
europejskich w celu odwołania się
od takiej decyzji.
- Jeśli wniosek nie został złożony
ani w Polsce ani w Belgii, to według
prawa belgijskiego można złożyć
wniosek z mocą wsteczną do 5 lat
ale z powodu nie złożenia wniosku
w Polsce, instytucja belgijska ma
prawo odliczyć potencjalny wniosek
za okres nieobjęty decyzją w Polsce.
Sposoby uniknięcia problemów:
Należy składać wniosek w Polsce –
w urzędzie gminnym lub miejskim –
ośrodku pomocy społecznej, najpóź-
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niej w miesiącu rozpoczęcia pracy
rodzica w Belgii tak, aby okresy decyzji pokrywały się ze sobą.
Należy wnioskować o przyznanie
świadczeń na każde dziecko, łącznie z pierwszym, nawet wiedząc, że
absolutnie nie spełnia się warunków
dochodowych. Istotną sprawą w tej
kwestii jest otrzymanie decyzji, która
ma moc prawną i jest przekazywana
do ROPS-u, który z kolei informuje
instytucję belgijską.
Należy pilnować ciągłości okresów
zawartych w decyzjach i na czas
składać kolejny wniosek tak, aby
nie powstawały okresy nie objęte
decyzjami.
Więcej informacji można uzyskać
w FAMIFED www.famifed.be lub
w ACV – Dienst Grensarbeiders
Nieuwe Europese Lidstaten pod
adresem iwona.cieszynska@acv-csc.be
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Zeznania podatkowe 2017
– zmiany i nowości
W zeznaniu podatkowym za rok
2016 jest 885 kodów. To 75 kodów
więcej niż w zeznaniu za rok 2015.
Najwięcej zmian, a tym samym
najwięcej nowych kodów doszło
w części związanej z odliczeniami
kredytów hipotecznych.
Dalsze zmiany to uproszczenie
zeznania elektronicznego, zmiana
opodatkowania dochodów z inwestycji, zwolnienie z opodatkowania
części godzin nadliczbowych w
sektorze horeca.
Należy pamiętać, iż administracje podatkowe w krajach Unii
Europejskiej wymieniają informacje o dochodach oraz na temat
posiadania nieruchomości przez
podatników.
Odliczenia kredytów hipotecznych
Od 2017 do odliczenia kredytów hipotecznych (zaciągniętych w Belgii)
potrzebny jest tylko jeden atest z
banku lub z instytucji, która udzieliła kredytu. Od tego roku instytucje
finansowe mają obowiązek dostarczać atesty podatników fiskusowi.
Sposób oraz kwota odliczenia zależy
od:
- regionu Belgii (Flandria, Walonia
czy Bruksela) w którym położona
jest nieruchomość,
- tego, czy jest to nieruchomość, którą podatnik zamieszkuje czy nie,
- tego czy podatnik posiada jeszcze
inne nieruchomości na własność
(również w innych krajach),
- roku, w którym został zaciągnięty
kredyt hipoteczny.
Kredyty hipoteczne zaciągnięte w
innych krajach Unii Europejskiej
również mogą być uwzględniane
w zeznaniu podatkowym i mogą
dawać prawo do ulg. Zanim belgijski fiskus przyzna ulgi związane
z odliczeniem zagranicznego kredytu hipotecznego, może zażądać
dodatkowych dokumentów, m.in.
umowy kredytowej, aktu notarialnego, zaświadczenia o wszystkich
posiadanych przez podatnika nieruchomościach, zaświadczenia o zabezpieczeniu kredytu hipoteką oraz
zaświadczenia o spłaconych w roku
2016 kwotach kapitału i odsetek.
Zwolnienie z opodatkowania płacy
za godziny nadliczbowe w sektorze
horeca
Osoby zatrudnione w sektorze horeca na czas nieokreślony i w pełnym
wymiarze godzin, od 2017 roku mają

prawo zwolnienia z opodatkowania
części godzin nadliczbowych w przypadku gdy:
- praca w godzinach nadliczbowych
była konieczna ze względu na nagłe
zapotrzebowanie lub z nieprzewidzianych przyczyn,
- pracownik na własna prośbę nie
skorzystał z dodatkowych dni wolnych jako kompensacji godzin nadliczbowych,
- nie został wypłacony dodatek za
godziny nadliczbowe.
Pracownicy zatrudnieni u pracodawców mających zarejestrowane
kasy mają prawo do zwolnienia z
opodatkowania 360 godzin nadliczbowych za rok 2016, a zatrudnieni u
pracodawców nieposiadających zarejestrowanej kasy mają prawo do
zwolnienia maksymalnie 300 godzin
nadliczbowych.
Informacje dotyczące liczby godzin
nadliczbowych znajdują się w ateście fiskalnym wydanym przez pracodawcę.
Obowiązek wykazania dochodów
z nieruchomości położonych w innych krajach oraz innych dochodów zagranicznych
Osoby rozliczające się w Belgii jako
rezydenci podatkowi mają obowiązek wykazywania w zeznaniu wszystkich dochodów, niezależnie od tego,
w którym kraju zostały osiągnięte.
W zeznaniu należy wykazać następujące dochody zagraniczne:
- z nieruchomości (niezależnie od tego, czy nieruchomość jest wynajmowana czy nie) – kwotę wynajmu lub
dochód, jaki podatnik osiągnąłby,
gdyby wynajął swoją nieruchomość,
- płace ze stosunku pracy u zagranicznego pracodawcy,
- dochód osiągnięty w wyniku prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej,
- zagraniczne świadczenia emerytalne – czyli emerytury,
- dochody z inwestycji zagranicznych – czyli uzyskane odsetki np. na
rachunkach oszczędnościowych, z
akcji, obligacji,
- otrzymane zagraniczne alimenty
lub środki na utrzymanie.
Uwaga: Alimenty lub środki na
utrzymanie na dziecko należy wykazać w zeznaniu podatkowym
dziecka
- wszystkie inne dochody, które nie
zostały wymienione wyżej.
W belgijskim systemie podatkowym

nieruchomości traktowane są jako
źródło dochodów podlegających
podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych. Dlatego każdy podatnik,
posiadający nieruchomości w innych krajach, ma obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
W zależności od tego czy została
podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między
Belgią a krajem, z którego podatnik
osiągnął dochód, dochód ten może
być zwolniony w całości lub w części
z opodatkowania w Belgii.
Na podstawie umowy między Belgią
i Polską o unikaniu podwójnego
opodatkowania, dochód osiągnięty
z pracy zarobkowej w Polsce jest w
całości zwolniony z opodatkowania
w Belgii, jeśli został opodatkowany
w Polsce. Jednak kwota tego dochodu musi być wykazana w zeznaniu
podatkowym w Belgii, ponieważ ma
ona wpływ na próg podatkowy, w
jakim znajdzie się podatnik. Urząd
skarbowy może zażądać zaświadczenia z polskiego urzędu skarbowego,
iż dochód został opodatkowany w
Polsce.
Natomiast polskie świadczenia emerytalne (emerytury) wypłacane rezydentom Belgii (czyli osobom, które
mają centrum interesów życiowych
w Belgii), zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania,
podlegają opodatkowaniu w Belgii,
a nie w Polsce.
Wyjątkiem są emerytury urzędników państwowych, którzy wciąż
mają tylko polskie obywatelstwo.
Te muszą być wykazane w zeznaniu
podatkowych w kwocie netto. Będą
zwolnione z opodatkowania, ale będą miały wpływ na wysokość progu
podatkowego, w jakim znajdzie się
podatnik.
Zagraniczne rachunki bankowe
Każdy, kto posiada rachunki bankowe za granicą (Belgii), ma obowiązek zgłoszenia ich w Narodowym
Banku Belgijskim najpóźniej w
dniu składania zeznania podatkowego. Nawet jeśli na rachunkach
nie ma środków lub nie generują
one żadnych dochodów (np. odsetek od oszczędności), również trzeba
je zgłosić.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny
i nie jest wykładnią prawa.
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Jak obniżyć dopłatę do podatków
za rok 2017?
Ubezpieczenie emerytalne
z funkcją oszczędzania
Q: Na czym polega ubezpieczenie
emerytalne z funkcją oszczędzania?
Polisa emerytalna pozwoli Ci
oszczędzić pieniądze na emeryturę,
a jednocześnie skorzystać z ulgi podatkowej każdego roku. W efekcie,
część składek płaconych na ubezpieczenie emerytalne odzyskujemy
jako zwrot podatku.

Polisa taka gwarantuje:
• wypłatę zgromadzonych oszczędności od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego,
• wypłatę oprocentowania od zgromadzonych środków i dodatkowych
bonusów,
• możliwość skorzystania z ulgi podatkowej każdego roku,
• zabezpieczenie finansowe bliskich, poprzez wypłatę oszczędności
lub określonego w polisie kapitału,
w przypadku śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Q: Dlaczego już teraz warto oszczędzać na emeryturę?
Oczywiste jest, że państwowa emerytura nie wystarczy nam na kontynuowanie obecnego standardu życia. Dodatkowo, czekają nas różne
wyzwania finansowe. Musimy wziąć
pod uwagę, że przeciętna długość
życia obywateli wzrasta, a ryzyko
chorób i potrzeby opieki rośnie
wraz z naszym wiekiem. Państwo
belgijskie zachęca więc do indywidualnego oszczędzania na emeryturę, oferując obywatelom w zamian
przywileje podatkowe.
Q: Jakie przywileje podatkowe?
Państwo belgijskie pozwala na
oszczędzanie emerytalne z maksymalną roczną kwotą 940 € na osobę (w roku 2017). Nie ma natomiast
składki minimalnej. Ulga podatkowa wynosi 30% od zapłaconej składki i jest powiększona dodatkowo o

podatek gminny lub miasta, w którym zameldowany jest podatnik.
Jeżeli w roku 2017 wpłacisz na polisę emerytalną 940 EUR (w ratach
miesięcznych lub jednorazowo),
wówczas przy rozliczeniu podatkowym w roku 2018 otrzymasz ulgę podatkową w kwocie 282 EUR powiększoną o zwrot podatku gminnego.
Q: Jakie formuły oferowane są na
rynku?
Istnieje kilka sposobów oszczędzania na emeryturę:
A) Bank
Fundusze emerytalne proponowane
przez bank nie gwarantują żadnego
minimalnego zysku. Inwestujesz w
fundusz, który został zawarty przez
bank i ewentualny zysk zależy od
notowań na giełdzie. Jest to więc
forma oszczędzania z dużym ryzykiem. Ponadto, opodatkowanie w
bankach jest dużo wyższe niż w towarzystwach ubezpieczeniowych, co
oznacza, że przy wypłacie oszczędności zapłacisz wyższe podatki.
B) Towarzystwo ubezpieczeniowe,
broker ubezpieczeń, agent
Polisa z funkcją oszczędzania na
emeryturę zawarta w towarzystwie
ubezpieczeniowym, za pośrednictwem brokera lub agenta, od początku określa i gwarantuje minimalny zysk. Ponadto, obok odsetek z
oszczędności towarzystwa przyznają
dodatkowy zysk, tzw. bonus w zależności od rezultatów finansowych w
danym roku. Towarzystwa posiadają
szeroki wachlarz polis emerytalnych
i dostosowują je do indywidualnych
potrzeb klienta. Począwszy od polis
bez żadnego ryzyka (formuła 21)
aż do funduszów emerytalnych z
większym ryzykiem, ale i szansą na
większy zysk (formuła 23). Istnieje
również produkt pośredni łączący
formułę 21 i 23.

Q: Kto kwalifikuje się do ubezpieczenia emerytalnego?
Każda osoba, która:
- posiada obywatelstwo belgijskie
lub jest rezydentem i posiada kartę
pobytu,
- jest w wieku 18-64 lata,
- płaci podatki w Belgii.
Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również rozmaite formy oszczędzania emerytalnego dla właścicieli
firm (indépendant/zelfstandige, sprl/
bvba scrl/cvba itd.). Ogromną zaletą
tego typu polisy jest fakt, że to firma
odkłada pieniądze na naszą emeryturę i nawet w razie ewentualnego
bankructwa firmy, oszczędności nie
podlegają egzekucji przez komornika.
Q: Jakie warunki trzeba spełnić,
aby ubezpieczenie emerytalne zostało uznane?
- Należy regularnie opłacać składki
miesięczne lub roczne.
- Polisa powinna być zawarta na
okres nie krótszy niż 10 lat.
- Istotnym warunkiem jest posiadanie tylko jednej polisy z przywilejami
podatkowymi (większa liczba polis
jest dostępna tylko poprzez IV filar).
- Beneficjentem polisy w wieku emerytalnym jest tylko i wyłącznie ubezpieczony, który na wypadek własnej
śmierci wyznacza spadkobiercę (beneficjenta polisy).
Pomyśl o swojej emeryturze i
oszczędź na podatkach w kolejnych
latach!
Skontaktuj się z nami już dziś.
Oferujemy bezpłatną poradę w kwestii ubezpieczeń zarówno prywatnych, jak i dla firm. Gwarantujemy
minimum formalności. Nie pobieramy prowizji za polisy zawarte w
2017 roku.
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(podobnie jak sama diagnoza nietolerancji wspomnianych substancji)
została stworzona przy pomocy homeopatów. Belgowie nigdy nie byli
u prawdziwego lekarza, by zbadać
synka. Sami prowadzili sklep ze
zdrową żywnością.

Przegląd
prasy
belgijskiej
Zakaz zabijania zwierząt w rytualny sposób
Zakaz został wprowadzony w regionie Walonii i dotyczy zarówno mięsa halal, jak i koszernego. Komisja
środowiska w Walonii jednomyślnie
przyjęła wprowadzenie zakazu, który wejdzie w życie 1 września 2019
roku. Zarówno rytuał halal wśród
muzułmanów jak koszer wśród
żydów polega na tym, że osoba dokonująca uboju podrzyna zwierzęciu gardło, co skutkuje powolnym
upuszczeniem krwi. Proceder ten
jest mocno krytykowany przez środowiska obrońców praw zwierząt,
którzy domagają się usypiania zwierząt przed dokonaniem rytualnego
uboju, by w ten sposób zwierzę nie
odczuwało bólu.

Źródło: www.polishexpress.co.uk

Na wprowadzenie podobnego zakazu zdecydował się również lokalny
parlament Flandrii. Na zakaz rytualnego uboju ostro zareagował
Europejski Kongres Żydów, który
nazwał go „skandalicznym”.
polishexpress.co.uk
Niebieski wieloryb: śmiertelna gra
nastolatków.
Gra Blue Whale Challenge dotarła
do Belgii. Prokurator federalny i organizacja Child Focus biją na alarm:
trzeba uważnie obserwować, czy
dzieci nie uczestniczą w wyzwaniu
Blue Whale Challenge.
Niebieski Wieloryb (Blue Whale
Challenge) to niebezpieczna gra
w sieci, która zabiła już ponad 130
nastolatków w Europie. Uczestnicy
codziennie otrzymują jedno szokujące zadanie. Przez 50 dni koordy-

nator zwany „opiekunem” każe im
między innymi dokonywać samookaleczenia, unikać snu i oglądać
horrory. „Zabawa” kończy się samobójstwem.

Karmili niemowlaka mlekiem owsianym, ryżowym, z semioliny czy
quinoa. W chwili śmierci ważył 4
kilogramy. Chłopiec był odwodniony, a w jego żołądku nie znaleziono
treści pokarmowych.
Prokurator wnosi o 18 miesięcy więzienia dla rodziców Lukasa.
radioZET.pl/The Independent/KM
Parlament płacił za nic dwóm
współpracownikom
Dwóch współpracowników federalnego parlamentu Belgii przez 18 lat
otrzymywało co miesiąc 500 euro za
nic. Dostawali je w zamian za zasiadanie w radzie zarządzającej funduszem emerytalnym posłów, która
niczym nie zarządzała.

Źródło: www.rmfmaxxx.pl

Wyzwania są modne wśród uczniów podstawówek i gimnazjów.
Wielu z nastolatków w wieku od
14 do 17 lat mierzy się z problemami. Niezrozumienie, niepewność
przyszłości, niespełniona miłość
– to wszystko rzutuje na psychikę
młodych. Administratorzy śmiertelnych grup czekają na takie osoby z
albumami smutnej muzyki, fałszywym „wsparciem i zrozumieniem”
i ogromną liczbą zdjęć z napisami
o beznadziei. Komunikują się ze
swoimi ofiarami około 4 nad ranem.
Brak snu u nastolatków powodujący wyczerpanie sprawia, że łatwiej
podejmuje się dramatyczne decyzje.
gva.be
Stworzyli synkowi specjalną dietę. Niemowlę zmarło
z głodu.
Belgijska para odpowiadała przed sądem za śmierć
swojego dziecka. Niemowlę
zmarło po zastosowaniu
przez jego rodziców restrykcyjnej diety żywieniowej na
malcu.
Rodzice małego Lukasa mieli odkryć, że ich dziecko cierpi na nietolerancję laktozy i
glutenu. Z tego też powodu
zdecydowali się wprowadzić do jadłospisu niemowlaka restrykcyjne warunki
żywieniowe. Osobliwa dieta

Parlament rozpoczął wewnętrzne
śledztwo w tej sprawie. Według belgijskich mediów, zgodnie z porozumieniem zawartym w 1999 r. obaj
współpracownicy mieli zarządzać
funduszem emerytalnym w zamian
za wynagrodzenie w wysokości 500
euro miesięcznie, które jednak nie
pojawiało się w oficjalnych sprawozdaniach finansowych parlamentu.
Pieniądze otrzymywali więc nie
tylko za nic, ale także na czarno.
Sprawa została wykryta niedawno
przez jednego z pracowników izby.
W efekcie każda z osób otrzymała z kasy parlamentu przez 18 lat
łącznie po 100 tys. euro. Siegfried
Bracke, przewodniczący Izby
Reprezentantów, skierował sprawę
do prokuratury w Brukseli.
bizne.onet.pl

Źródło: www.wiadomosci.radiozet.pl
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Epidemia odry
Epidemia ogarnęła 14 państw, m.in.
Belgię, Francję, Niemcy, Włochy,
Portugalię, Hiszpanię i Szwajcarię.
W Belgii odnotowano przypadki z
ciężkimi powikłaniami – porażeniem mózgu i zapaleniem mózgu.
O ile siedem lat temu w całym kraju
było tylko 40 przypadków choroby,
to od początku tego roku jest ich już
około 300. Przy czym 40 chorych to
lekarze, którzy mieli kontakt z pacjentami.
„Aby uniknąć epidemii poziom
szczepień w państwie powinien
być nie mniejszy niż 95%. Pierwsze
szczepienie robi się między 12 a 14
miesiącem życia, to nie jest problem.
Powtórne szczepienie powinno być
zrobione w wieku 11-12 lat, a to robi
już tylko 75%. Albo o nim zapominają, albo rezygnują z niego – wyjaśnia
pediatra Katja Silberberg. W Belgii
tej szczepionki nie chce zrobić około
14% mieszkańców.
Wirus przybył do Europy wraz z
falą uchodźców z państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej. W
Europie, gdzie od pewnego czasu panuje negatywne nastawienie wobec
szczepionek przeciwko odrze i polio
(choroba Heinego-Medina), ludność
okazała się nieprzygotowana na to
spotkanie.
pl.sputniknews.com
Wzrasta liczba długotrwałych nieobecności w pracy z powodu choroby
Liczba pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach
wzrasta w Belgii co roku, a w ciągu
piętnastu lat potroiła się – wynika
z badań przeprowadzonych przez
Securex. Chodzi nie tylko o osoby
starsze, ale także o nieobecności w
pracy 30- i 40-latków.
Głównymi przyczynami długich
zwolnień są problemy psychologiczne, depresja, bóle mięśni i stawów. Liczba dni zwolnień z przyczyn
psychologicznych wzrosła w ciągu
pięciu lat o 27 procent. Chociaż krótkotrwałe (mniej niż jeden miesiąc) i
średnie (od jednego miesiąca do jednego roku) nieobecności pozostały
stabilne, dłuższe zwolnienia wzrosły
o blisko 10 procent.
Liczba trzydziestolatków będących
ponad rok na zwolnieniu, podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat
i trzykrotnie w ciągu dziesięciu lat.
Jest to niepokojące zjawisko związane przede wszystkim ze stresem
z jakim muszą walczyć na co dzień
młodzi ludzie, którzy ustawili bardzo
wysoko poprzeczkę zarówno zawo-

dowo jak i prywatnie, często łącząc
wychowywanie dzieci z budową
domu i dążeniem do awansu. Stąd
zaburzenia lękowe i depresja.
gva.be
Eksperci apelują o zakaz napojów
energetycznych
Eksperci do spraw żywienia w Belgii
apelują o wprowadzenie zakazu napojów energetycznych dla osób poniżej 16. roku życia. Podkreślają, że
ich spożycie znacznie wzrosło wśród
młodych ludzi, co odbije się negatywnie na ich zdrowiu.
W Belgii 60 procent nastolatków
regularnie sięga po napoje energetyczne – wynika z niedawno przeprowadzonych badań. 18 procent pije je
codziennie. Lekarze alarmują, że takie napoje, spożywane systematycznie, wycieńczają zwłaszcza młode organizmy. Duże dawki kofeiny mogą
doprowadzić do zaburzeń układu
krążenia i problemów z sercem, a
nawet zawałów.
Kofeina w połączeniu z cukrem
oszukuje mózg i organizm młodego
człowieka, który błędnie ocenia, że
może zrobić więcej, ponad siłę, że
nie jest zmęczony, choć w rzeczywistości tak nie jest.
– To działa jak narkotyk, bo także
uzależnia – skomentował toksykolog Jan Tytgat z Uniwersytetu w
Leuven.
IAR
Belgia podatkowym rekordzistą
Wśród 35 państw należących
do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
podatki dochodowe nigdzie nie są
tak wysokie jak w Belgii. W raporcie „Taxing Wages 2017” eksperci
OECD porównali wysokość obciążeń fiskalnych (podatków dochodowych oraz składek na ubezpieczenia
społeczne) we wszystkich krajach
członkowskich. W opracowaniu tym
nie uwzględniono
dodatków rodzinnych i na dzieci.
Okazało się, że w
2016 roku państwem zabierającym pracownikom największą
część ich płacy
jest Belgia, podatek dochodowy i
składki na świadczenia społeczne pochłaniają
średnio aż 54%
płacy. Belgia jest
jedynym krajem
OECD, w którym
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państwo zabiera pracownikom statystycznie więcej niż połowę ich zarobków.
Na kolejnych miejscach w tym rankingu znalazły się Niemcy (49,4%),
Węgry (48,2%), Francja (48,1%),
Włochy (47,8%) i Austria (47,1%). W
sąsiadującej z Belgią Holandii jest
to już wyraźnie mniej (37,5%).
Polskę (35,8%) sklasyfikowano na
22. miejscu. Średnia dla wszystkich
państw OECD wyniosła 36%.
niedziela.be
Rekordowe inwestycje rowerowe
Flamandzki minister transportu
Ben Weyts zapowiedział, że w nadchodzących trzech latach Flandria
wyda na poprawę infrastruktury rowerowej aż 300 mln euro. –
Zainwestujemy teraz, w czasach
oszczędności budżetowych, o wiele
więcej w infrastrukturę rowerową
niż to robiliśmy kiedyś, gdy mieliśmy nadwyżkę w budżecie – powiedział Weyts.
Pieniądze mają być wydane m.in.
na poprawę warunków na około
200 ścieżkach rowerowych wzdłuż
głównych dróg, gdyż z analiz wynika, że około jedna trzecia z nich nie
jest w dobrym stanie.
Stosunkowo dużo środków przeznaczonych zostanie na ścieżki rowerowe w najbardziej zaludnionej
części Flandrii, czyli terenach pomiędzy Brukselą, Gent, Antwerpią
i Luven. Dzięki temu więcej ludzi
ma się zdecydować na dojeżdżanie do pracy rowerem, a nie samochodem. – Flandria już teraz jest
rowerowym regionem, ale tylko w
weekendy, a nie w dni robocze – powiedział Weyts, cytowany przez „De
Standaard”.
niedziela.be
Opracowała: Karolina Morawska

perfectie@home
DIENSTENCHEQUES

zatrudnia juz ponad 1000 pracownikow na terenie Belgii
OFERUJEMY:
elastyczne godziny pracy i wynagrodzenie ZAWSZE na czas
Zaufani i przeszkoleni pracownicy mowiacy w roznych jezykach pomoga Ci ustalic
grafik dostosowany do twoich potrzeb
Ponadto otrzymasz u nas:
- electroniczne bony zywnosciowe za 6€
- wynagrodzenie za telefon
- ubrania do pracy: koszulki polo,fartuszki oraz buty
- wynagrodzenie za pranie ubran
- zwrot kosztow transportu do klienta
- roczny abonament na de lijn
- pieniadze wakacyjne oraz roczna premia
- HOSPITALISATIEVERZEKERING dla Ciebie i Twojej rodziny
- Karta znizkowa z ktora zaoszczedzisz nawet do 10% przy zakupach w Carrefour,
Zalando ,Torfs, Zoo, i roznych parkach rozrwki oraz pzy zakupie bieletu do kina…..
Kantoren:
Lange Leemstraat 33, Antwerpen

antwerpen@perfectieathome.be

Frans Van Heymbeecklaan 1, Deurne

deurne@perrfectieathome.be

Kapelstraat 25, Hove

hove@perfectieathome.be

Provinciale Steenweg 50, Scheller

schelle@perfectieathome.be

Kapellei 71, Zoersel

zoersel@perfectieathome.be

© Frederik Beyens

Od niedawna
mieszkasz
w Antwerpii?
Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego?
Chcesz zapisać się na program integracyjny?
Masz pytanie na temat pracy lub edukacji w Belgii?
Szukasz szkoły dla swojego dziecka?
Szukasz hobby dla siebie lub dziecka?

Zapraszamy do Atlasu!

Jakiej pomocy
udzielamy w Atlasie?
Udzielimy ci informacji o kursie
języka niderlandzkiego i bezpłatnym
kursie na temat życia w Belgii.
Ustalimy termin rozpoczęcia
kursów i miejsce, gdzie będą
odbywać się lekcje oraz omówimy
warunki uczestnictwa w programie
integracyjnym.
Udzielimy ci odpowiedzi na pytania
dotyczące sytuacji mieszkaniowej,
pracy, edukacji i czasu wolnego.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?
Umów się na spotkanie:
· afspraak@atlas-antwerpen.be
· 03 338 70 00
· atlas
Carnotstraat 110 · 2060 Antwerpen
· www.atlas-antwerpen.be

Godziny otwarcia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

09:00 - 17:00
09:00 - 19:30
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
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Przegląd
prasy
polskiej
Wolin i Uznam będą połączone tunelem
Podpisano umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych budowy
tunelu pod cieśniną Świna, czyli
między wyspami Wolin i Uznam.
Wstępny koszt budowy całego tunelu to 950 mln zł.

Do wakacji zostało jeszcze trochę
czasu, ale według ratowników
WOPR może być taka sytuacja, że
nie uda się obstawić wszystkich zaplanowanych na sezon letni miejsc
strzeżonych. Na plażach może być
więc mniej bezpiecznie.
fakty.interia.pl

Całkowita długość trasy wyniesie
około 3,4 km, w tym 1,44 km tunelu, który zgodnie z uzyskaną w 2010
roku decyzją środowiskową zostanie
wykonany w technologii „tarczy drążonej”. Średnica wewnętrzna tunelu
będzie wynosić 12 m, zostanie w nim
wykonana dwukierunkowa jezdnia,
poniżej jezdni powstanie również tunel ewakuacyjny.

Specjalna straż do kontroli pieców?
W Małopolsce ma powstać osobna
straż do kontroli pieców, która pomoże w walce ze źródłem smogu,
jakim jest niskiej jakości węgiel i
palenie śmieci w piecach. Zdaniem
aktywistów wojewódzka jednostka
jest konieczna, aby odpowiednio
sprawdzać, czym pali się w ościennych gminach.

Obecnie w mieście ruch między wyspami Wolin i Uznam odbywa się
promami. Magistrat liczy, że pierwsze samochody przejadą tunelem na
przełomie 2021 i 2022 r.
PAP

Małopolska Straż Ekologiczna
(MSE) to najnowszy pomysł na
wyeliminowanie palenia śmieciami w piecach w gminach wokół
Krakowa. Warto podkreślić, że jest
on przyczyną do ok. 30 proc. smogu w mieście. Inicjatywa
już spodobała się w gminach ościennych, popiera ją Krakowski Alarm
Smogowy.
fakty.interia.pl

Źródło: www.utofakty.pl

Na plażach zabraknie ratowników?
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe bije na alarm. To może
być najgorszy sezon letni pod względem liczby ratowników. Coraz mniej
osób chce pracować w czasie wakacji na plaży. Powód? Niskie zarobki.
Ratownicy zarabiają średnio około
dwóch tysięcy złotych. Hotele i baseny oferują większe zarobki. Więcej
ratownicy zarobią też za granicą i
dlatego oferty pracy np. nad polskim
morzem nie są tak atrakcyjne.

MON chce zwiększyć
liczbę żołnierzy
Do 200 tys., w tym 130
tys. zawodowych ma zamiar powiększyć polską
armię ministerstwo obrony. By ten cel osiągnąć,
konieczna jest reforma
systemu szkolenia i naboru do wojska. Oznacza to
budowę Wojska Obrony
Terytorialnej (WOT), powstanie szkół z klasami mundurowymi oraz inne działania mające
na celu odbudowę prestiżu wojska,
powstrzymanie procesu demilitaryzacji, oraz odbudowę potencjału
obronnego państwa.
Od września tego roku ruszy pilotażowy projekt, w którym weźmie
udział ponad 50 szkół w całym kraju. Program skierowany będzie początkowo do wybranych placówek
z klasami mundurowymi. Według
wstępnych założeń szkoła taka przez

dwa lata, a przyszłości po wprowadzeniu nowego typu szkół, w cyklu
3-letnim, będzie prowadziła zajęcia
teoretyczne. Godzinę lub dwie każdego tygodnia uczniowie takich klas
poświęcą na naukę przedmiotów
związanych ze szkoleniem wojskowym. Obowiązkowo każdego roku,
na koniec zajęć szkolnych, organizowana będzie dla nich „zielona
szkoła” mająca formę szkolenia poligonowego.
Po zakończeniu nauki w szkole średniej uczeń będzie miał możliwość
wyjazdu na dwutygodniowy obóz
na poligonie. Po nim złoży przysięgę, dostanie przydział mobilizacyjny
oraz zostanie przeniesiony do rezerwy. Jeśli zechce wstąpić do wojska,
będzie miał zagwarantowane pierwszeństwo w przyjęciu do służby.
Jeszcze w tym roku placówki biorące udział w projekcie dostaną na ten
cel ok. miliona zł.
fakty.interia.pl
Nazwy samolotów dla VIP-ów mają
honorować wielkich Polaków
Ponad 1100 zgłoszeń wpłynęło do
MON w konkursie na nazwy dla
pięciu samolotów do przewozu
najważniejszych osób w państwie.
Ministerstwo chce, by nazwy były uniwersalne oraz zrozumiałe w
Polsce i na świecie, a także honorowały wielkich Polaków.

Źródło: www.fakty.interia.pl

Kryterium honorowania postaci historycznych spełniają m.in.:
Jan Paweł II, Batory, Chrobry,
Grot-Rowecki, Śmiały, Kaczyński,
Piłsudski, Kościuszko, Żołkiewski,
Dmowski, Kukliński, Skarżyński
(płk. Stanisław Skarżyński to pierwszy Polak, który przeleciał nad
Atlantykiem), Skalski (Stanisław,
najlepszy polski as myśliwski z czasu II wojny światowej), Sikorski,
Anders, Pułaski, Poniatowski,
Jadwiga, Inka, Żwirko, Moniuszko,
Paderewski i Mieszko.
Wśród propozycji znalazło się także nazwisko Małysz oraz postacie
legendarne – Lech i Twardowski.
fakty.interia.pl
Opracowała: Katarzyna Frankowska
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Koniec roamingu. Rozmowy za granicą
i SMS-y bez dodatkowych opłat
Od 15 czerwca za rozmowy i SMS-y
w granicach Unii Europejskiej zapłacimy według cennika krajowego operatora bez opłat za roaming.
W całej UE operatorzy sieci komórkowych nie będą mogli naliczać
dodatkowych opłat za roaming,
czyli połączenia telefoniczne oraz
SMS-y wykonywane poza granicami kraju.
Otwarcie rynku oznacza, że bez względu na
miejsce naszego pobytu,
będziemy płacić zgodnie
z umową zawartą z operatorem. Przykładowo, jeśli mamy nielimitowane
rozmowy, nie poniesiemy
żadnych dodatkowych
opłat za konwersacje.
Dzięki zmianom maksymalna stawka hurtowa
opłaty za rozmowę telefoniczną zmaleje z 0,05
euro do 0,032 euro za
minutę. Natomiast stawka za wiadomość tekstową będzie obniżona z 0,02
euro do 0,01 euro.
Korzystanie z Internetu
w komórce
Pułap hurtowych opłat za przesył
danych będzie stopniowo obniżany. Od 15 czerwca spadnie do 7,7
euro za gigabajt (obecnie stawki
wynoszą około 50 euro za GB), od
1 stycznia 2018 roku maksymalna
opłata ma wynosić 6 euro za GB i
będzie spadać o 0,5 euro co roku, by
z początkiem 2022 roku wynieść 2,5
euro za GB.

Uregulowanie rynku hurtowego w
roamingu w UE, w tym ustalenie
limitów hurtowych stawek, jakie
operatorzy pobierają od siebie nawzajem za korzystanie z sieci w celu
świadczenia usług roamingowych,
było warunkiem zniesienia od 15
czerwca opłat za roaming dla użytkowników telefonów komórkowych.

roamingu przynajmniej dwa razy tyle danych, ile mógłby nabyć za równowartość ceny swojego pakietu stosując hurtowe stawki roamingowe.
– Oznacza to, że im niższa jest hurtowa stawka za przesył danych w roamingu, tym większą ilość danych
do wykorzystania będą mieć konsumenci przebywając zagranicą.
Zasady uczciwego użytkowania roamingu
Aby zapobiec nadużyciom po
zniesieniu opłat za roaming,
UE w grudniu opublikowała
zasady uczciwego użytkowania roamingu. Przewidują
one, że m.in. osoba przebywająca za granicą będzie
mogła używać bez opłat za
roaming swojego telefonu z
kraju stałego zamieszkania
czy państwa, z którym ma
„stałe więzi”, czyli np. jeśli
dojeżdża do pracy za granicą,
ale też jeśli stale mieszka czy
studiuje za granicą, ale często
bywa w swoim kraju.
Jeżeli użytkownik karty SIM

Źródło: www.komórkomania.pl korzysta z niej głównie za

Limity na rynku hurtowym mają zapewnić, że operatorzy działający w
poszczególnych krajach Unii, którzy
nadal będą musieli rozliczać się między sobą, w obawie przed stratami
nie podniosą cen za krajowe usługi
czy też nie zrezygnują z oferowania
roamingu w ogóle.

Rozporządzenie ma wejść w życie
przed 15 czerwca, bo tego dnia zlikwidowane zostaną opłaty roamingowe dla klientów sieci komórkowych w UE. Oznacza to, że np. na
tegorocznych wakacjach za granicą
nie zapłacimy więcej za rozmowy telefoniczne niż płacimy w kraju.

Wyższych hurtowych stawek za
roaming domagały się przede
wszystkim kraje południa UE, gdzie
operatorzy sieci komórkowych –
szczególnie w sezonie turystycznym – obsługują dużą liczbę użytkowników z zagranicy. Za niższymi
stawkami opowiadały się państwa
północnoeuropejskie i wschodnioeuropejskie, w tym Polska, a także
większość eurodeputowanych.

Aby plan ten mógł być zrealizowany, KE zobowiązała się do przeglądu
hurtowych rynków w roamingu, czyli stawek, jakie za połączenia płacą
sobie wzajemnie operatorzy. To, że
klienci będą płacili od tego roku za
połączenia takie same stawki zarówno w kraju, jak i za granicą, nie
oznacza bowiem, że nie będzie z tego
tytułu rozliczeń między firmami.

Przesyłanie danych w roamingu
będzie podlegać ograniczeniu
Przesyłanie danych w roamingu
będzie jednak podlegać ograniczeniu, jeśli użytkownik korzysta w
swoim kraju z pakietu bez limitu
dotyczącego danych albo z bardzo
niskimi opłatami za przesyłanie danych. Będąc zagranicą będzie mógł
przesłać bez dodatkowych opłat w

granicą, a w kraju zamieszkania użytkowanie jest nieznaczne
bądź karta jest nieaktywna, albo jeśli
ten sam abonent korzysta kolejno z
kilku kart SIM za granicą, operator
będzie musiał najpierw powiadomić
o tym użytkownika. Jeśli to nie pomoże, będzie mógł nakładać niewielkie opłaty za roaming, nie wyższe niż
hurtowe stawki roamingowe.
Takie opłaty będzie można nakładać
także w wyjątkowych okolicznościach, jak np. wzrost cen na którymś
z rynków. Konieczna będzie zgoda
krajowego regulatora. Operatorzy
będą też zobowiązani do ustalenia
procedury składania skarg na decyzję o obciążeniu dodatkowymi
opłatami za roaming.
polskieradio.pl, pl.ccm.net

Źródło: www.polskieradio.pl
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Polska: Ostrzejsze kary dla kierowców
łamiących przepisy
1 czerwca weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zaostrzająca kary dla piratów drogowych.
Według nowelizacji, kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego
spowodował wypadek ze skutkiem
śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafi do więzienia
minimum na 2 lata (obecnie jest
to co najmniej 9 miesięcy). Kara
nie będzie mogła być zawieszona.
Świadoma ucieczka przed pościgiem policji będzie przestępstwem
zagrożonym karą od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności (obecnie
jest wykroczeniem, za które grozi

grzywna i kara do 30 dni aresztu).
Skazując za to kierowcę, sąd będzie
orzekał wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Kierowca, który prowadziłby pojazd
mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafi do więzienia na okres od 3
miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to
kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Kierowca, który prowadziłby pojazd
mimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów.
Wykroczenia w komunikacji mają
się przedawniać po trzech latach
od chwili popełnienia czynu, a nie

– jak obecnie – po dwóch. Badania
na obecność środków odurzających
będą mogły być wykonywane przymusowo.
Inny z przepisów nowelizacji zakła
da, że sądy wydając wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą musiały zostać poinformowane o
wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców znajdujących
się w centralnej ewidencji kierowców oraz w ewidencji kierowców
naruszających przepisy drogowe,
prowadzonej przez policję.
www.nszzp.pl

Polskie dowody osobiste
Ponad 8 mln Polaków musi wymienić dowody osobiste. Urzędy
czeka zalew wniosków. Sprawdź
co zrobić, żeby uniknąć kolejek i
jak złożyć internetowy wniosek o
wymianę

środku w jej górnej części widnieje ogromny baner: „Kończy ci się
ważność dowodu osobistego? Złóż
wniosek teraz >”. Po kliknięciu w
baner, zostaniemy przeniesieni na
stronę logowania w serwisie.

5 milionów osób ze starymi dowodami, których data ważności mija w
tym roku oraz 3 miliony Polaków,
którzy z innych powodów (zniszczenie, bądź zgubienie starego dowodu, ukończenie 18 roku życia)
będą wnioskować o dokument
tożsamości, to nie lada kłopot dla
urzędników.
W związku z tą masową wymianą
dowodów osobistych, Ministerstwo
Cyfryzacji stworzyło portal internetowy, który umożliwi złożenie wniosku
o dowód bez konieczności wychodzenia z domu. „Z takiej elektronicznej
usługi można było korzystać wcześniej, ale wniosek o wydanie dowodu
osobistego w poprzedniej wersji był
dla użytkowników mało czytelny i
mało intuicyjny. Dodatkowo zaś na
platformie ePUAP było go trudno odnaleźć. Dlatego też MC i MSWiA postanowiły to poprawić i ułatwić życie
obywatelom, a tym samym zachęcić
ich do skorzystania z możliwości
wysłania wniosku o nowy dowód
on-line” – czytamy w komunikacie
wydanym przez ministerstwo.

KROK 2: zaloguj się
Zalogowanie się w tzw. profilu zaufanym jest niezbędne do złożenia
e-wniosku o dowód. Jeśli mamy już
podpis elektroniczny i konto w systemie eGO, logujemy się na nie,
wypełniamy wniosek, załączamy
zdjęcie w formacie odpowiednim dla
dowodów osobistych (zdjęcie najlepiej zrobić u fotografa i poprosić go
o wydanie go nam np. na płycie), po
czym podpisujemy wniosek przy pomocy profilu zaufanego i wysyłamy
elektronicznie do urzędu.

KROK 1: wejdź na ePUAP
Aby skorzystać z internetowego
wniosku, wchodzimy na stronę
www.ePUAP.gov.pl. Na samym

KROK 3: to wszystko!
Tak, kroku trzeciego nie ma! Jak
widać, procedura jest naprawdę
prosta. Dzięki niej zaoszczędzamy

Co, jeśli nie mamy podpisu elektronicznego? Profil zaufany eGO możemy szybko założyć, potwierdzając
naszą tożsamość za pomocą logowania się na nasze e-konto w banku PKO BP, ING oraz Millennium
(odnośniki do ich stron są dostępne
w serwisie ePUAP). W najbliższym
czasie dołączą do nich kolejne banki. Zalogowanie się na stronę banku
już samo w sobie stanowi potwierdzenie naszej tożsamości i podpis
elektroniczny nie będzie wymagany.

jedną wizytę w urzędzie, a system
jest sprawny na tyle, że nie jest już
możliwe składanie wniosków niekompletnych (np. takich, w których
nie wpisano imienia czy miejsca
urodzenia). System nie dopuści także do wysłania wniosku bez naszej
fotografii, a także bez potwierdzenia
tożsamości. Jedynym mankamentem jest to, że po gotowy dowód
osobisty tak czy tak trzeba będzie
udać się do urzędu osobiście.
MSWiA i Ministerstwo Cyfryzacji
przypomina, że w Polsce wszyscy
dorośli obywatele mają obowiązek
posiadania dowodu osobistego.
Jeśli upływa ważność dotychczasowego dokumentu, obywatel musi
złożyć wniosek o wydanie nowego.
Urzędnicy przewidują, że poprawienie elektronicznego wniosku powinno znacząco ułatwić ten proces.
Ministerstwo spodziewa się, że najwięcej osób zacznie ubiegać się o
odnowione dokumenty w drugiej
połowie roku.
Opracowała: Katarzyna Frankowska
Źródła: komunikat prasowy MSWiA,
mswia.gov.pl, http://superbiz.se.pl,
wprost.pl
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ABVV działa również dla Polaków
w Antwerpii
szur na język polski, ale również w
samych zakładach,
czasami z pomocą
delegatów.
Jak wygląda pomoc
dla pracowników?
ABVV świadczy
różne usługi. Na
przykład sekretariat
bonów usługowych
zajmuje się kwestiami pracy, wynagrodzenia, urlopu… W
razie problemów z
pracodawcą może w
imieniu pracowniDelegaci sektora czeków usługowych podejmują działania
ka kontaktować się
w Brukseli dotyczące wyższych zarobków oraz lepszych
z kierownictwem,
warunków pracy.
napisać pismo ze
ABVV to jeden z dwóch dużych skargą, powiadomić inspekcję itd.
związków zawodowych w Belgii. Jeżeli przedsiębiorstwo, w którym
Reprezentują one i pomagają zatrudniony jest pracownik, upadpracownikom wszystkich sekto- nie, związek dba o porządek w dorów, na przykład z branży bonów kumentach oraz o odzyskanie należusługowych i budownictwa. W nych pieniędzy.
Antwerpii zwracają się one rów- W ABVV jest również dział bezronież do społeczności polskiej.
bocia. Można tam składać wnioski
o zasiłki dla bezrobotnych (w przyABVV oznacza Ogólny Belgijski padku całkowitego bezrobocia lub
Związek Zawodowy. Jest to so- czasowego/ekonomicznego). Działa
cjalny związek zawodowy Belgii. on szybciej niż Kasa Zapomogi dla
Współpracuje on z innymi związ- Bezrobotnych, ponieważ ABVV ma
kami zawodowymi w Europie i na więcej środków, co umożliwia szybświecie. Centrala główna ABVV to ką wypłatę.
dział, który między innymi pomaga ABVV ma również adwokatów – jei reprezentuje pracowników z bran- żeli kierownictwo lub byłe kierowży bonów usługowych. Ponieważ w nictwo zwleka z wypłatą pieniędzy,
tym sektorze pracuje wielu Polaków, pracownik nie zgadza się z decyzją
podejmowane są próby dotarcia do kasy chorych, kierownictwo w sponich i pomocy. Odbywa się to mię- sób nieuzasadniony żąda pieniędzy
dzy innymi przez tłumaczenie bro- od pracownika lub jeżeli są inne

Stacja Centralna w Antwerpii była jednym z miejsc naszych akcji.

sprawy prawne.
Ponadto ABVV może pomóc w znalezieniu innej pracy, wypełnieniu
wszystkich dokumentów oraz we
wsparciu młodzieży wchodzącej na
rynek pracy.
Również może pomóc w przypadku
negocjacji z pracodawcą w sprawie
wyższego wynagrodzenia oraz poprawy warunków pracy. ABVV bada oddziaływanie warunków pracy
na pracowników. Ostatnio przeprowadzono dużą ankietę dotyczącą
problemów fizycznych i mentalnych wśród personelu sprzątającego
oraz pracowników z branży bonów
usługowych. Wyniki mają na celu
ewentualne zaskarżenie (zbyt) ciężkiej pracy u władz i pracodawców.
Dlaczego należy dołączyć do związku zawodowego takiego jak ABVV?
Związek zawodowy ABVV działa
zgodnie z zasadą solidarności: każdy
ma swoje zadania, dzięki czemu każdy członek może uzyskać takie samo
wsparcie. Dla pracowników branży
bonów usługowych koszt członkostwa wynosi 11,30 euro miesięcznie,
ale co roku część tej kwoty jest zwracana w ramach premii związkowej.
Jest to premia należna ze względu
na pracę w branży bonów usługowych oraz członkostwo w związku
zawodowym. W poprzednim roku
premia w branży bonów usługowych
wyniosła 95 euro. (Trwają negocjacje, aby ją zwiększyć).
Po przeliczeniu okazuje się, że członkostwo rzeczywiście kosztuje mniej
niż 3,40 euro miesięcznie! Dla robotników budowlanych składka członkowska wynosi 16 euro miesięcznie,
a premia związkowa 135 euro, czyli
po rozliczeniu 4,75 euro miesięcznie!
Dla osób młodych, które jeszcze się
uczą (szkoła średnia, wyższa lub studia na uniwersytecie), członkostwo
jest całkowicie bezpłatne, zapisać
się można od 15. roku życia.
Oczywiście nie chodzi tylko o pieniądze, ale również o świadczenia, które tutaj w skrócie przedstawiliśmy.
ABVV współpracuje z innymi związkami zawodowymi w wielu radach
doradczych oraz komisjami ds. rozliczeń, gdzie zawsze broni interesów
każdej osoby, która: pracuje, jest bezrobotna, chora lub na emeryturze.
Im więcej członków reprezentuje
ABVV, tym bardziej może wpływać
na rząd i pracodawców.
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Otrzymują oni również informacje
finansowe z firmy, dzięki czemu
wiedzą, czy jest ona dobrze zarządzana i jakie są jej perspektywy na
przyszłość. Delegaci pomagają też
innym pracownikom: sprawdzają
rozliczenia podatkowe, informują
pracowników o ich prawach, pomagają w składaniu wniosków o urlop
wychowawczy, pomagają w rozmowach z pracodawcą. Krótko mówiąc,
delegaci to pierwszy punkt kontaktu
w firmie. W ABVV jest również wielu
polskich delegatów, z którymi mogą
się kontaktować nawet pracownicy,
którzy nie są zatrudnieni w danym
zakładzie.

ABVV posiada przejrzysty folder w języku
polskim o zasadach pracy w sektorze.

Kim są delegaci?
Powyżej wspomnieliśmy, że ABVV
może również reprezentować pracowników w zakładach przez „delegatów”. Ale kim lub czym są delegaci?
W każdym zakładzie zatrudniającym co najmniej 50 pracowników
(a niekiedy mniej niż 50) mogą być
delegaci. Delegaci to zwykli pracownicy, którzy na przykład pracują w
firmie z branży bonów usługowych.
W swoim zakładzie delegaci ci angażują się w reprezentowanie innych
pracowników w imieniu ABVV.
Nadzorują oni, czy kierownictwo
przestrzega wszystkich przepisów
dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
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ABVV w języku polskim?
Jako socjalny związek zakładowy,
ABVV próbuje być dostępny dla
każdego pracownika, bez względu
na pochodzenie, kolor skóry, płeć,
preferencje seksualne lub język.
Oczywiście ABVV nie zawsze może
pomóc każdemu w jego języku, ale
specjalnie dla osób mówiących w
języku polski dostępne są: polski
formularz zapisu, biuletyn bonów
usługowych (w którym przedstawiono prawa pracowników), podręcznik
z podstawowymi przepisami budowlanymi.
Ostatnio również przesłano przez
Facebooka raport do ponad 10 000
Polaków w Belgii, aby poinformować
o ich prawach. Jak już wspomniano,
w ABVV jest wielu polskich delegatów, którzy mogą pomóc. Masz pytania lub chcesz się zapisać? – Przyjdź:
Informacje kontaktowe:
Centrala główna ABVV
Van Arteveldestraat 17
2060 Antwerpia
Godziny pracy:
poniedziałek: 08.15 – 12.30 i 13.15
– 17.00
wtorek: 08.15 – 12.30 i 13.15 – 17.00
środa: 08.15 – 12.30 i 13.15 – 17.00
czwartek: 08.15 – 12.30 i 13.15 – 18.00
piątek: zamknięte
Uwaga: w lipcu i sierpniu pracujemy
zawsze do godz. 16.00!

Dla pracowników budowlanych mamy
podręczny informator w różnych językach,
między innymi w języku polskim.

Lub w Internecie:
www.accg.be
facebook.com/abvvdienstencheques
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Wizyta Pani Senator Janiny Sagatowskiej w naszej szkole
między innymi: o
misji i zadaniach
Pani Senator, wadze pamięci o własnych korzeniach i
kulturze oraz o wartości możliwości
uczenia się języka
polskiego i polskiej
historii za granicą. Zwieńczeniem
spotkania była ekranizacja niezwykle
wzruszającej prezentacji multimedialnej pt. „Polonia dla
Europy i świata” autorstwa licealisty
Vincenta Doggena, przygotowanej
na konkurs „Być Polakiem” i wyróżnionej przez jego jury.
W sobotę 29.04.2017 r. Przewodnicząca Komisji Emigracji i
Łączności z Polakami za Granicą,
senator Janina Sagatowska, odwiedziła naszą szkołę. Towarzyszyła
jej Pani Katarzyna Bachańska
reprezentująca Sekretariat Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą oraz Pani
Konsul Agnieszka Paciorek.
Wizyta Pani Senator w naszej placówce była niezwykle owocna. Na
początku nasz Gość honorowy miał
okazję spotkać się ze zgromadzonymi w kaplicy szkolnej Uczniami,
Nauczycielami i przedstawicielami
Rodziców. W czasie uroczystości powitalnych, Pani Senator przekazała
młodej Polonii wiele interesujących
wątków. Uczniowie dowiedzieli się

Bez wątpienia doniosłym momentem spotkania było przekazanie
naszej szkole medalu Senatu RP,
jako wyrazu uznania za zasługi i
pracę na rzecz krzewienia Polskości.
Specjalne upominki trafiły również
do rąk dwojga licealistów: Patrycji
Herdy oraz wspomnianego Vincenta
Doggena.
Pani Senator otrzymała także upominek przygotowany przez naszych
uczniów. Było to specjalnie spersonalizowane zdjęcie–plakat. Mamy
nadzieję, że będzie on przypominał
Pani Przewodniczącej o tym niezwykle przyjemnym spotkaniu ze
społecznością Szkoły polskiej w
Antwerpii.
Po spotkaniu z uczniami Pani
Senator odbyła rozmowę z Radą

Pedagogiczną naszej szkoły, Radą
Rodziców oraz Samorządem
Uczniów. Wzięli w niej udział również partnerzy naszej szkoły, współpracujący z nami i wspierający nasze działania.
W czasie spotkania poruszano
istotne kwestie dotyczące funkcjonowania naszej placówki, nauki w
szkole polskiej, pracy nauczycieli
w środowisku polonijnym, życia w
wielokulturowości i dwujęzyczności,
a także podtrzymywania, kultywowania, krzewienia i przekazywania
polskich tradycji i kultury w czasie
pobytu za granicą. Pani Senator aktywnie uczestniczyła w dyskusjach,
notując sugestie i propozycje ulepszeń wskazywane przez ich uczestników.
Wizyta ta, a przede wszystkim ciepło,
jakie emanowało od Pani Senator,
autentyczne zainteresowanie naszymi problemami i sukcesami pozostanie niezapomniane.
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Uczniowie SPK w Antwerpii finalistami
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego!!!
Uczniowie naszej szkoły z wielkim zapałem i niesamowitą inwencją wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
pt. „Ocalić od zapomnienia, pamięć o niezłomnych pilotach por. pil. Janinie Lewandowskiej i gen. bryg. pil.
Stanisławie Skalskim”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 w Nowym Sączu oraz Dziecięcy
Uniwersytet Ciekawej Historii.
Honorowy patronat nad tym prestiżowym wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Konkurs miał na celu upamiętnienie postaci Janiny Lewandowskiej – porucznika, niezłomnego pilota lotnictwa
Wojska Polskiego, zamordowanej w Katyniu oraz postaci generała brygady pilota Stanisława Skalskiego - jednego
z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II Wojny Światowej, bohatera bitwy o Anglię.
Nasi uczniowie, wykonując przepiękne prace modelarskie, plastyczne i multimedialne wykazali się nie tylko
dużą znajomością historii, ale też pomysłowością i oryginalnością.
Z ogromną radością i dumą informujemy, że wśród laureatów konkursu znaleźli się nasi podopieczni, zajmując
czołowe miejsca pośród osób docenionych przez jury:
• I miejsce w kategorii praca modelarska: SZYMON WOJTCZUK
• III miejsce w kategorii prezentacja multimedialna: ZOFIA KOZAKIEWICZ
• VIII miejsce w kategorii praca plastyczna: WIKTOR GIEDROYĆ-JURAHA
• IX miejsce w kategorii praca modelarska: OLIVIA HERDA
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy im dalszych sukcesów!

Dyktando Polonijne 2017
6 maja nasi podopieczni wzięli udział w zmaganiach
o tytuł „Polonijnego Mistrza Ortografii Polskiej”.
Był to konkurs zorganizowany przez Wydział
Konsularny Ambasady RP w Brukseli przy współpracy z SPK w Antwerpii oraz Brukselskiego Klubu
Polek (BeKaP). Przeznaczony był on dla uczniów
szkół i placówek oświaty polskiej oraz polonijnej,
a także indywidualnie zgłoszonych uczestników.
Dzieci chodzące do naszej szkoły wykazały się dużą
znajomością oraz umiejętnością stosowania zasad
interpunkcyjnych i ortograficznych, znajdując się
wśród laureatów dyktanda w trzech kategoriach
wiekowych:
• klasy 4-6 - Alicja Nazarewicz - Drugi Wicemistrz Ortografii Polskiej;
• gimnazjum - Julia Kizielewicz - Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej;
• szkoły ponadgimnazjalne - Patrycja Herda - Polonijny Mistrz Ortografii Polskiej;
Kamila Ziółkowska - Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej;
Wszystkim nagrodzonym uczennicom gratulujemy!
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POLONIADA 2017 – zwieńczenie
sezonu 2016/2017 klubu
Nieuw Polonia Antwerpen
Piłkarski sezon 2016/2017 uważamy za nadzwyczaj udany dla
naszego klubu. Nieuw Polonia
Antwerpen wystawiła w tym sezonie aż 6 drużyn w różnych kategoriach wiekowych:

Oczywiście cały czas rośniemy w
siłę i od nowego sezonu zgłaszamy najmłodszą grupę – Pupillen
2, (opiekunowie Julka Jaszczak i
Krzysztof Kwasiborski).
Już teraz osiągają niesamowite wyniki na turniejach. Brawo!!!
Zwieńczenie sezonu piłkarskiego nastąpiło podczas turnieju „Poloniada
2017” organizowanego
przez nasz klub.
6-go maja na boiskach klubu SAVA wystąpiło łącznie 30 zespołów w różnych
kategoriach wiekowych.
Poniżej przedstawiamy
wyniki poszczególnych
kategorii:
- Pupillen: I miejsce
- Nieuw Polonia
Antwerpen II miejsce

Senioren awansowali do trzeciej ligi
(trenerzy: Roman Mazur i Jarosław
Żochowski).
Scholieren godnie reprezentowali nasz klub w klasie B (trener
Jarosław Pałczyński).
Cadetten zajęli pierwsze miejsce w
swojej grupie (trener Piotr Aplas).
Miniemen zajęli pierwsze miejsce
w swojej grupie wiekowej (trener
Marcin Rutkowski).
Mini-Miniemen jak co roku spunktowali swych rywali (trener Grzegorz
Pniewski).
Pupillen nasza najliczniejsza grupa
także wygrała większość meczów w
tym sezonie (trener Oskar Pniewski).

- Wisła Bruksela III miejsce
- Polonia Bruksela IV miejsce
- Ternesse Mini-Miniemen: I miejsce
- Polonia Bruksela II miejsce
- Wisła Bruksela III miejsce
- Nieuw Polonia 1 Antwerpen IV
miejsce
- Nieuw Polonia 2 Antwerpen
Miniemen: I miejsce
- Nieuw Polonia Antwerpen II miejsce
- Białe Orły Tilburg Senioren: I miejsce
- Diamond Team II miejsce
- Białe Orły Antwerpia III miejsce
- Polonia Antwerpia IV miejsce

- Dragons Antwerpia Veteranen: I
miejsce
- Polish Hussars Football II miejsce
- Polonia Bruksela III miejsce
- Nieuw Polonia Antwerpen IV miejsce
- Polonia Antwerpia
Podczas turnieju swoim występem
czas nam umilili:
- Cyprian Mikita,
- Let’s Dance! Antwerpia
- Flexi – zumba pod kierownictwem
Magdaleny Kowalskiej
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym gościom specjalnym, którzy
zaszczycili nas swoim przybyciem
są to:
Konsul Pan Jacek Grabowski,
Wicekonsul Pani Agnieszka
Paciorek oraz pierwotni założyciele klubu FC Polonia, Panowie:
Leszek Cegłowski, Ryszard Jasiński
i Wojciech Wiązowski.
Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które poświęciły swój cenny czas na przygotowanie i realizację 4 edycji Poloniady.
Równie gorąco dziękujemy organizatorom, sponsorom, gościom i drużynom, które wzięły udział w naszym
turnieju oraz wszystkim pozostałym
osobom. Do zobaczenia za rok!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia:
https://www.facebook.com/pg/
naszajedynaniepowtarzalna/
photos/?tab=album&album_
id=678141059038456

Zapraszamy do naszego
punktu dystrybucji
okolica
Basilix Shopping Center:

Sol Group Belgium sprl
Rue Nestor Martin 40B
1083 Ganshoren
Belgique
TVA BE0651955806

Tel.:+32(0)2 881 03 59
Fax:+32(0)2 881 13 59
info@sol-group.eu
www.sol-group.eu
Pon - Piątek 6.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 13.00
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Uśmiechnij się!
6 ciekawych faktów na temat śmiechu
Badania naukowe dowodzą, że jeśli
śmiejemy się często, ludzie postrzegają nas jako bardziej przyjaznych,
miłych i szczęśliwych.

Źródło: www.moblo.pl

Dlaczego tak bardzo uwielbiamy
się śmiać? Co się dzieje w mózgu,
gdy się uśmiechasz? Jeśli chcesz
poprawić sobie humor i poznać
ciekawostki na temat śmiechu,
przeczytaj ten artykuł. Dzięki niemu docenisz, jak ważny w Twoim
życiu jest szczery, szeroki uśmiech.
1. Twoim uśmiechem sterują dwie
grupy mięśni – jarzmowe większe
oraz okrężne oka. Te pierwsze biegną po bokach twarzy, łącząc się z
kącikami ust. Podczas uśmiechu
odsłaniają one zęby i podnoszą kąciki ust. Mięśnie okrężne oka są odpowiedzialne za zamykanie powiek.
Sprawiają one również, że w kącikach oczu pojawiają się zmarszczki.
Ruch mięśni jarzmowych większych
możemy kontrolować. Robimy to,
gdy chcemy się sztucznie uśmiechnąć. Mięśnie okrężne oka działają
niezależnie od naszej woli i pojawiają się tylko, gdy śmiejemy się
szczerze. Tak więc gdy będziesz
chciał wiedzieć, czy ktoś się śmieje
naprawdę, czy sztucznie - przyjrzyj
się okolicom oczu. W śmiechu bez
prawdziwej radości śmieją się tylko
usta.
2. Uśmiech jest zaraźliwy.
Naukowcy odkryli w mózgu „neurony lustrzane”, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie emocji z twarzy
drugiej osoby. Po takim rozpoznaniu
uruchamiają one obszary w naszym
mózgu odpowiedzialne za te same
emocje (wystarczy, że popatrzysz
przez kilkanaście sekund na każde
zdjęcie w tym artykule).
Gdy więc widzimy uśmiech na twarzy innej osoby, nam również bardzo
łatwo się uśmiechnąć - automatycznie czujemy radość. Uśmiech wpływa więc na zachowania innych ludzi i na ich reakcje na naszą osobę.

3. Śmiech to zdrowie. Uśmiechanie
się wpływa bardzo dobrze na oddech. Podczas śmiania się szybciej
oddychamy i jest to dobre ćwiczenie dla przepony, gardła, a także
zwiększa dotlenienie krwi i jej przepływ. Według neurologa Henriego
Rubinsteina minuta szczerego
śmiechu to 45 minut późniejszego
rozluźnienia.

domu jedynie lekko się uśmiechnąłem, a opowiadając lub słysząc
ten sam dowcip w grupce ludzi
płakałem ze śmiechu :-) Wychodzi
na to, że śmiech ma ważną funkcję
społeczną- jest to sposób na nawiązywanie więzi.
Wnioski? Są chyba oczywiste.
Uśmiechaj się częściej!
W mózgu będziesz tworzył wspaniałe koktajle chemiczne, a Twoi znajomi będą Cię postrzegać jako osobę bardziej towarzyską i przyjazną.
Uśmiech jest najlepszym sposobem
na zrobienie dobrego pierwszego
wrażenia.
Uśmiechaj się. Będziesz czuć się
dużo lepiej, bo nie tylko częściej
będziesz szczęśliwy, ale również
Twój organizm będzie zdrowszy.
Gdziekolwiek więc teraz będziesz
rozdawaj uśmiechy na lewo i prawo!
Michał Pasterski
www.michalpasterski.pl

Źródło: www.lodagdynia.pl

4. Hormon szczęścia. Śmiech stymuluje wydzielanie się w mózgu
hormonów zwanych endorfinami.
Są to substancje chemiczne o podobnym składzie jak morfina i heroina. Działają one uspokajająco i
wzmacniają układ odpornościowy.
Wydzielanie endorfin znacznie poprawia nam samopoczucie.
5. Sam fakt uśmiechania się, nawet
sztucznego powoduje wydzielanie
endorfin w mózgu. Uruchomienie
mięśni odpowiedzialnych za
uśmiech jest tak silnie sprzężone z
dobrym samopoczuciem, że działa
to w dwie strony. Jeśli więc chcesz
się lepiej poczuć - uśmiechnij się
kilka razy, choćbyś nie miał na to
ochoty. Sprawdź to sam najlepiej
już teraz :-)
6. Towarzyski uśmiech. Badania
dowodzą, że śmiejemy się znacznie
częściej, gdy jesteśmy w towarzystwie innych ludzi, niż gdy jesteśmy
sami. Robert Provine twierdzi, że
jedynie 15% naszego śmiechu pochodzi z zabawności dowcipu! Coś
w tym jest - zdarzyło mi się już kilka
razy, że czytając jakiś kawał sam w

Michał Pasterski jest założycielem
Life Architect, Planets i Fundacji
Świadomej Edukacji. Na co dzień
pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz
edukacji. Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej
książki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z
najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego
i edukacji Michalpasterski.pl. W
ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad
400 artykułów, które czyta więcej
niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu
edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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Sekrety naszego umysłu
Mózg ludzki jest niezwykłą i fascynującą maszynerią, a jego sposób
funkcjonowania pozostaje do dziś
jedną z większych naukowych
zagadek. Pewne jest jednak, iż
właściwie stymulowany nie musi
z wiekiem podlegać stopniowej
degeneracji. Przyjrzyjmy się zatem odrobinę jak wygląda praca naszych półkul mózgowych.
Proponuję prosty test, na podstawie którego będziecie Państwo
mogli określić, która półkula jest
Państwa półkulą dominującą.
Zaznacz odpowiedź, która jest Ci
bliższa:
1. Zamknij oczy. Zobacz czerwony.
Co widzisz?
a. Litery c-z-e-r-w-o-n-y lub nic się nie
pojawia
b. Kolor czerwony lub jakiś czerwony przedmiot
2. Rozmawiając, zazwyczaj:
a. Często zmieniasz temat i zaczynasz mówić o czymś innym, co wydaje Ci się z nim związane
b. Trzymasz się tematu
3. Jeśli nikt nie mówi Ci co masz
zrobić, jak najprawdopodobniej postąpisz?
a. Wykonasz wszystko zgodnie z planem, którego się trzymasz
b. Wykonasz wszystko w ostatniej
chwili lub według własnego tempa
4. Zwykle czytasz książkę lub czasopismo:
a. Skacząc to tu to tam lub od końca
do początku
b. Od początku do końca
5. Jak określisz swoją sprawność
fizyczną:
a. Nie wykraczam ponad przeciętność
b. Jestem bardziej sprawny niż inni
6. Czy łatwo zapamiętujesz widziane
twarze?
a. Tak
b. Nie

7. Czy łatwo zapamiętujesz imiona
i nazwiska nowopoznanych ludzi?
a. Tak
b. Nie
8. Gdy składasz coś lub montujesz
wolisz:
a. Czytać pisemne instrukcje, a następnie postępować zgodnie z ich
wskazaniami
b. Korzystać z ilustracji i diagramów
lub po prostu samemu do wszystkiego dojść?
9. Lubisz sporty, które:
a. Mają ściśle określone przepisy i
reguły, raczej zespołowe
b. Umożliwiają swobodne zachowanie się, bez przestrzegania sztywnych reguł, raczej indywidualne
10. Gdy wybierasz ubranie:
a. Zazwyczaj wybierasz stroje, które nie wyróżniają się zbytnio wśród
innych
b. Preferujesz oryginalność i to, aby
Twoje ubranie wyróżniało się na tle
innych
11. Zazwyczaj:
a. Często się spóźniam
b. Jestem punktualny
12. Co bardziej do Ciebie pasuje:
a. Wymawiam słowa poprawnie i we
właściwym porządku
b. Czasem mieszam słowa w zdaniu
lub wypowiadam inne słowo niż
zamierzałem, wiem jednak co chcę
powiedzieć
13. Jak z reguły uczysz się?
a. Pracuję metodycznie i systematycznie, do zrozumienia dochodzę
krok po kroku
b. Uczę się zrywami, a zrozumienie
pojawia się nagle
14. Lepiej radzisz sobie mając do
czynienia z:
a. Liczbami, cyframi i słowami
b. Obrazami i przedmiotami
15. Gdy masz trafić w określone
miejsce, to wolisz, aby:
a. Ktoś pokazał Ci drogę na mapie lub planie, stworzył możliwość
ogólnej orientacji
w terenie
b. Zapisał Ci po
kolei kierunki,
nazwy i znaki charakterystyczne
16. Jakie notowanie wolisz?
a. Wypisywanie
w punktach lub
sporządzanie listy
spraw
b. Tworzenie map,
kreślenie sieci
wzajemnych powiązań

17. Gdy rozwiązujesz jakiś problem,
łamigłówkę, zadanie czy:
a. Wolisz zobaczyć efekt końcowy,
zanim zabierzesz się do pracy
b. Praca przebiega gładko, mimo,
że nie widziałeś wcześniej efektu
końcowego
18. Czy zasady gramatyczne są dla
Ciebie jasne i zrozumiałe?
a. Tak
b. Nie
19. Czy w Twoim pokoju lub na
Twoim biurku panuje:
a. Ład i porządek
b. Bałagan i nieporządek z punktu
widzenia innych. Ty jednak doskonale wiesz gdzie co jest?
20. Zwykle zajmujesz się:
a. Wieloma zadaniami jednocześnie
b. Jednym zadaniem w danym momencie, zachowując określony porządek
Klucz do testu na półkulowość:
L – lewa półkula
P – prawa półkula
Zakreśl i zlicz odpowiedzi:
1. a – L		
b – P			
2. a – L		
b – P			
3. a – L		
b – P			
4. a – P		
b – L			
5. a – L		
b – P			
6. a – P		
b – L			
7. a – L		
b – P			
8. a – L		
b – P			
9. a – L		
b – P			
10. a – P
b–L
11. a – P
b–L
12. a – L
b–P
13. a – L
b–P
14. a – L
b–P
15. a – P
b–L
16. a – L
b–P
17. a – P
b–L
18. a – L
b–P
19. a – L
b–P
20. a – P
b–L
Lewa półkula: analityczna i logiczna.
Ma za zadanie przetwarzanie otrzymywanych bodźców oraz komunikowanie się ze światem zewnętrznym w oparciu o logiczną analizę.
Jej domeną jest czytanie, pisanie,
liczenie (myślenie matematyczne),
a także komunikacja werbalna. Jest
odpowiedzialna za związki przyczynowo-skutkowe oraz tworzenie i
przestrzeganie reguł i zasad.
Prawa półkula: intuicyjna i wyobrażeniowa.
Działa na poziomie uczuć, obrazów
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i dźwięków. Pracuje w oparciu o
obrazy (sztuka, muzyka, taniec).
Jest odpowiedzialna za komunikację niewerbalną, odczytuje
wyraz twarzy, mowę ciała, tembr
głosu i wszelkie sygnały emocjonalne. Jej domeną jest synteza.
To siedziba naszej kreatywności
i twórczości.
Znaczenie zrównoważonego i
harmonijnego współdziałania
obu stron mózgu w codziennym
życiu jest ogromne i decyduje o
naszej skuteczności w myśleniu
i działaniu. Warto zatem wykorzystywać w pełni ten potencjał,
bo im bardziej ćwiczymy nasz
umysł, tym lepiej i efektywniej
nam służy. Dzięki fenomenalnej
kooperacji obu półkul człowiek,
jak żaden inny gatunek odznacza się niespotykanymi u innych stworzeń zdolnościami intelektualnymi. Wykorzystajmy
je najlepiej jak potrafimy dla
poznawania i doskonalenia
samych siebie, a także świata
wokół nas.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Wystawa „Przebaczenie i pojed-

EXHIBITION

nanie: Kardynał Kominek – nieznany ojciec Europy”, jaka zostanie zainagurowana w Palais des
Beaux Arts (BOZAR) w Brukseli,

FORGIVENESS AND
RECONCILIATION

jest pierwszą od ponad 16 lat
wystawą poświęconą tematyce
polskiej w BOZAR i przedstawia
postać Bolesława Kominka, arcybiskupa Wrocławia, autora

Cardinal
Bolesław Kominek

Orędzia wysłanego w 1965 r.
przez polskich biskupów do ich
niemieckich

AN UNRECOGNIZED FATHER OF EUROPE

odpowiedników,

zawierającego słynne zdanie

www.expokominek.com

„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Ta

multimedialna

wystawa zawierająca również

09.06 > 30.07.2017

elementy edukacyjne przeznaczone dla dzieci została zbudo-

At

wana wokół trzech aktów: W cie-

Space

niu Hitlera: 1939–1945; W cieniu

Ravenstein Gallery

Stalina:
do

1945–1956;

pojednania:

Droga

1956–1974.

Wystawa będzie dostępna dla
RVB : 9 47 71
#092f47
CMYK : 97 76 46 45

publiczności w językach : pol-

RVB : 219 29 61
#db1d3d
CMYK : 7 100 78 1

skim, francuskim, angielskim,
niemieckim oraz niderlandzkim. W Brukseli wystawa czynna będzie od 9 czerwca do 30 lipca 2017 r. w Galerie
Ravenstien mieszczącej się w Mezzanine znajdującej się naprzeciwko głównego wejścia BOZAR, niedaleko
Dworca Centralnego w Brukseli.
Godziny otwarcia:
Wtorek-Niedziela 10.00–18.00
Czwartek 10.00-21.00
w Poniedziałek – nieczynne

Dojazd:
Dworzec kolejowy: Gare Centrale
Metro 1, przystanek: Gare Centrale
Bus: 65, 66, 63

WSTĘP DARMOWY
Wiecej informacji: Justyna Podrażka - Tel. 02 549 60 78 - Mail: marketing@tempora.be
http://tempora-expo.be/cardinal-kominek - http://www.expokominek.com/
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Wyszperane z sieci
„Mamo, tato – czy spanie z wami w
jednym łóżku jest dla mnie dobre?”
Wygoda rodziców kontra bezpieczeństwo dziecka

stało przyduszone piersią własnej
matki. Trudno oddać w słowach
poziom rozpaczy rodziców i poczucie winy.

Wielu rodziców wybiera spanie z
noworodkiem/niemowlęciem w jednym łóżku. Pytanie tylko, czy jest to
korzystne dla dziecka?

Kołyska tuż obok łóżka
Gdy dziecko ma swoje łóżeczko,
kołyskę, czy baby box, (kartonowe
pudełko coraz popularniejsze na
świecie), mama po zakończonym
karmieniu odkłada bezpiecznie maleństwo. Wiedząc, że musi wykonać
takie działanie, pozostaje bardziej
czujna i często decyduje się też na
karmienie w pozycji siedzącej, w
której trudniej zasnąć. Dziecko leży w bezpiecznym miejscu, skąd
na pewno nie spadnie (co może się
zdarzyć w sytuacji, gdy śpi w łożu
małżeńskim), a dodatkowo ułożone
jest na materacu bezpiecznym i przeznaczonym dla dzieci. Materac taki
dopasowany jest także składem, by
uniknąć ryzyka alergii.

Jak dobrze jest mieć maleństwo
blisko siebie
Gdy w domu pojawia się długo wyczekiwane maleństwo, rodzice chcą
nacieszyć się nim i spędzają razem
każdą chwilę. Dla świeżo upieczonych mam jest bardzo wygodne
mieć dziecko na wyciągnięcie ręki
i nie wstawać w nocy na karmienie.
Podnoszenie się i wyjmowanie dziecka z łóżeczka, wiąże się też z pewnymi dolegliwościami, zwłaszcza tuż
po porodzie. Dlatego wielu rodziców
wybiera spanie z noworodkiem/niemowlęciem w jednym łóżku. Pytanie
tylko, czy jest to korzystne dla dziecka?
Oczywiście, niewątpliwą zaletą takiego wspólnego spania dla dziecka
jest bliski kontakt z mamą i tatą,
przytulanie się, nawiązywanie więzi. Dziecko czuje się na pewno bezpieczne, słysząc bicie serca swoich
rodziców. Warto jednak zastanowić
się nad innymi aspektami tej sprawy. Okazuje się bowiem, że nie zawsze jest to bezpieczne.
Warto o tym wiedzieć – historia
mamy
Jedna z mam opowiedziała nam
swoją smutną historię. Nie chcemy
nikogo nastraszyć, bo w takich niezwykle trudnych przeżyciach nie
chodzi o to. Warto po prostu ostrzec
innych, by mieli na uwadze niebezpieczeństwo związane ze spaniem z
dzieckiem we wspólnym łóżku, jak
powiedziała pogrążona w rozpaczy
kobieta. Ona nie wyobrażała sobie
odkładania noworodka do łóżeczka
i wstawania w nocy po kilkanaście
razy, więc wybrała opcję, by dziecko
spało blisko niej. Gdy się przebudzało, wyczerpana mama podawała mu
pierś i przysypiając czekała na kolejną pobudkę.
Niestety, jak się okazało, w czasie
kolejnego karmienia zasnęła i nie
doczekała momentu, aż dziecko naje się, a ona odsunie maleństwo na
bezpieczną odległość. Sekcja zwłok
wykazała, że dziecko się udusiło. Nie
mogąc zmienić położenia głowy, zo-

Źródło: www.mamadu.pl

Łóżko rodziców dopasowane jest do
ich potrzeb, często też pościel nie
jest prana w proszkach czy płynach
przeznaczonych dla dzieci. Staje się
to kolejnym źródłem alergii. Łóżko
nie ma właściwych zabezpieczeń,
więc żeby ochronić dziecko, trzeba
układać poduszki, które w czasie
snu mogą oczywiście spaść.
Można spać z dzieckiem, ale pamiętajmy o tym!
Wygoda dla matki jest bardzo ważna, zwłaszcza w tych pierwszych
miesiącach życia, kiedy organizm
kobiety jest najbardziej wyeksploatowany. Chodzi jedynie o wiedzę, że
takie zdarzenia mają miejsce.
Jeżeli więc chcemy spać razem z
ukochanym maleństwem, pamiętajmy:

– dziecko powinno być zabezpieczone z dwóch stron, zarówno od
zewnętrznej, jak i od strony mamy,
– maleństwo powinno leżeć w bezpiecznej odległości od rodziców, najlepiej około min.40-50 cm,
– nie powinno być okryte tą samą
kołdrą co rodzice, warto mieć małą, lekką kołderkę, kocyk, a najlepiej
śpiworek, którego dziecko nie zarzuci sobie na buzię,
– dziecko powinno spać na plecach,
nie na boku z możliwością zmiany
pozycji (mowa tu o najmłodszych
dzieciach, które nie potrafią samodzielnie przejść z pozycji brzuszka
na plecy),
– dziecko nie powinno spać pomiędzy rodzicami, a ewentualnie z brzegu łóżka dobrze zabezpieczonego.
Intymność rodziców też ważna
Warto też pamiętać, że wiele mówi
się o tym, że rodzice, decydując się
na spanie z dzieckiem, rezygnują z pewnej intymności.
Bliskość pomiędzy rodzicami jest bardzo ważna, kobieta decydująca się na długie
spanie z dzieckiem, choć
zapewne nie chce, odsuwa
od siebie partnera. Może
mieć on poczucie odrzucenia, a także jak twierdzą psychologowie, zazdrości, że to
dziecko jest w tej chwili na
pierwszym miejscu.
Rodzice śpiący wraz z dzieckiem często narzekają też
na niewyspanie, zwłaszcza
opiekunowie dzieci powyżej
1. roku życia. Maluch taki
często jest dość niespokojny w nocy, często zmienia położenia
i rozpycha się, co wybudza rodziców
i przyczynia się do niewyspania.
Nie można się obawiać, że dziecko
śpiące w naszym łóżku nie będzie go
chciało nigdy opuścić, ale rzeczywiście zajmuje trochę czasu odzwyczajenie 2-latka od spania z rodzicami.
Wspólne spanie z dzieckiem, jak
widzicie, ma swoje plusy i minusy.
Każdy rodzic powinien podjąć własną decyzję i wybrać rozwiązanie najlepsze dla siebie i dziecka. Nie ma co
przekonywać nikogo do własnych
racji, ale warto, naprawdę warto
znać różne rozwiązania, zagrożenia
i niebezpieczeństwa, by podejść do
sprawy odpowiedzialnie i rozsądnie.
Ewa Podleśna – Ślusarczyk
mamadu.pl
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Z bloga wesołej emigrantki

Laptop dla każdego ucznia - wady i zalety
W szkole dziewczyn rozpoczęli ten
rok szkolny projektem „laptop dla
każdego ucznia”. Wspominałam
już o tym, ale przypomnę na wstępie, jak to działa.
Przy zapisie Młodej do szkoły podpisaliśmy zgodę (czy tam umowę
– jak zwał tak zwał) na laptopa dla
niej. Dostaliśmy specyfikację sprzętu, cenę oraz to, ile nas to będzie
kosztować. Nie będę tu wnikać w
szczegóły. W szkole – jak wam wiadomo zapewne – systematycznie co
trymestr dostajemy faktury: w przedszkolu jest to kilka euro przeważnie
za świetlicę, jakieś dodatkowe wycieczki itp., w podstawówce dochodzą jakieś obozy, co daje już kwotę
około 50 czy 70 €, w średniej to już
zależy od szkoły.
U nas jest standardowo 50€, ale do
tego właśnie dochodzi spłacanie lapka – 60€ (przy drugim dziecku ma
być mniej) w trymestrze, czyli kwota,
że tak powiem, do udźwignięcia, ale
wiadomo – ziarnko do ziarnka, dziecko do dziecka i kasy ubywa szybciej
niż człowiek zdąży zarabić :-) Lapka
będziemy spłacać 3 lata, potem staje
się on własnością ucznia.
Tak czy owak wszystkie pierwszaki
w szkole średniej, którą wybraliśmy,
mają od września własnego laptopa.
Szkoła odpowiednio je przygotowała
przed wydaniem. Mają Office’a i kilka innych przydatnych programów.
Komp ma też wiele zabezpieczeń
wprowadzonych przez szkolnych
informatyków. Są hasła, różne blokady, ograniczenia itd. Stroną startową – co irytuje wielce moją Młodą
– jest strona Smartschool i nie da
się zmienić z poziomu ucznia ha-ha.
Pierwszą WIELKĄ wadą tego projektu jest noszenie laptopa codziennie do szkoły i z powrotem. Trzeba
go bowiem codziennie ładować (nie
wyobrażacie sobie chyba ładowania
laptów w szkole – 9 klas pierwszych
po około 20 dzieci... a gdzie tu jeszcze drugie, trzecie..., szóste).
Posiadanie laptopa nie jest niestety
równoznaczne z pozbyciem się podręczników, a tych mają w Belgii całkiem sporo, przy czym wszystkie są
formatu A4. Co prawda nie noszą ich
w całości, bo podręczniki są z wyrywanymi kartkami i tylko aktualnie
przerabiany rozdział trzeba nosić w
segregatorze. Część rzeczy (niepo-

trzebnych w danym dniu) można zostawić w szkolnych szafkach (każdy
ma swoją na podwórku pod dachem
– takie metalowe jak w amerykańskich filmach albo szafa w klasie).
Mimo tego Młode taszczą codziennie plecak wypchany po brzegi a do
tego zwykle jeszcze torbę na ramię,
bo nie wszystko się zmieści. Na drugi rok kupimy większe plecaki. Już
podpatrzyłam z jakich firm mają rówieśnicy – są mega duże, prawie jak
turystyczne plecaczyska). Oprócz
podręczników, piórnika i laptopa
w etui oraz jedzenia na cały dzień
(w szkole są 8,5 godziny plus prawie
godzina pedałowania – jeść i pić się
chce) trzeba też czasem nieść strój
i buty na W-F i inne dziwne rzeczy.

- jeden zostawił laptop w sklepie, a
jak wrócił, to już go nie było,
- drugi zostawił na przystanku i tyle
go widzieli,
- trzeciemu wypadł – wyświetlacz do
wymiany.

Do szkoły mają około 7 km, dokąd
dojeżdżają przeważnie na rowerach,
czasem autobusem. Rowery wyposażone mają w torby, co znacznie
ułatwia transportowanie rzeczy i
ubrań. Bo kiedy rano mróz a po południu 20 w plusie to jeszcze kurtki
i swetry dochodzą; czasem jakaś
wycieczka na kajaki czy survival to
jeszcze mokre portki i buty trzeba
transportować – tutejsza szkoła jest
dosyć urozmaicona. Ostatnio podniosłam plecak Młodej – na oko (raczej na rękę) 10-15 kilo, do tego duża
torba na ramię. Jest co dźwigać, czyli
taka szkoła średnia to nie dla byle
chuderlaków jest – Młoda wiedziała,
kiedy urosnąć i przybrać na wadze.
Laptop obowiązkowo trzeba nosić w
plecaku (tornistrze), nie wolno nosić
w rękach, bo na początku roku:

francuskim, ale też na wielu innych
przedmiotach.

Poza tym (jest jeszcze jedna wada,
ale o niej na końcu) pomysł z laptopem w szkole wydaje mi się superowy. Młodzież na pewno woli
korzystać z laptopa niż z tradycyjnego podręcznika. Laptop pozwala
też bardzo urozmaicić i uatrakcyjnić
lekcje.
Uczniowie korzystają z laptopów codziennie, u Młodej jak dotąd najczęściej na STEMie (logiczne), matmie i

Podstawą jest oczywiście
Smartschool, czyli platforma umożliwiająca i ułatwiająca komunikację
pomiędzy nauczycielami, rodzicami
i uczniami. Na Smarstchool odnotowuje się wszystkie punkty, raporty,
uwagi, spóźnienia, terminy i tematy
testów, zadań domowych, rzeczy do
przyniesienia, wycieczki etc., etc.
Podczas lekcji korzystają z klasowej
sieci, gdzie nauczyciel ma kontrolę
nad wszystkim.
Ponadto korzystają ze stron edukacyjnych – filmiki, quizy, dodatkowe zadania, gry edukacyjne (m.in.
strona KAHOOT). Na lekcjach kreatywnych (plastyka, technika) często
szukają w sieci inspiracji.
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Ważnym elementem są prezentacje
w Power Pointcie. Przygotowują je
zarówno w klasie (w grupach lub
indywidualnie) jak i na zadanie domowe. Po czym delikwent wychodzi
na środek klasy, podłącza swojego
lapka do projektora i jedzie z nawijką i obrazkami :-)
Laptopy przydają się też do wyciszania zgrai podczas lekcji. Młoda
opowiada, że jak robią jakieś zadania i ktoś już się upora z tym, to jak
ma przy sobie słuchawki (a kto nie
ma?), może słuchać muzyki z YT, żeby nie nudzić się i nie przeszkadzać
innym.
Jako się rzekło, pozytywnie odbieram ten projekt. Jakby nie patrzeć to
jest przyszłość, przeto im lepiej młodzież będzie sobie z techniką radzić,
tym lepiej dla nich. Tutaj stawiają na
praktykę, myślenie, kreatywność,
umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji w różnych
źródłach. Po kilku latach obserwacji
mogę stwierdzić, że w Belgii nie napycha się głów niepotrzebną wiedzą.
Człowiek ma znać podstawy i umieć
znaleźć wszystkie inne informacje w
różnych źródłach (internet, książki,
czasopisma, instytucje, biura etc.) a

także ocenić ich przydatność oraz
wiarygodność. Czasem fajnie jest
wiedzieć różne rzeczy ot tak żeby
wiedzieć; sztuka dla sztuki, żeby zaszpanować, ale czy to jest komuś tak
na prawdę do szczęścia potrzebne…?
Na koniec jeszcze dwie wady projektu „Laptop dla każdego ucznia”. O
pierwszej wspomina Młoda – wiele
zadań przeznaczonych jest do samodzielnej nauki, czyli można znaleźć
do nich odpowiedzi i spora część
uczniów po prostu je od razu przepisuje zamiast samemu zrobić zadanie. No ale ja pamiętam ze średniej
szkoły tzw. „zbiory zadań” zwykłe
papierowe książki, które z tyłu miały zawsze odpowiedzi. Spora część
osób zaczynała zadanie domowe od
tych ostatnich stron…
Bardzo istotnym minusem dla mnie,
jako rodzica dziecka zwykłego ze
skłonnością do ściemniania, jest
fakt, że ja jako rodzic NIE MOGĘ
dziś powiedzieć - wyłączaj kompa i
bierz się do nauki! Bo dziecko musi
codziennie sprawdzać smartschool
i zawsze ma tę stronę otwartą by
mi pokazać, że „właśnie sprawdza,
co jest na zadanie…” albo „dziś ma
prezentację do zrobienia” tjaaa, tak
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jakby w naszych czasach człowiek
nie miał zawsze na biurku otwartego
podręcznika w razie co.
Otwieram drzwi do pokoju dziewczyn i widzę je obie przy kompach
klik- klik-klik.
– Co robicie?
– Robię prezentację na modę…
– Właśnie sprawdzam, co mamy
zadane…
Padają odpowiedzi jednocześnie.
Zanim stanę przed ekranem, już jest
tylko smartschool lub Power Point…
tylko czasem minecraft zmuli i nie
chce się szybko zamknąć…
– …nnno bo ten tego ten… tak mi się
przypadkiem niechcący otwarł ten
głupi majkraft.
A z drugiego kąta tłit-tłit-tłit…
– …dżizas, znowu klasa coś spamuje… oni tak cały czas, nie dadzą się
człowiekowi uczyć spokojnie.
Tjaaa ….Bo ja nie miałam 12 czy 15
lat…
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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Jak przygotować swoją garderobę na
lato
Szczególnie ważną częścią kobiecej
garderoby będzie również letnia koszula – biała, beżowa, jasnoniebieska, w kratkę, prążki, z koronką lub
falbanką. To uniwersalne ubranie
jest szybkim rozwiązaniem na niezbyt, jednak dość elegancki outfit.

Ta pora roku, szczególnie w Belgii,
bywa kapryśna, ale na pewno nie
zabraknie w niej słonecznych, upalnych dni. Dlatego warto zadbać o
kilka podstawowych rzeczy do naszej garderoby, żeby móc szybko i
ładnie się ubrać na każdą okazję.

Następnie pomyśl o przynajmniej
dwóch parach krótkich spodenek,
najlepiej jeansowych i materiałowych w stylu safari, które sprawdzą się każdego letniego sezonu
pomimo zmieniających się trendów.
Dodatkowo, warto pomyśleć o wygodnej spódnicy ołówkowej lub rozkloszowanej, w ulubionym kolorze
lub princie, który idealnie zgra się z
letnimi koszulkami.
Skoro mowa o pokazywaniu nóg,
to w upalne dni znakomicie sprawdzą się letnie, zwiewne, casualowe
sukienki, w wersji mini, jak i maksi.
– Warto mieć chociaż dwie w swojej
garderobie. Jeśli nie będziesz miała
co na siebie włożyć, to w pierwszej
kolejności sięgaj po ten ciuch, w

W letniej garderobie
na pewno nie może zabraknąć kilku koszulek
z krótkim rękawem i na
ramiączkach, najlepiej
dobrej jakości z naturalnych materiałów takich
jak wełna, bawełna czy
len, w których skóra
będzie swobodnie oddychać. Wybierz dwa-trzy kolory lata, jakiś
delikatny wzór, kobiecy
nadruk; bardziej biel, niż
czerń.

to skusić się na jakiś szalony, letni
trend. Nie przesadzajmy jednak z
ilością „modnych” rzeczy. Jak wiadomo, trendy zmieniają się co roku
– chociaż od jakiegoś czasu możemy zauważyć, że zmiany następują
dopiero po minimum dwóch latach
– jednak dwie-trzy nowe, trendowe

rzeczy, zgodne z naszym stylem i
resztą ubrań, na pewno nie zaszkodzą. Warto przy tym pamiętać, że
niektóre letnie trendy nigdy nie wyjdą z mody. Lato od lat kocha klimat
marynarski, boho, etno, safari, coachella, dlatego rzeczy w tym stylu co
roku będą na topie.
którym na pewno będziesz wyglądać
wyjątkowo kobieco.
Kolejną ważną rzeczą jest letnia kurtka – marynarka, jeansówka, cienki
jasny płaszcz – coś, co w zimniejsze
dni zawsze przypasuje do każdej naszej stylizacji; będzie praktycznym
okryciem, niezbyt grubym, żeby móc
je w każdej chwili zdjąć, zwinąć i
schować do torby. Szczególnie w
Belgii taka rzecz będzie nieocenionionym dodatkiem, chociażby przy
porannym wychodzeniu z domu,
kiedy temperatura powietrza jest
jeszcze niska, nie mówiąc już o jeździe na rowerze z samego rana np.
do pracy.
Poza podstawowymi rzeczami war-
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oczu. Szukamy letniej torby, najlepiej w stylu plecionego koszyka z przewiązaną apaszką, który
wszystko pomieści, lub
„marynarskiego worka”
czy torebki z frędzlami.
Oczywiście, nie zapominajmy też o kolorowej
biżuterii, która podkreśli
opaleniznę i doda smaczku każdemu outfitowi. Nie
przesadzajmy jednak z jej
ilością i wybierajmy ciekawe akcesoria w letnim
stylu safari, etno lub boho.

W przypadku obuwia niezawodne na
lato będą wygodne sandały, japonki
lub klapki, espadryle, trampki lub
sneakersy. Przy pięknej opaleniźnie
naszego ciała najlepiej sprawdzą się
jasne, pastelowe kolory lub brązy.
Odpowiednie buty, które nie obcierają i pozwalają stopie oddychać, to
najlepszy prezent dla naszych nóg
w upalne dni.
Bez wątpienia, nie ma lata bez letnich dodatków! Nie zapominamy
o okularach w super stylu i dobrej
marki, aby chronić zdrowie naszych

Ostatnim ważnym, choć
często lekceważonym
dodatkiem, jest nakrycie głowy.
Kapelusze, och, kapelusze! Duże,
małe, słomkowe, materiałowe! Nie
tylko nasze dzieci powinny chronić
swoje głowy w upalne dni np. na
plaży. Kapelusz to jest szyk i klasa!
A w okresie letnim możemy śmiało
go nosić bez obawy, że ktoś pomyśli
o nas jak o jakiejś wielkiej damie.
Dlatego szukaj odpowiedniego modelu do kształtu Twojej twarzy, który
posłuży na kilka sezonów.
Fot. Anna Gogół ,
Anna Kaczmarczyk
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Jak schudnąć i nie zwariować…
chudnięcie na czas i bez pomocy rozumu. Odchudzanie się za wszelką
cenę jest diametralnie różne od odchudzania uwzgledniającego aspekt
zdrowotny, który dla każdego z nas
powinien być priorytetem.
Źródło: www.dietamy.pl

Ekspertów w dziedzinie odchudzania jest wielu. Któremu z nich
zaufać, skoro do wyboru mamy
nie dziesiątki, ale setki propozycji, a jedna dieta wydaje się lepsza
od drugiej. Dodając do tego całe
mnóstwo rewelacyjnych preparatów, które ponoć potrafią zdziałać
cuda, można się naprawdę w tym
wszystkim pogubić. Wiele osób
pragnących schudnąć latami szuka cudownego środka i wciąż nie
może go znaleźć. Jak w tym natłoku informacji nie nabawić się
kompleksów, schudnąć i nie zwariować?
Magiczne dobre rady
Hasło „jak szybko schudnąć” jest
jednym z najczęściej wyszukiwanych w sieci. Internet aż kipi od dobrych rad, które często nie tylko nie
spełniają swego zadania, ale także
wyrządzają nam ogromną szkodę.
Trudno znaleźć logikę w tym natłoku informacji. Cudowne porady w
stylu: jedz tylko kapustę, pij samą
wodę, odżywiaj się tylko i wyłącznie
ziemniakami, to rady, dzięki którym
nasze włosy, skóra i ciało doznają
znacznego uszczerbku.
Nie wierzę już reklamom zachęcającym do spożywania tabletek dzięki
którym w krótkim czasie osiągnę
wymarzoną sylwetkę. Mam dość
słuchania bajek typu: zażyjesz ten
preparat i schudniesz do lata, użyjesz tego kremu, a twój obwód bioder jak zaczarowany się zmniejszy.
Trafia mnie przysłowiowy szlag, kiedy widzę hasła namawiające do zażycia konkretnego preparatu, który
ponoć sprawi, że moja figura stanie
się nagle idealna. Wystarczy tylko
dokonać zakupu. To są obietnice bez
pokrycia, bo wymarzona sylwetka
nie pojawi się znikąd.
Nie da się szybko schudnąć. Chyba
że ze stratą dla zdrowia, co w konsekwencji doprowadzi nas do wydania
dużych pieniędzy na wizyty u specjalistów i naprawienie tego, do czego
doprowadziliśmy przez własną głupotę. Bo tak się kończy niezdrowe

Już to przerabiałam
Odkąd pamiętam, zawsze byłam
niezadowolona ze swojej sylwetki.
Wprawdzie nie jestem grubasem,
ale zbędne kilogramy towarzyszyły
mi przez całe dotychczasowe życie.
Przetestowałam na sobie wiele cudownych diet. Efekt? Przez krótki
czas rzeczywiście mój obwód w pasie czy w biodrach zmniejszył się,
może niezupełnie tak jak bym chciała, ale lepszy rydz niż nic. Dopinałam
spódniczkę, chociaż fałdki tłuszczyku wylewały mi się na boki.
Ale niektóre z tych rewelacyjnych
diet dokonały w moim organizmie prawdziwego spustoszenia.
Wypadały mi włosy, paznokcie stały
się łamliwe, bolała mnie głowa, miewałam nudności, czułam się osłabiona – ale co mi tam. Ważne było tylko
to, że „wchodziłam” w spódniczkę.
Z trudem, ale jednak.
Teraz już wiem, że mniejszy obwód
w pasie i biodrach nie był tego wart.
Odchudzać się można, czasami
wręcz trzeba, ale należy działać z głową. Do odchudzania należy przystąpić dopiero wtedy, kiedy się wie, co
jest dobre dla organizmu, podszkolić
się w tym temacie, zasięgnąć porady
fachowców i nie wierzyć w każdą napotkaną po drodze dietę-cud.
Najtrudniej zawsze było mi kurację odchudzającą rozpocząć.
Odsuwałam w czasie jej rozpoczęcie,
a powodów ku temu miałam tysiące. Moje wymówki były dla mnie jak
najbardziej przekonujące. No bo jak
można się odchudzać w okolicach
świąt, kiedy lodówka jest wypełniona po brzegi, zamrażalnik też.
Trzeba to najpierw wyjeść, przecież
nie wyrzucę. Jak będzie miejsce w
lodówce, kupię wtedy odpowiednie
produkty żywnościowe i zacznę się
odchudzać.
Wczesną wiosną, kiedy „królowała”
grypa, o odchudzaniu też nie było
mowy. Osłabiony po chorobie organizm musiał nabrać sił, co przekładało się na „odpowiednie” odżywianie. To nie był czas na chudy
twarożek, jedno jabłko, beztłuszczowy jogurt i chude mięso. Potem wypadły mi urodziny córki i imieniny
teściowej – tego nie mogłam sobie

darować, bo moja teściowa gotuje
niemal jak Magda Gessler. Później
była Wielkanoc i sezon na lody, które uwielbiam, i tak bez końca.
Z każdym nadchodzącym miesiącem obiecywałam sobie, że zacznę
odchudzanie i jakoś zawsze coś takiego mi wypadło, że nie mogłam
obietnicy dotrzymać. Wyznaczałam
sobie ramy czasowe i ciągle je przesuwałam. Aż doszłam do momentu,
w którym zrozumiałam, że najtrudniejsze w odchudzaniu jest jego rozpoczęcie.
Jak schudnąć?
Szybko się nie da, uwierzcie mi. Idąc
na łatwiznę (bo na swoją silną wolę
nie mogłam liczyć), przetestowałam
na sobie niczym królik doświadczalny najróżniejsze cudowne preparaty
i diety. I wiem, że schudnąć można,
ale nie wolno robić niczego na czas.
Najważniejsze w odchudzaniu jest
zdrowie. Nasze własne.
Od czego zacząć? Od aktywności
fizycznej. Na początek wystarczy 10
minut codziennego ruszania się. Ale
regularnie. Sprawdza się opracowanie schematu ćwiczeń co najmniej
na miesiąc. Ćwicząc systematycznie
odkryjemy w niedługim czasie, że
z dnia na dzień idzie nam to coraz
sprawniej, a godzina, czy nawet
dwie, fizycznej aktywności nie będzie stanowić problemu.
O wiele trudniejsze w realizacji
jest odpowiednie odżywianie się.
Działania zaczynamy od przeprowadzenia selekcji produktów dotychczas przez nas spożywanych i wprowadzeniu zasad, które naszemu
organizmowi nie przyniosą szkody.
Eliminujemy z naszego jadłospisu
szkodliwe substancje. Na pierwszy
ogień idzie cukier, także ten, którego
nie widać gołym okiem a jest sprytnie ukryty w wielu produktach.
Równolegle zabieramy się za konserwanty, ulepszacze, udoskonalacze, wzmacniacze smaku i sztuczne
barwniki, jednym słowem całą chemię. Wyrzucić ich całkowicie nie
jesteśmy w stanie, ale ograniczyć,
tak. Rezygnujemy z wszelakich produktów zawierających zero tłuszczu
i tych typu light, gotowych sosów i
zup, margaryny, owocowych jogurtów i serków. Smakową wodę mineralną zastępujemy naturalną.
Spożywamy masło i ograniczamy
liczbę zjadanych węglowodanów.
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Nasz jadłospis układamy ze zdrowych nieprzetwarzanych produktów, najlepiej takich jakimi obdarzyła nas natura. Przestawiamy się
na chude i dobre gatunkowo mięsa, ryby, warzywa i zdrowe tłuszcze.
Każdego dnia zjadamy odpowiednią
porcję warzyw i owoców.

trzeba wykonywać w określonym
czasie i o tej samej porze. Wskazane
jest, by mierzyć się rano, bezpośrednio po przebudzeniu, będąc na
czczo. Co należy mierzyć? Obwód
klatki piersiowej, brzucha, talii, bioder, ramienia, przedramienia, uda i
podudzia.

Nasz organizm powoli zacznie reagować na nową dietę i aktywność fizyczną. Ten proces musi potrwać, bo
naprawianie lat zaniedbań nie przychodzi ani łatwo ani szybko. W ciągu kilkunastu dni nie można zgubić
kilogramów nagromadzonych przez
lata. Dlatego nie można załamywać
się brakiem natychmiastowych rezultatów zwłaszcza wtedy, kiedy po
pierwszych dniach kuracji okaże
się, że przybył nam dodatkowy kilogram. Pamiętajmy, że każdy z nas
chudnie w swoim własnym tempie.

Zdjęcie prawdę ci powie
Od samego początku procesu odchudzania powinno się dokumentować swoje działania. Przyda się
to zwłaszcza wtedy, kiedy będzie się
nam wydawało, że nasze odchudzanie nie przynosi żadnych efektów.
Zdjęcia należy robić raz na miesiąc
i tego samego dnia, na przykład każdego 20. dnia miesiąca. To pomoże
obserwować poczynione przez nas
postępy i będzie doskonałą mobilizacją do dalszych działań.

Witaminki i magiczne preparaty
na odchudzanie
Odchudzaniu zawsze towarzyszy
niedobór witamin, co odczuje nasz
organizm. Trzeba się wspomóc witaminami, z których najzdrowsze są
oczywiście te zawarte w świeżych
warzywach i owocach.
Najcenniejsze witaminy to te z grupy B, zwłaszcza B1 i B2, B6, B7 i
B12. Ważna jest także witamina C
zapewniająca wchłanianie żelaza w
organizmie i wpływająca na proces
magazynowania tłuszczu. Bardzo
ważną rolę w procesie odchudzania
odgrywa też witamina D, która ma
wpływ na kości. Podczas stosowania
diety często pojawia się także niedobór witaminy E, a także A i K.
W procesie odchudzania można też
wziąć pod uwagę gotowe produkty.
Na sklepowych i aptecznych półkach pojawia się coraz więcej suplementów diety, które obiecują szybką i skuteczną pomoc w zgubieniu
nadprogramowych kilogramów.
Dostępne są bez recepty i w różnej
postaci. Rozpowszechnione za pomocą reklamy mają sprawić cuda.
Nie wszystkie jednak dostępne środki odchudzające mają potwierdzoną
i udowodnioną skuteczność. Bywa i
tak, że odchudzają tylko nasze portfele.
Z założenia te wszystkie „wspomagacze” powinny być bezpieczne
dla zdrowia, jednak niektóre z nich
zawierają składniki, które mogą powodować pewne działania niepożądane. Dlatego do kwestii suplementów wspomagających odchudzanie
trzeba podchodzić z rezerwą. Efekt
takiego odchudzania jest tylko po-

Źródło: www.polki.pl

zorny i krótkotrwały. Suplementy
diety lepiej zastąpić zmianą sposobu
odżywiania i aktywnością fizyczną.
Bezcenny centymetr i nie zawsze
potrzebna waga
Podczas kuracji odchudzającej
codzienne ważenie stało się moją
obsesją. Wchodziłam na wagę pełna nadziei i nic. Wskaźnik stał w
miejscu lub co gorsza pokazywał
przyrost wagi. Wprawdzie niewielki, ale jednak. Teraz mądrzejsza o
własne doświadczenia i błędy oraz
rady fachowców już wiem, że ciągłe ważenie się prowadzi donikąd.
Waga nie zawsze mówi prawdę i nie
można traktować jej jak wyrocznię.
Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że nawet przez 2-3 tygodnie
codziennych ćwiczeń
waga może „stać w
miejscu”. Bywają
dni, kiedy jesteśmy
zmęczeni, albo mamy problem z ciśnieniem, czy więcej
wody w organizmie,
lub po prostu pozwoliliśmy sobie na zjedzenie czegoś więcej.
Dlatego nie ma sensu
ciągłe wchodzenie na
wagę i zadręczanie
się brakiem spadku
kilogramów. Ważmy
się raz na tydzień, to
naprawdę w zupełności wystarczy. Lepiej
kupić centymetr i raz
w miesiącu mierzyć
obwody ciała.
Aby pomiary obwodów poszczególnych
części ciała można
było wykorzystać do
kontrolowania efektywności procesu
odchudzania, należy
korzystać tylko z jednego centymetra krawieckiego. Pomiary

Można schudnąć? – Można, tylko
trzeba to robić z głową. Nie wolno
dać się zwariować wszechobecnej
reklamie zachęcającej nas do kupienia rewelacyjnego preparatu po
którego zażyciu obwód w pasie natychmiast się zmniejszy, pośladki
będą jędrne i tym podobne. Cudów
nie ma. Na efekt trzeba cierpliwie
zapracować, sam nie przyjdzie.
Aleksandra Dobiecka
Źródła:
kobietaniezwykla.pl, ohme.pl,
akademiawitalnosci.pl, szpunkowiewpodozyzycia.blogspot.be
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Sezonowe samo zdrowie
gę panujące w niej warunki
atmosferyczne. Tymczasem
przez cały rok handlowcy oferują nam praktycznie wszystkie możliwe warzywa i owoce.
Hodowane w szklarniach, poddawane różnym sztuczkom,
żeby były jak najbardziej kolorowe i przyciągały wzrok. Jak
to się ma do życia w zgodzie z
naturą i dbania o swój własny
organizm? – Nijak.
Źródło: www.portalaktywni.com

Lato tuż - tuż, a wraz z nim prawdziwy wysyp owoców i warzyw.
O tej porze roku są one nie tylko
smaczne, ale dostarczają też najwięcej korzyści naszemu zdrowiu.
Są źródłem witamin, ułatwiają
trawienie, doskonale sycą i pomagają ukoić pragnienie. Zawierają
najwięcej składników odżywczych
i najpełniej odpowiadają na potrzeby naszego organizmu.
W zgodzie z naturą
Człowiek jest nieodłączną częścią
natury. Od zarania swojego istnienia spożywał to, co dawała mu
Ziemia. Żył zgodnie z jej rytmem,
siły i zdrowie czerpał z sezonowych
warzyw i owoców. Zjadał tylko to, co
nazbierał, lub (później) wyhodował.
Uprawiał rośliny zgodnie z rytmem
natury i żywił się tym, co aktualnie
rosło na polach i w ogrodach. Nie
jadł tego co sztuczne i przetworzone.
Z biegiem lat nawyki żywieniowe
człowieka stały się niezgodne z
cyklem pór roku, co spowodowało
rozwój chorób. Ich liczba stale rośnie, podobnie jak chorujących ludzi.
Odrzuciliśmy to, co daje nam natura, a ona doskonale wie, co robi.
Nasze zapotrzebowanie żywieniowe
się nie zmieniło, zmianie uległy nasze nawyki. Nadal jesteśmy ludźmi
i mamy taki sam (prawie) organizm
jak nasi przodkowie kilka wieków
temu. Tylko niewłaściwe jemy. Przez
lata nasz naturalny instynkt został
wyparty przez modyfikowane genetycznie produkty, zmodyfikowaną
żywność, konserwanty, ulepszacze,
wypełniacze itp.
Odżywianie się zgodnie z naturą
polega na tym, aby jeść produkty,
które w danym momencie oferuje
nam klimat w jakim żyjemy. Czyli
spożywanie tego co rośnie w naszej
strefie klimatycznej biorąc pod uwa-

Sezonowo
Warzywa i owoce sezonowe to
takie, które są w pełni dojrzałe, ale
w określonym przez przyrodę czasie.
Ich okres przydatności do spożycie
jest w miarę krótki, za to Matka
Natura wyposażyła je w witaminy,
białka, tłuszcze, czy węglowodany.
Spożywając te produkty dostosowujemy się do naturalnego rytmu
przyrody i dostarczamy organizmowi wszystkiego co najlepsze.
Sezonowe letnie warzywa i owoce
są skarbnicą naturalnych witamin i
minerałów, które – co ważne – spożywane w odpowiednich dawkach
pozwolą zachować zdrowie i dobre
samopoczucie, dodadzą nam sił witalnych i energii do działania.
Nasz organizm nie potrafi gromadzić na zapas wielu składników.
Dotyczy to także witamin zawartych
w sezonowych warzywach i owocach. Organizm szybko je przyswaja,
ale równie szybko wydala. Dlatego
musimy zadbać, żeby nie było ich
niedoboru.

Owoce i warzywa koloru czerwonego
Na przykład: pomidory, papryka, buraki, jabłka, wiśnie, czereśnie, truskawki, maliny, żurawina. Mają bardzo pozytywne działanie dla naszego
serca i całego układu krwionośnego.
Są cennym źródłem antyutleniaczy, skutecznie obniżają cholesterol. Korzystnie wpływają na nerki.
Działają także przeciwnowotworowo, odmładzająco, przeciwzapalnie,
przeciwwirusowo i antybakteryjnie.
Zapobiegają cukrzycy, miażdżycy
oraz nadciśnieniu tętniczemu.
Owoce i warzywa żółtopomarańczowe
Na przykład: kukurydza, marchewka, dynia, żółta papryka, żółte jagody, jabłka, gruszki, śliwki czy
morele. Stanowią idealne źródło
beta-karotenu. Pozytywnie wpływają
na wygląd włosów, skóry i paznokci
oraz odporność. Obniżają ciśnienie
tętnicze i zmniejszają ryzyko chorób związanych z układem krwionośnym. Dodatkowo zapewniają
należyte funkcjonowanie narządu
wzroku o zmierzchu, chroniąc przed
tzw. kurzą ślepotą. Po pomarańczowe owoce i warzywa powinny sięgać
także osoby, które są przemęczone,
zestresowane, mają zwyrodnienia
stawów, choroby kości.
Warzywa i owoce dostały ten barwnik od natury głównie po to, by
nie uszkodziło ich nadmierne nasłonecznienie. Tak samo i nas beta-karoten uchroni przed szkodliwymi
promieniami.

W każdym z sezonowych owoców
czy warzyw znajdują się inne witaminy i minerały (lub w nich przeważają). Należy więc odpowiednio
dobierać ich skład, aby dostarczyć
naszemu organizmowi jak najwięcej
potrzebnych składników.

Zielone owoce i warzywa
Na przykład: sałata, brokuły, ogórek,
szpinak, szczypiorek, zielona papryka, cukinia, kabaczek, fasolka, kapusta, szczaw, natka pietruszki, zielony
groszek, szparagi, rzeżucha, ogórek,
agrest, czy jabłka.

Zdrowo czyli kolorowo
Lekarze i dietetycy dzielą
owoce i warzywa na pięć
podstawowych grup kolorystycznych. Każda z nich
zawiera określone, często odrębne właściwości.
Barwa warzyw i owoców
wskazuje na zawarte w
nich składniki odżywcze
oraz właściwości zdrowotne. Koloru nadają im naturalne barwniki roślinne
takie jak karotenoidy, chlorofil czy antocyjany.

Źródło: www.zpasjidozdrowia.blogspot.be
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Ich najważniejszym składnikiem
jest chlorofil. Pomaga organizmowi pozbywać się z toksyn i metali
ciężkich, zapobiega nowotworom,
zwiększa krzepliwość krwi i odporność. Warzywa i owoce z tej grupy
mają zbawienne działanie dla pracy
jelit i w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Zawierają kwas foliowy szczególnie polecany kobietom
planującym zajście w ciążę. Są też
źródłem błonnika oraz witamin A,
C i E, K.
Owoce i warzywa koloru białego
Na przykład: kalafior, por, kapusta
pekińska, cebula, czy czosnek.
Owoce i warzywa o białym lub szarawym zabarwieniu zawierają liczne składniki przeciwbakteryjne.
Wzmacniają odporność oraz obniżają poziom cholesterolu. Działają
także przeciwwirusowo i przeciwzapalnie. Zawierają siarkę, która jest
niezbędna dla utrzymania dobrej
kondycji włosów oraz skóry. To naturalna broń przy infekcjach.
Niebieskie i fioletowe warzywa
i owoce
Na przykład: jeżyny, jagody, śliwki, bakłażan, winogrona czerwone,
aronia, porzeczki czarne, borówka
amerykańska.
Wywierają protekcyjne działanie na
wzrok oraz opóźniają starzenie się.
Uszczelniają naczynia krwionośne,
obniżają utlenianie cholesterolu
LDL. Spożywanie dużej ilości winogron przyczynia się do zmniejszenia
zachorowalności na miażdżycę.
Należy pamiętać o zachowaniu właściwych proporcji warzyw i owoców
w codziennej diecie i przestrzegać
zasady: ¾ warzyw i ¼ owoców.
Warzywa można spożywać bez
większych ograniczeń, jednak porcje owoców powinny być kontrolowane z uwagi na zawartość cukrów
prostych, których nadmiar negatywnie wpływa na utrzymanie należnej
masy ciała. Warto pamiętać także i o
tym, że sezonowe warzywa i owoce
zaleca się w większości spożywać na
surowo.

Źródło: www.dietetykjastrzebie.pl

Zdrowe i świetnie smakują
Sezonowe letnie warzywa i owoce
oferują to, czego potrzebuje nasz organizm. Należy po nie sięgać przy
każdej możliwej okazji.
Co nam oferują letnie miesiące?
Czerwiec:
Warzywa: rzodkiewka, sałata, botwinka, gruntowa natka pietruszki,
szczaw, młode ziemniaki, rukola,
bob, brokuły, cukinia, fasolka szparagowa, młoda marchewka, liście
młodego selera, kalarepa, kalafior,
szparagi, szpinak, zielony i cukrowy
groszek.
Owoce: wiśnie, truskawki, czereśnie, agrest, śliwki i porzeczki.
Lipiec:
Warzywa: bakłażan, botwinka, młode buraki,
brokuły, bob, groszek
zielony i cukrowy, fasolka szparagowa, kalarepa, kalafior, kukurydza,
marchewka, natka pietruszki, ogórek, papryka,
por, rzodkiewka, rukola,
sałata, liście selera, szparagi, szczaw, ziemniaki.
I pomidory, które są w
istocie owocami.
Owoce: arbuz, agrest,
porzeczki, czereśnie,
maliny, wiśnie, truskawki, śliwki, brzoskwinie i
nektarynki.
Sierpień:
Warzywa: buraki, bakłażan, brokuły, fasolka szparagowa, cukinia,
kalarepa, kalafior, kukurydza, marchewka, natka pietruszki, ogórek,
pomidory, por, papryka, rzodkiewka,
rukola, sałata, liście selera, szczaw,
szparagi, szpinak, ziemniaki, fasola,
młoda kapusta.
Owoce: agrest, arbuz, czereśnie,
maliny, nektarynki, brzoskwinie, porzeczki, poziomki, śliwki, truskawki,
jagody i winogrona.
Co jeść i dlaczego. Krótki przegląd
wybranych letnich sezonowych
owoców i warzyw
• Truskawki – doskonałe źródło
witamin C, A, witamin z grupy B,
kwasu foliowego, potasu, żelaza,
magnezu, wapnia, fosforu, manganu, cynku, miedzi. Truskawki ułatwiają przyswajanie żelaza z innych
pokarmów, działają moczopędnie
i odtruwająco. Wspomagają pracę
nerek, regulują wydzielanie żółci i
pomagają w usuwaniu kwasu moczowego. Poprawiają trawienie tłuszczu i białka, neutralizują substancje
rakotwórcze, zmniejszają ciśnienie
i pomagają obniżyć poziom złego
cholesterolu.
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• Czereśnie – zawierają spore ilości witamin z grupy A, B i C oraz
flawonoidy. Spowalniają procesy
starzenia się skóry oraz oczyszczają organizm z toksyn i szkodliwych
produktów przemiany materii.
Przyczyniają się do usuwania z organizmu nadmiaru soli i zmniejszają ilość kwasu moczowego we krwi
• Śliwki – regulują trawienie, zapobiegają zaparciom, zmniejszają zagrożenie chorób nowotworowych
jelita grubego. Są bogate w witaminę C, A i rzadko występującą w owocach witaminę E. Zawierają sporo
witamin z grupy B, potas, żelazo,
magnez, wapń i fosfor. Działają antynowotworowo oraz przeciwmiaż-

Źródło: www.lovi.pl

dżycowo. Wpływają kojąco na układ
nerwowy i poprawiają samopoczucie.
• Maliny – bogate źródło witaminy
C i błonnika, wapnia i żelaza, witaminy E, kwasu foliowego i salicylowego. Pomagają w zwalczaniu niestrawności i biegunek.
• Jagody – obniżają poziom złego
cholesterolu, uelastyczniają naczynia krwionośne. Są bogatym źródłem witamin: C, B1, B2, PP, E, K, A
oraz soli mineralnych takich jak:
cynk, mangan, miedź. Świeże owoce jagód regulują trawienie, działają
przeciwbakteryjnie, przeciwpasożytniczo i odtruwająco. Poprawiają widzenie, obniżają poziom cukru we
krwi. Liście jagód działają przeciwbiegunkowo, przeciwcukrzycowo i
przeciwzapalnie.
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• Szczaw – liście tego warzywa zawierają beta-karoten, witaminę C,
żelazo i wapń, a także błonnik pokarmowy. Także rutynę, która uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne i ma działanie antyoksydacyjne.
Szczaw należy dawkować, ponieważ
zawiera szkodliwy kwas szczawiowy.
• Bób – zawiera białka i jest bogatym źródłem kwasu foliowego, obniża stężenie cholesterolu LDL we
krwi. Dzięki dużej zawartości kwasu foliowego może zapobiec wystąpieniu wad rozwojowych u płodu
i wspomóc proces leczenia niedokrwistości. Ma niską zawartość sodu
i jest bogaty w potas oraz błonnik.
• Kalafior – zawiera duże ilości
witaminy C, K, B6, B9, sód, potas,
magnez, wapń, żelazo, miedź, cynk
i fosfor. Powinien być spożywany
przede wszystkim na surowo, ponieważ w wysokiej temperaturze traci
on do 75% witaminy C.
• Kalarepa – zawiera luteinę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, korzystnie wpływa na układ trawienny.
Reguluje perystaltykę jelit i jest
wykorzystywana w leczeniu zaparć. Przyspiesza wydzielanie żółci
i usprawnia trawienie. Kalarepa najwięcej cennych właściwości zachowuje w formie surowej.
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• Szpinak – ma rekordową ilość
żelaza i witaminy C, witamin i soli
mineralnych, a zwłaszcza chlorofilu. Znajdują się w nim również dwa
silnie działające przeciwutleniacze
luteina i beta-karoten. Jest bogaty
w kwas szczawiowy. W szpinaku
jadalne są tylko liście.

• Botwinka – dostarcza do organizmu kwas foliowy, magnez, żelazo
oraz potas; witaminy z grupy A i C.
Zawiera w swoim składzie bioflawonoidy – silne przeciwutleniacze, które usuwają z organizmu szkodliwe
wolne rodniki oraz hamują rozwój
komórek nowotworowych. Botwina
ma dużo betainy – substancji, która
pomaga zapobiegać przeziębieniu i
grypie.
• Por – źródło witaminy A, E, oraz
C i B6, potasu, wapna, magnesu,
fosforu i kwasu foliowego. Obniża
zły cholesterol jednocześnie zwiększając poziom dobrego. Ma korzystny wpływ na układ odpornościowy

i oddechowy. Posiada właściwości
bakteriobójcze.
• Marchewki – doskonałe źródło
błonnika wspomagającego trawienie, oraz karotenu.
• Letnie pomidory – zawierają likopen, który wzmacnia serce, dużo błonnika, witaminę C i potas.
Szklanka soku pomidorowego pita
codziennie ukoi skołatane nerwy.
• Brokuły i kalafiory – są świetnym
źródłem prowitaminy A, witamin z
grupy B1, B2, PP, a także wapnia,
fosforu, żelaza i magnezu.
Korzystajmy z różnorodności warzyw i owoców, jakie daje nam lato. Spożywajmy zdrowe warzywa,
owoce lub soki 5 razy dziennie.
Przyniesie to korzyści zdrowotne
dla naszego organizmu i wzbogaci
nasze menu.
Hanna Korcz
Źródła:
poradnikzdrowie.pl, beawkuchni.
com, portalaktywni.com, zdrowie.
trojmiasto.pl, fabrykasily.pl
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Książka na dziś
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„Żona Lotnika – kobieta, która podbiła
niebo”
dziana z perspektywy głównej bohaterki jest zapisem życia rodziny
Lindberghów.
Autorką książki jest Melanie
Benjamin, urodzona 24 listopada
1962 roku w Indianapolis, w Stanach
Zjednoczonych, powieściopisarka
książek historycznych, która w tej
powieści wciela się w postać głównej bohaterki.

Książkę autorstwa Melanie
Benjamin otrzymałam w prezencie
i jak się później okazało był to jeden z najlepszych prezentów jakie
dostałam. „Żona Lotnika – kobieta,
która podbiła niebo” , to zaskakująca opowieść inspirowana życiem
Anne Morrow Lindbergh, córki ambasadora Stanów Zjednoczonych w
Meksyku i niezwykłej żony niezwykłego człowieka . Historia opowie-

jąc z mężem nowe, podniebne trasy
lotów. Jest pierwszą w Ameryce kobietą, która zdobywa uprawnienia
pilotowania szybowców.

Poznajemy Anne Morrow jako
młodziutką, nieśmiałą, szarą myszkę, która podczas świąt Bożego
Narodzenia poznaje pułkownika
Charlesa Lindbergha. „Szczęściarza
Lindy” – „Samotnego Orła”, człowieka, którego kocha i podziwia cały
świat, który dokonał – wydawałoby
się – rzeczy niemożliwej. W 1927 roku, jako pierwszy człowiek, wykonał
lot pomiędzy Ameryką Północną a
Europą bez międzylądowań.

Autorka przedstawia niezwykłą powieść o życiu – cudownych wzlotach
i tragicznych upadkach. Ukazuje kobietę silną, inteligentną, odważną,
która staje u boku bohatera obserwowanego i podziwianego przez cały
świat. Jest matką sześciorga dzieci.
Jej pierworodny syn Charles Junior
zostaje porwany i zamordowany.
Ta tragedia burzy ich piękny świat.
Burzy go bezpowrotnie. Ciągle żyją
w napięciu, cierpieniu i rozpaczy.
Szpiegowani i obserwowani przez
dziennikarzy, jak również zwykłych
ludzi, czują się jak zwierzęta złapane
w pułapkę, osaczone. Postanawiają
opuścić Amerykę i spróbować odbudować swój zniszczony przez ludzi
świat.

Charles wybiera Anne na swoją
żonę oraz partnerkę w podboju
nieba. Uczy ją latać i nawigować.
Przekazuje jej swoją wiedzę, zachęca
do zdobywania nowych umiejętności. Anne uczy się astronawigacji i
alfabetu Morse’a, uzyskuje licencję
radiooperatora. W krótkim czasie
zostaje drugim pilotem, wyznacza-

Zachęcam Was do poznania historii
Anne Lindbergh – wrażliwej, dzielnej i silnej kobiety. Jestem przekonana, że z zainteresowaniem będziecie
śledzić losy bohaterki, a także podziwiać ją tak, jak ja.
.
Polecam,
Agnieszka B.
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Ciekawostki
Najlepszy sposób na zaparzenie
herbaty
Naukowcy twierdzą, że herbatę
najlepiej jest przygotowywać w kuchence mikrofalowej. W ten sposób
można uzyskać około 80 procent katechin i do 92 procent kofeiny, czyli znacznie więcej niż w przypadku
zwykłego zalewania herbaty gorącą
wodą.

Źródło: www.tvnmeteo.tvn24.pl

Prawidłowy, czyli naukowy sposób
parzenia herbaty, jest następujący.
Należy zalać herbatę w torebce gorącą wodą. Wstawić kubek z herbatą do mikrofalówki i podgrzewać
przez 60 sekund przy mocy 500 W.
Odczekać minutę, a następnie dziesięć razy zanurzać i wyjmować woreczek z herbatą. Na końcu woreczek
wycisnąć i gotowe.
Te produkty mogą wkrótce zniknąć ze sklepowych półek
Wiele wskazuje na to, że już wkrótce będziemy musieli pożegnać się
z takimi produktami jak awokado,
banany, czy pomarańcze. W wyniku
zmian klimatycznych ich masowa
uprawa jest coraz trudniejsza.
Na przykład uprawy awokado wymagają bardzo dużej ilości słodkiej
wody. A już teraz w wielu miejscach
na świecie dostęp do niej jest ograniczony.
Podobny los może spotkać kawę –
być może będziemy musieli się z nią

pożegnać całkowicie już
w drugiej połowie tego
wieku. Zmiany klimatyczne zagrażają również
plantacjom bananów i
orzeszków ziemnych.
Tańcząca z małpami
Kilkanaście tygodni
temu w północnych
Indiach w rezerwacie
Katarniaghat okoliczni
rolnicy wypatrzyli ok.
ośmio-dziesięcioletnią
dziewczynkę, która najprawdopodobniej żyła
wśród małp.

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Kiedy przyszli po nią
policjanci, dziewczynka bawiła się
ze stadem małp i naśladowała ich
zachowania. Małpy próbowały atakować stróżów prawa, ale w końcu
policjantom udało się odpędzić zwierzęta i zabrać dziecko do szpitala.

żym vanem. Nie mogli uwierzyć, że
dzieci przyjechały same. Na miejscu
szybko pojawiła się policja, która
chwilę wcześniej dostała zgłoszenie,
że ulicami małego amerykańskiego
miasteczka – East Palestine, jeździ
auto prowadzone przez dziecko.

Lekarze stwierdzili, że dziewczynka była niedożywiona, miała długie włosy i paznokcie oraz rany na
ciele. Choć już nauczono ją chodzić
w pozycji wyprostowanej, od czasu
do czasu nadal przemieszcza się na
czworakach. Na razie dziecko nie
umie mówić, tylko piszczy i pokrzykuje. Według specjalistów, nie czuje się dobrze w towarzystwie ludzi i
często wpada w złość.

Okazało się, że kilkuletni chłopiec
zabrał swoją 4-letnią siostrę na przejażdżkę do McDonalda, bo obydwoje
mieli wielką ochotę na cheeseburgera. Rodzeństwo tłumaczyło się,
że zabrali kluczyki śpiącym rodzicom i bez ich wiedzy wyruszyli do
McDonalda.

Gdy stan zdrowia na to pozwoli,
dziewczynka trafi do Lucknow
Medical College, gdzie można jej
będzie zapewnić lepszą opiekę.
Policja nadal próbuje zidentyfikować dziecko i szuka jej biologicznych rodziców.
8-letni kierowca z Youtube
Pracownicy Mc Donalda nie kryli
zdziwienia, kiedy zauważyli małe
dzieci podjeżdżające do okienka du-

OGŁOSZENIA DROBNE
Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne wysyłając
e-mail na adres: antwerpiapopolsku@gmail.com
(w temacie wiadomości prosimy wpisać „ogłoszenie
drobne”) lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0488.416.481

• Przyjmę prasowanie co tydzień lub co
dwa tygodnie, 4-5 godzin na dienstencheques. Tel. 0484.585.039

Kiedy dzieci zobaczyły funkcjonariuszy przestraszyły się i zaczęły płakać.
Policjanci wezwali rodziców po swoje pociechy, a ponadto wykazali się
wyrozumiałością i nikogo nie ukarali mandatem.
Dorośli byli zaskoczeni tym, że chłopiec dał radę bezpiecznie przejechać
prawie 2,5 km i pokonał kilka zakrętów, tory kolejowe oraz cztery skrzyżowania.
Dziecko przyznało się, że nauczyło
się jazdy podczas oglądania filmików na Youtube.
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„Miłość na całe życie”
W marcu 2016 roku 41-letnia Polka
za pośrednictwem portalu randkowego poznała o sześć lat młodszego
obywatela Słowacji. Mężczyzna zapewniał, że jest ona osobą, z którą
pragnie spędzić resztę życia. W maju
2016 roku para się zaręczyła.
Mężczyzna wzbudził w kobiecie zaufanie do tego stopnia, że przeniosła
na niego własność położonej pod
Łodzią nieruchomości i mieszkania
w Łodzi o łącznej wartości ok. 540
tys. zł. Później Słowak otrzymał od
swojej wybranki kolejne mieszkanie
warte 220 tys. zł, następnie 35 tys. zł
i biżuterię wartą 20 tys. zł. Kobieta
zaciągnęła także dla niego kredyt w
wysokości 55 tys. zł.
Jesienią tego samego roku kobieta zorientowała się, że padła ofiarą
oszustwa. Wyszło na jaw, że jej narzeczony samowolnie sprzedał mieszkania innej osobie. Powiadomiła o
przestępstwie prokuraturę.
Słowak został zatrzymany i trafił do
aresztu, a do sądu skierowano akt
oskarżenia. Zdaniem policji wszystko wskazuje na to, że z działalności
przestępczej podejrzany uczynił sta-
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łe źródło dochodu. Grozi
mu kara do 15 lat więzienia.
Najwyższy minaret na
świecie
Meczet w Algierze będzie
należał do największych
na całej Ziemi – większy będzie tylko meczet w Mekce i
Medynie. Na terenie obiektu powstaje minaret wysoki
na 265 metrów, który będzie
nie tylko najwyższym minaretem na świecie, ale także
najwyższym budynkiem w
całej Afryce.
Prace nad budowlą trwają od 2011
roku i powoli dobiegają końca, chociaż pierwotnie miały się zakończyć
dopiero w 2020 roku. Na szybki przebieg budowy wyraźnie wpłynęły niskie ceny ropy naftowej.
Meczet będzie mogło odwiedzać
120 tysięcy osób dziennie. Sama sala modlitewna o wymiarach 145 x
145 metrów pomieści nawet 37 tysięcy muzułmanów jednocześnie. Na
terenie obiektu, którego wielkość
będzie wynosić 374 tysiące metrów
kwadratowych, znajdzie się między
innymi wielka biblioteka, muzeum,

Źródło: www.zmianynaziemi.pl

park oraz centrum badawcze kultury islamskiej.
Przeszklony niczym biurowiec i
zabezpieczony odpowiednio przed
wysokimi temperaturami minaret
będzie posiadał windę, dzięki której będzie można dostać się na sam
szczyt budynku, gdzie powstanie
punkt widokowy.
A u nas kościoły takie malutkie…
Opracowała: Karolina Tomczak
Źródła:
tvn24.pl, kopalniawiedzy.pl,
wiadomości.wp.pl,
zmianynaziemi.pl
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