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W majowym głosowaniu Senat RP za-
decydował, że nie będzie wyższego 
świadczenia dla dzieci niepełno-

sprawnych. Oznacza to, że poprawka do ustawy o 
pomocy państwa w wychowaniu dzieci zgłoszona 

przez senatora Jana Rulewskiego, została odrzu-
cona. Senator wnioskował o świadczenie w wy-
sokości 1000 zł dla nieletnich z niepełnospraw-
nościami. Jego zdaniem, pieniądze te mogłyby 
pochodzić ze świadczeń rodzin, których dochody 
przekraczają drugi próg podatkowy. W myśl no-
wych przepisów dotyczących programu 500+ po-
większa się grono osób uprawnionych do otrzy-
mywania świadczenia. Od lipca br. będzie ono 
przysługiwało także na pierwsze i jedyne dziecko 
w rodzinie. Tym samym przestaje obowiązywać 
kryterium dochodowe decydujące o prawie do 
uzyskania wsparcia. Senat uznał także, że świad-
czenie rodzinne będzie przysługiwało dzieciom 
cudzoziemców, nawet w przypadku, gdy centrum 
interesów życiowych danej rodziny nie znajduje 

się w Polsce. Decyzja ta wywołała liczne krytyki 
i kontrowersje. Po wprowadzeniu zmian, pienią-
dze z programu 500+ będzie otrzymywało 6,8 
mln dzieci, z czego blisko 2 mln stanowić będą 
jedynacy. Koszt wypłacanych świadczeń wynie-
sie około 31 mld zł, zaś w przyszłym roku kwota 
ta wzrośnie o dodatkowe 10 mld zł. Do tej pory, 
wydatki na ten cel kosztowały budżet państwa ok. 
23 mld rocznie. Od momentu uruchomienia pro-
gramu wydano na niego ok 70 mld zł. Wnioski 
o przyznanie świadczenia będzie można składać 
już od lipca – w formie elektronicznej, a od sierp-
nia – w wersji papierowej. 

***

2 maja jest obchodzony jako Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i 
Polaków za Granicą. W tym właśnie dniu 

miało miejsce uroczyste podniesienie Flagi Pań-
stwowej RP na Wieży Zegarowej Zamku Kró-

lewskiego. Uroczystość ta odbyła się w obecności 
pary prezydenckiej. Także 2 maja, na dziedzińcu 
Belwederu, prezydent RP Andrzej Duda dokonał 
odznaczenia osób zasłużonych dla działalności 
polonijnej.   Dokończenie na str. 4
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Ordery Odrodzenia Polski i Ordery Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali wybitni dzia-
łacze reprezentujący środowiska Polonii na całym 
świecie. Prezydent podziękował osobom wyróż-
nionym za to, że swoją codzienną pracą na rzecz 
wspólnot polonijnych dbają o zachowanie naszej 
kultury, tradycji i obyczajów, a także o krzewienie 
znajomości języka polskiego i pamięci historycz-
nej. Wśród Polaków uhonorowanych najwyższy-
mi odznaczeniami państwowymi znalazł się m. in. 
Jan Cytowski – członek Polonijnej Rady Konsul-
tacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, były przewodniczący Rady Polonii Świa-
ta, który odznaczony został Krzyżem Komandor-
skim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a 
także Jolanta Tatara - prawnik, pedagog, historyk 
wielokulturowości, prezes Światowego Kongresu 
Oświaty Polonijnej, która otrzymała Krzyż Ofi-
cerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.  

***

Gdańskie lotnisko im. Lecha Wałęsy zna-
lazło się w światowej czołówce portów 
lotniczych najbardziej przyjaznych pasa-

żerom. W międzynarodowym zestawieniu lotni-
sko w Gdańsku zajęło 5. miejsce. W tegorocznej 
edycji rankingu najlepszym lotniskiem okazał się 
Hamad International Airport w Dausze - stolicy 
Kataru. Wygrało ono m. in. z tokijskim portem 
lotniczym Haneda, ateńskim Wenizelos oraz lot-
niskiem Alfonso Pena w Kurytybie, które uplaso-
wały się kolejno od drugiego do czwartego miej-
sca. W zestawieniu Air Help znalazły się jeszcze 
dwa inne polskie lotniska: Chopin Airport w 
Warszawie (na 56. pozycji) oraz krakowski Port 
Lotniczy Balice im. Jana Pawła II (dopiero na 112 
miejscu, ale aż o 15 pozycji wyżej niż rok wcze-
śniej). Ich dalekie miejsca w rankingu są wyni-

kiem opóźnień przylotów i odlotów samolotów, 
za które jednak lotniska odpowiadają tylko czę-
ściowo. Warszawskie Okęcie uzyskało w sumie 
7,6 pkt. Dla porównania, port lotniczy we Frank-
furcie nad Menem otrzymał ogólną ocenę na po-
ziomie 6,91 pkt., a brukselskie Zaventem jedynie 

6,84 pkt. Pierwszemu z nich zarzucono zbyt dłu-
gie oczekiwanie na przesiadkę. Z kolei w przy-
padku drugiego, zaważyła nienajlepsza jakość 
obsługi na lotnisku i mało przyjazne podejście 
do pasażerów pozostawiające – zdaniem autorów 
rankingu – wiele do życzenia. Za najgorszy port 
lotniczy na świecie uznano lizbońskie Humberto 
Delgado, które uzyskało jedynie 4,7 pkt. Na ko-
lejnych od końca pozycjach uplasowało się lon-
dyńskie Gatwick oraz porty lotnicze na Malcie, w 
Eindhoven, Porto i Edynburgu. Daleko w rankin-
gu znalazło się także paryskie lotnisko Charles de 
Gaulle (121. miejsce).

Źródło: Rzeczpospolita, Kancelaria Prezyden-
ta. 
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Federalna Służba Finansowa rozesłała do 
belgijskich podatników w sumie ponad 
200 000 listów z ostrzeżeniem, że w zezna-

niu podatkowym za miniony rok nie zadeklaro-
wali posiadania za granicą rachunku bakowego. 
Zgodnie z przepisami, jeśli ma się konto w banku 
poza granicami Belgii należy to zaznaczyć przy 

wypełnianiu deklaracji rozliczeniowej z fisku-
sem. Szacuje się, że ponad połowa mieszkańców 
kraju, którzy w 2017 mieli konto w innym pań-
stwie, nie zamieściła tej wiadomości w zeznaniu 
podatkowym z minionego roku. Sytuacja ta może 
dotyczyć m. in. studentów przebywających w in-
nych krajach w ramach projektu europejskiego 
Erasmus oraz obcokrajowców zamieszkujących 
w Belgii na stałe. W związku ze znaczącą skalą 
zjawiska, nie zastosowano natychmiastowego po-
bierania grzywny. Zdecydowano, że na razie wy-
starczy pisemne upomnienie i przypomnienie, że 
przy w tegorocznych deklaracjach podatkowych 
należy obowiązkowo podać informację o posia-
daniu zagranicznych rachunków bankowych. 
Podatnik, który nie zadeklaruje kont w innym 
państwie ryzykuje karę od 50 do 1250 euro i pod-
wyżkę podatku od 10 do 200 procent. 

***

Belgijskie związki zawodowe ACLVB, 
ACOD i ACV podjęły wspólną decyzję o 
omijaniu przez kierowców de Lijn bruksel-

skiego przystanku przy północnym dworcu kole-
jowym - Gare du Nord/Brussels-Noord. Od wielu 
miesięcy Dworzec Północny i jego okolice stały 
się miejscem koczowania dziesiątek bezdomnych 
i migrantów spoza Europy. Niektóre media po-
dają, że wśród nich znajdują się osoby chorujące 
na świerzb, gruźlicę i malarię. W związku z tym, 
związki zawodowe wystosowały wspólne oświad-
czenie, w którym stwierdzają, że nie mogą się 
zgodzić na dalsze narażanie zdrowia i bezpieczeń-
stwa kierowców oraz pasażerów jadących w oko-
lice Dworca Północnego w Brukseli. Linie jadące 
przez brukselski Gare du Nord/Brussels-Noord 
są od 6 maja przekierowywane na inne przystan-
ki. Autobusy z Louvain i Haacht zatrzymują się na 
Rogier. Pasażerowie jadący z Dilbeek, Grimber-
gen, Wemmel, Puurs i Meise aan Bockstael muszą 

wysiadać na Westland. Z kolei autobusy z Ternat, 
Aalst i Groot-Bijgaarden mają końcowy przysta-
nek na Simonis. 

Pracownicy dworca deklarują, że jeszcze ni-

Informacje z Belgii
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gdy sytuacja nie była tak dramatyczna jak obec-
nie. Ich zdaniem Bruxelles Nord/Brussels-Noord 
bardziej przypomina obóz dla uchodźców niż 
dworzec w stolicy kraju. Zarówno kierowcy, jak 
i pasażerowie oraz osoby zatrudnione na Dwor-

cu Północnym zastanawiają się, kiedy w końcu 
dramatyczna sytuacja tego miejsca i ludzi tam 
się znajdujących, zostanie rozwiązana. Podobne 
pytanie zadają sobie przedstawiciele związków 
zawodowych, którzy deklarują, że autobusy będą 
omijać okolice Gare du Nord/Brussels-Noord, 
dopóki sytuacja nie zostanie uregulowana przez 
odpowiednie instancje rządzące.  
**

Linie lotnicze Brussels Airlines wzbogaciły 
się o kolejny samolot będący prawdziwym 
dziełem sztuki. Do barwnie malowanych 

statków lotniczych właśnie dołączył kolejny – 
Bruegel. Powstanie wyjątkowego malowidła na 
kadłubie samolotu należącego do Brussels Airli-
nes to hołd oddany najbardziej utalentowanemu 
niderlandzkiemu artyście XVI wieku w okazji 
450 rocznicy śmierci. Pieter Bruegel (starszy), o 
którym mowa, był malarzem niezwykłym, two-
rzącym obrazy w oryginalny i niepowtarzalny 
sposób. Zafascynowany trudami życia na wsi po-
trafił w mistrzowski sposób przenieść zaobserwo-
wane sceny na płótna swoich malowideł. Artyści, 
którzy opracowali projekt malarski na podstawie 
obrazów niderlandzkiego XVI-wiecznego ma-
larza, to Jos De Gruyter i Harald Thys. Samolot 

Bruegel powstawał przez 19 dni. Malowano go 
przez 1615 godzin zużywając 508 litrów farby, 
140 litrów przeźroczystych podkładów. W sumie 
na kadłubie widnieje aż 30 kolorów. Breugel lata 
na trasach wiodących z Brukseli do Rzymu, Man-

chesteru, Agadiru i Marrakeszu.   
Opracowanie: EK

Źródło: Le Soir.be, Nieuwsblad.be, gva.be, 
brusselsairlines.com.
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Zbliżające się wakacje oznaczają dla więk-
szości z nas zagraniczne podróże. Jedni 
będą wracać do Polski, drudzy zdecydują 

się na wypoczynek poza granicami Belgii. War-
to więc wcześniej odpowiednio przygotować się 
na czekające nas wyjazdy i sprawdzić, czy każdy z 
członków rodziny dysponuje ważnym dokumen-
tem uprawniającym go do przekraczania granic. 
Zdarzyć się bowiem może, że na kilka dni przed 
planowaną podróżą okaże się, że dziecko ma nie-
ważny paszport lub dowód i nie może wyjechać 
za granicę. 

Chcąc swobodnie podróżować po krajach 
Unii Europejskiej wystarczy posiadać ważny 
dowód osobisty. Planując wyjazd poza obszar 
zjednoczonej Europy trzeba legitymować się 
paszportem, bo dowód już nie wystarczy przy 
przekraczaniu granicy. Ta sama zasada obowią-
zuje w przypadku dzieci. Paszport dla potomka w 
wieku poniżej 13 lat można wyrobić w zagranicz-
nym konsulacie (w kraju, w którym przebywamy 
na stałe) lub w urzędzie wojewódzkim w Polsce. 
Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają 
złożenie wniosku paszportowego w dowolnym 
urzędzie wojewódzkim, niezależnie od miejsca 
zameldowania w Polsce. Niezależnie od miejsca 
składania wniosku, obowiązują te same przepisy 
i zasady. 

Pierwszą z nich jest konieczność stawienia 
się osobiście obojga rodziców w konsulacie lub 
w Wydziale Paszportowym UW wraz z ważny-
mi dowodami osobistymi. Wniosek paszportowy 
może złożyć tylko jeden z rodziców, ale wówczas 
konieczne jest dołączenie pisemnej zgody dru-
giego rodzica poświadczonej u notariusza lub w 
konsulacie. Zgodnie z przepisami wymagana jest 
zgoda obojga rodziców, którym przysługuje peł-
na władza rodzicielska nad małoletnim. W przy-
padku, gdy matka lub ojciec odmawia udzielenia 
zgody na wydanie paszportu lub też uzyskanie 
takiej zgody jest znacznie utrudnione (np. areszt 
w więzieniu), sprawę kieruje się do sądu rodzin-

nego, którego orzeczenie zastąpi zgodę rodzica. 
W przypadku starania się o paszport dla osoby 
małoletniej za granicą, można uzyskać rzeczony 
dokument za zgodą tylko jednego rodzica wy-
łącznie z ważnych powodów. Musi za tym także 
przemawiać dobro małoletniego. Zasadę tę sto-
suje się zwłaszcza wówczas, gdy uzyskanie zgody 
drugiego rodzica jest niemożliwe bądź też znacz-
nie utrudnione. 

Składając wniosek o wydanie paszportu dla 
dziecka, które nie ukończyło jeszcze 5 roku życia, 
nie musimy go zabierać ze sobą do urzędu czy 
placówki konsularnej. Obecność małoletniego 
jest wymaga w przypadku dzieci starszych, ma-
jących powyżej 5 lat. Do załatwienia formalności 

potrzebny jest wniosek o wydanie paszportu pod-
pisany przez obojga rodziców, wcześniejszy pasz-
port dziecka (jeśli już był wystawiany) i fotografie 
spełniające określone przepisami wymogi (m. in. 
zdjęcie musi być wykonane w ciągu ostatnich 6 
miesięcy). Konieczne jest wniesienie opłaty pasz-
portowej. Na terytorium Polski jest to 60 zł, z 
czego dzieci w wieku szkolnym i młodsze mają 
prawo do 50 proc. zniżki. 

 Dokończenie na str. 10
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Osobom małoletnim objętym Kartą 
Dużej Rodziny przysługuje 75 proc. ulgi, 
czyli zapłacą jedynie 15 zł. Za granicą, za 
paszport dla dziecka zapłacimy 30 euro. 

Paszporty wydawane są w ciągu 28 
dni od daty złożenia wniosku. Dokument 
dla osoby małoletniej może odebrać jeden 
z rodziców lub opiekunów prawnych. 
Obecność drugiego rodzica nie jest już 
konieczna. Paszport dla dziecka, któ-
re nie ukończyło jeszcze 13 lat jest 
ważny przez 5 lat. Dla starszych, 
od 13 roku życia wzwyż, wyda-
wany dokument zachowuje waż-
ność przez 10 lat. 

Od 4 marca 2019 roku wy-
dawane są w Polsce, zarówno 
dla osób dorosłych, jak i ma-
łoletnich, e-dowody, czyli 
dowody osobiste z warstwą 
elektroniczną. Wnioski o 
ich wydanie można składać 
w urzędach wojewódzkich 
na terenie całego kraju. Je-
śli dziecko nie ma polskiego 
aktu urodzenia (w przypadku 
nieletnich urodzonych zagranicą), 
wówczas należy wpisać go do polskich 
ksiąg stanu cywilnego i uzyskać dla nie-
go numer PESEL. 

O wydanie dokumentu dla 
dziecka lub podopiecznego może 
wystąpić jeden z rodziców, opiekun 
prawny lub kurator. W przeciwieństwie 
do procedury paszportowej, w przypad-
ku dowodu osobistego nie jest koniecz-
na zgoda drugiego rodzica. Dzieci, które 
ukończyły 5 rok życia muszą być obecne 
w urzędzie podczas składania wniosku. 
Ich obecność nie jest wymagana podczas 

Dokończenie ze str. 9

Dokumenty dla dziecka
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odbioru dokumentu, jeśli były w urzędzie pod-
czas składania wniosku i nie mają jeszcze ukoń-
czonych 13 lat. 

Wniosek o wyda-
nie dowodu 

os o-
bi-

stego dla dziecka można złożyć w dowol-
nym urzędzie gminy na terenie całego kraju. Nie 
obowiązuje zasada meldunku. Uzyskanie dowodu 
jest usługą całkowicie bezpłatną. Do wypełnione-
go wniosku należy dołączyć zdjęcie dziecka, swój 

paszport lub dowód osobisty, a także dotychcza-
sowy dowód osobisty dziecka lub paszport, jeśli 
go posiada. 

Dowód jest wydawany w ciągu 30 dni. Przed 
udaniem się do urzędu po odbiór dokumentu 
można sprawdzić na stronie internetowej obywa-
tel.gov.pl czy jest on już gotowy. Wystarczy podać 
numer wniosku, który otrzymuje się w momencie 
złożenia dokumentów w urzędzie gminy. Dowód 
osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. 
Nawet ten, który nie składał wniosku. Trzeba go 
natomiast odebrać w urzędzie, w którym zostały 
złożone dokumenty. Przy odbiorze należy okazać 
swój dowód osobisty lub paszport, a także do-
tychczasowy dowód osobisty dziecka lub pod-

opiecznego, jeśli go posiada. 

Dowód osobisty dla dziecka, które nie 
ukończyło 18 roku życia nie jest koniecz-

ny. Można go wyrobić, ale nie trzeba. 
Może się natomiast przydać choćby w 
momencie, gdy posiadany paszport traci 
ważność, a planuje się wyjazd zagranicę, 
w obrębie Unii Europejskiej. Należy tak-
że pamiętać, że podróżując z córką czy 
synem, który nosi inne nazwisko niż je-

den z rodziców, najlepiej mieć przy sobie 
dokument poświadczający rodzicielstwo. 

Przy przekraczaniu niektórych granic, jak 
chociażby irlandzkiej czy brytyjskiej, można 

bowiem zostać poproszonym o udokumen-
towanie pokrewieństwa w stosunku do osoby 
małoletniej, z którą się podróżuje. Wówczas do-
brze jest mieć przy sobie odpis z aktu urodzenia 

lub właśnie polski dowód osobisty, w którym 
podane są imiona rodziców. 

Źródło: portal rządowy: obywa-
tel.gov.pl, ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie 
ustawy o dokumentach paszportowych. 

Dokończenie ze str. 9

Dokumenty dla dziecka
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Celami organizowa-
nej przez Dom Polski 
Wschodniej w Brukseli 

i Ambasadę RP w Królestwie 
Belgii trzeciej edycji polskiej 
imprezy biegowej za granicą jest 
promocja Polski, Regionów Pol-
ski Wschodniej i innych wspa-
niałych części naszego kraju, 
aktywizacja ludzi kochających 
sport oraz propagowanie zdro-
wego trybu życia. 

Zapraszamy do udziału 
całe środowisko Polonii i jej 
międzynarodowych przyjaciół, 
przedstawicieli świata instytu-
cji europejskich, dyplomatów, 
mieszkańców Belgii i wszyst-
kich innych państw, w których 
mieszkacie, żyjecie i uprawiacie 
sport. Zapraszamy dzieci, po-
czątkujących, ambitnych i pro-
fesjonalnych biegaczy. Biegaczy 
ulicznych i górskich, średnio-
dystansowców i ultrasów. Sta-
łych bywalców biegów jak i de-
biutantów.

W związku z tym, że part-
nerem projektu jest Polska Or-
ganizacja Turystyczna oraz pol-
skie województwa zwycięzcy 
mogą liczyć na cenne nagrody 
w postaci noclegów w najlep-
szych polskich hotelach, a nie-
którzy nawet na bilety lotnicze 
do Polski! 

Ze względu na to, że zawody 
odbywają się w Belgii chcemy 
przy okazji uczcić przypadające 
w roku bieżącym następujące 
rocznice:

  100 rocznica nawiązania 
polsko-belgijskich stosun-
ków dyplomatycznych,
  75 rocznica wyzwolenia 
Flandrii przez Dywizję Pan-
cerną gen. Stanisława Macz-
ka,
  15 rocznica wejścia Polski do 
Unii Europejskiej.

Wydarzenie odbywać się 
będzie w ramach Europejskie-
go Tygodnia Sportu, który jest 
inicjatywą Komisji Europej-
skiej, mającą promować sport 
i aktywność fizyczną w całej 
Europie. Tydzień ten ma zapo-
czątkować nowe działania oraz 

opierać się na już istniejących, 
udanych przedsięwzięciach o 
charakterze europejskim, kra-
jowym, regionalnym lub lo-
kalnym. Ta ogólnoeuropejska 
kampania realizowana pod ha-
słem #BeActive (Bądź aktyw-
ny) ma zachęcić obywateli do 
aktywnego trybu życia w ciągu 
obchodów Tygodnia oraz przez 
cały rok.

Sportowy program impre-
zy obejmie biegi na dystansach 
400 metrów dla najmłodszych, 

sztafety międzyszkolnej 4x100 
metrów, bieg główny na dystan-
sie 10 km oraz szereg wydarzeń 
towarzyszących sprzyjających 
piknikowemu charakterowi wy-
darzenia.

 Dokończenie na str. 14

Po wakacjach rusza trzecia edycja

POLISH RUN
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Bieg na 10 km
  Chcesz poprawić swoją życiówkę na 10 km?
  Marzysz o starcie w dużym, biegowym wy-
darzeniu?
  A może rozpoczynasz przygodę z zawodami 
biegowymi?

Dystans 10 kilometrów na „Polish Run” 
jest właśnie dla Ciebie!

Razem z Tobą na starcie staną setki zawod-
ników, a na stadionie i trasie dopingować będą 
Was setki kibiców. Podejmij wyzwanie!

Nagrody
Nasz bieg jest niezwykły także z uwagi na 

specjalne nagrody dla zwycięzców poszcze-
gólnych kategorii. W naszym biegu liczy się 
przede wszystkim wspaniała atmosfera i do-
bra zabawa. Chcemy przybliżyć Wam piękno 
i niezwykłą historią naszego kraju. Oferujemy 
zatem o wiele więcej.

Zwycięzcy zostaną np. zaproszeni do spę-
dzenia niezapomnianych chwil w Polsce. Nasi 
partnerzy zapewniają wiele okolicznościowych 
nagród rzeczowych, wśród których znajdą się 
np. bezpłatne vouchery pobytowe w najlep-

Dokończenie ze str. 13

POLISH RUN
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szych polskich hotelach, spa i uzdrowiskach.
W naszym wspólnym biegu Wszyscy jeste-

ście najważniejsi, dlatego przewidujemy nagro-
dy w kilku specjalnych kategoriach, nie tylko dla 
zwycięzców. Biegnij z nami w Polish Run!

Drużyna #PolishRunTeam
Z początkiem maja 2018 r. z inicjatywy 

Domu Polski Wschodniej w Brukseli i Amba-
sady RP w Królestwie Belgii powołana została 
grupa biegowa #PolishRunTeam. Stworzona zo-
stała specjalnie dla wszystkich polskich biegaczek 
i biegaczy w Belgii i Europie Zachodniej w celu 
lepszej komunikacji, wzajemnej motywacji, a 
przede wszystkim, aby wspólnie trenować i bie-
gać! Działamy na Facebooku gdzie informujemy 
o najbliższych treningach, piszemy o bieganiu, 
trenowaniu i wspólnej pasji.

Dołącz do #PolishRunTeam (https://www.fa-
cebook.com/groups/162294694449680) i cieszmy 
się bieganiem wspólnie! W bieganiu jest MOC!

Sponsorzy Główni
Sponsorami tegorocznej edycji Polish Run są: 

Lendo Hotels Group oraz Batist. 

Pomysłodawcą i założycielem grupy hotelo-
wej jest Elżbieta Lendo, która od ponad 25 lat jest 
związana z finansami, księgowością, a od 2014 r. 
z sukcesem zarządza grupą spółek będących ope-
ratorami obiektów hotelowych i rekreacyjnych 
działających w grupie Lendo Hotels Group, do 
której należą: Hotel Willa Port****, Art & Busi-
ness w Ostródzie, Hotel Paryski****, Art & Bu-
siness w Zakopanem oraz Termy Warmińskie w 

Lidzbarku Warmińskim i Hotel Nosal*** w Za-
kopanem. 

Batist jest firmą działającą w sektorze czeków 
usługowych titres-services, istniejącą na rynku 
belgijskim od 2006 r. W chwili obecnej zatrudnia 
ponad 500 pracowników i dociera do ponad 7000 
klientów. Cieszy się zaufaniem oraz dobrą opinią 
dzięki wykwalifikowanej kadrze, która regularnie 
odbywa szkolenia zawodowe. 

Patronat Medialny
Zawody „Polish Run” objął patronatem por-

tal treningbiegacza.pl. Trening biegacza to spo-
łeczność ponad 270 tysięcy wyjątkowych biega-
czy z całej Polski. Jeden z najpopularniejszych 
serwisów (portali) o bieganiu.To kompendium 
wiedzy o bieganiu i zdrowym stylu życia, w któ-
rym:skorzystasz z bezpłatnych planów treningo-
wych, sprawdzisz najbliższe biegi w kalendarzu, 
znajdziesz polecane dla biegaczy produkty, m. in. 
książki o bieganiu: i produkty dla biegaczy wraz z 
recenzjami i testami. Dołącz do ponad 270 tysię-
cy biegaczy w Polsce!

 Michał Szczepura

Dokończenie ze str. 13

POLISH RUN
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Już od jakiegoś czasu ciągnęło mnie do Skan-
dynawii. Wybierałam się tam jednak tak jak 
przysłowiowa „sójka za morze”. W końcu 

udało mi się zrealizować marzenie dzięki córce, 
która wzięła sprawę w swoje ręce i zafundowała 
mi tę wycieczkę na Dzień Matki. 

Wylądowałyśmy na lotnisku w Kastrup w 
piątek rankiem-świtankiem, co pozostawiło 
nam cały boży dzień na spotkanie ze stolicą Da-
nii. Pierwsze kroki skierowałyśmy na stoisko, na 
którym można się zaopatrzyć w tzw. Copeha-
gen Card, która umożliwia nie tylko „darmowy” 
wstęp do ponad 80-ciu atrakcji turystycznych, ale 
również pozwala na „bezpłatne” przemieszczanie 
się transportem publicznym zarówno w mieście, 

jaki i w całym stołecznym regionie. 
Świadomie użyłam dwa 

razy cudzysłowu, gdyż, 
jak wszyscy wiemy, za 

darmo nie ma nic. 
Wyżej wymienio-

na karta, mająca 
formę i wymiary 

„bankomatów-
ki”, kosztuje 

54 euro za 

pierwszą dobę. Nastawione na intensywne zwie-
dzanie, wybrałyśmy bardziej opłacalną, trzydnio-
wą formułę, która nas wyniosła po 99 euro na 
łebka.

Od razu poruszam sprawę cen, gdyż Dania 
jest krajem tak drogim, że bez wypchanego port-
fela albo bez opracowanego uprzednio jakiegoś 
„planu B”, lepiej jest podróżować palcem po ma-
pie albo kursorem po ekranie komputera. Jeśli 
jednak zdecydujemy się na prawdziwą wyciecz-
kę, warto jest przygotować program jeszcze przed 
wyjazdem, ażeby już nie tracić czasu na miejscu.

Po uprzednim zapoznaniu się z treścią kilku 
przewodników oraz stron internetowych, uda-

łyśmy się metrem do hotelu. Fakt, że droga 
z lotniska do centrum zajmuje jedynie 

kwadrans wydaje mi się czynnikiem 
niezwykle istotnym, gdyż można 

optymalnie wykorzystać pobyt, 
bez telepania się godzinami z 

jakiegoś portu lotniczego 
położonego na, że tak 

się wyrażę, zadupiu. 
Nasze lokum 

było usytuowa-
ne w samym 

Pomysł na długi weekend – Kopenhaga i okolice
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Pomysł na długi weekend – Kopenhaga i okolice

centrum miasta, co pozwoliło nam na przemiesz-
czanie się (do pewnego stopnia) na piechotę. 
Pierwszym etapem wędrówki była oczywiście 
Mała Syrenka. Rzeźba ta, przedstawiająca postać 
z baśni Andersena, stała się nie tylko symbolem 
Kopenhagi, ale również mekką przybywających z 
całego świata turystów. Warto wiedzieć, iż podzi-
wiana obecnie córka Króla Mórz jest rzeczywiście 
mała (125 cm) zaś wykonany w brązie posąg jest 
kopią (oryginał był wielokrotnie ofiarą wszelkiej 
maści wandali).

Po syrence przyszła kolej na zmianę warty 
pod zamkiem Amalienborg. Jest to dość widowi-
skowe, zaś żołnierze noszą czapy przypominające 
strażników z pod pałacu Buckingham. Po od-
prawie, myk do muzeum poświęconego dynastii 
Glücksburgów oraz wizyta słynnego Marmorkir-
ken (czyli, mówiąc po ludzku, kościoła z marmu-
ru), gdzie można było słyszeć język polski. 

Nasza rodzima mowa również obiła nam 
się o uszy podczas 45-minutowej wycieczki 
statkiem (również wliczonej w pakiet C. Card). 
Miałam jednak wrażenie, iż najwięcej zwiedza-

jących posługiwało się hiszpańskim. Co się zaś 
tyczy porozumiewania się na miejscu, językiem 
wehikularnym jest niewątpliwie angielski. Duń-
ski, będący potomkiem północno-wschodniego 
dialektu germańskiego, jest wyjątkowo trudny i 
zupełnie nie do zrozumienia. Jedyne słowa, któ-
re zalecam poznać to „tak” (co znaczy po pol-
sku „dziękuję”) oraz „hej” (co oznacza „cześć”). 
Reszta to po prostu czarna magia!

Wracajmy jednak do tematu. Po odpoczęciu 
na krótkim rejsie, udałyśmy się do jednego z naj-
ważniejszych kopenhaskich punktów turystycz-
nych – Nyhavn. Ten malowniczy „nowy port” 
jest otoczony ślicznymi kolorowymi kamienicz-
kami z XVII-ego wieku, goszczącymi aktualnie 
restauracje i kawiarnie. Wiele osób przybywa 
tam wyłącznie, aby zrobić zdjęcia, gdyż widok 
jest godny kartki pocztowej.

Na nabrzeżach, poza lokalami gastronomicz-
nymi, ludzie sobie siedzą spokojnie na drewnia-

nych belkach i popijają piwo czy wino. Nie są 
to absolutnie żadni „sztajmesi”, tylko normalni 
obywatele, którzy żyją na olbrzymim luzie. Jeśli 
zaś chodzi o osobników marginesowych, są oni 
zgrupowani w dzielnicy alternatywnej o nazwie 
Christiania. Można ją zwiedzać, ale nie wolno ro-
bić fotografii. 

 Dokończenie na str. 19
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Dokończenie ze str. 17

Kopenhaga i okolice
Jest to „eksperymentalne terytorium”, w któ-

rym na przykład toleruje się marihuanę (zakaza-
ną surowo w innych miejscach). Po zmroku na-
wet z nożem i z obstawą na takie osiedle bym się 
nie wybrała! 

Aby wykorzystać więc ostatnie promyki słoń-
ca pojechałyśmy do pochodzącego z XIX wieku 
wesołego miasteczka – Tivoli. Park ten uchodzi 
za najbardziej uczęszczaną atrakcję stolicy Da-
nii i jest ulubionym miejscem spacerów rodzin 
z dziećmi (uwaga: oprócz wejścia, za dostęp do 
każdego obiektu należy dodatkowo płacić).

Nie będę opowiadać wszystkiego ze szczegó-
łami, gdyż Nowinki w szwach by popękały. Fak-
tem jest jednak, że pierwszego dnia oprócz prze-
lotu samolotem, przejazdów metrem, autobusem 
i rejsiku statkiem przeszłyśmy 16 kilometrów na 
piechotę! Przyznaję, iż trzeba mieć końskie zdro-
wie i bardzo wygodne buty, żeby takiego wyczynu 
dokonać. 

W sobotę, podług mojej sugestii, zrobiłyśmy 
wycieczkę pociągiem do Roskilde. To malownicze 
miasteczko jest słynne m.in. ze swojego fiordu, 
który mnie troszkę zawiódł, gdyż nie miał on ani 
stromych, ani skalistych brzegów, tak jak można 
by było sobie wyobrażać. Zwiedziłyśmy jednak 
piękną gotycką katedrę, w której są pochowani 
duńscy królowie oraz trzy różne muzea, a także 
zapoznałyśmy się z historią statków wikińskich. 

Byłam szczęśliwa, że trafiłyśmy na otwartego 
optyka, gdyż porządne okulary przeciwsłoneczne 
to w tamtejszych warunkach po prostu koniecz-
ność! Światło jest zupełnie inne niż u nas, jakieś 
bardziej oślepiające. Innym zjawiskiem meteoro-
logicznym, które przykuło moją uwagę, była duża 
amplituda temperatur. W cieniu należało założyć 
sweter i kurtkę, w słońcu zaś zwykły podkoszulek 
zupełnie wystarczył. 

Zbliżamy się do dnia wyjazdu, czyli do nie-
dzieli. Córka inteligentnie zarezerwowała samo-
lot wylatujący o 20.45, zatem znowu miałyśmy 

mnóstwo czasu do dyspozycji. Po odwiedzeniu 
muzeum designu, znajdującego się o rzut bere-
tem od hotelu, odbyłyśmy krótką wyprawę do 
Christianii (wspomnianej powyżej dzielnicy nar-
komanów i tym podobnych). Następnie skorzy-
stałyśmy z przyjaznej pogody, aby zrobić kolejny 
rejs statkiem (z angielskojęzycznym przewodni-
kiem) oraz już na sam koniec, odwiedzić sław-
ne muzeum Glyptotek znajdujące się w pięknej 
oranżerii. 

Po tym pierwszym kontakcie ze Skandyna-
wią, jestem po prostu zachwycona! Może o tym 
świadczyć chociażby fakt, że już podczas powrot-
nego lotu na nowo zaczytywałam się przewod-
nikach. Po powrocie zresztą zaopatrzyłam się w 
kolejną dawkę fachowej literatury.

Kopenhaga jest piękna, jest również bezpiecz-
na. Ludzie żyją tam według swoistego konceptu 
szczęścia zwanego hygge. Dodatkowym atutem 
stanowiącym o niesamowitym sukcesie naszej 
wyprawy była cudowna pogoda. O czym więcej 
marzyc? Chyba tylko o kolejnej wycieczce!
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Spotkanie z pozytywnie zakręcona pasjonatką życia Agnieszką Korzeniewską

Pisarka, blogerka, youtuberka
Osobowość jest terminem wieloznacznie 

rozumianym przez psychologów, a tak-
że różnorodnie definiowanym. „Oso-

bowość” można najprościej określić jako zestaw 
elementów (funkcji) naszej psychiki i zachowań, 
poprzez które każda osoba różni się od innych. 
Jest to struktura, która reguluje i integruje relacje 
człowieka ze światem zewnętrznym. Osobowość 
w trakcie życia człowieka może ulegać zmianom, 
rozwija się w kontakcie z innymi ludźmi. To coś, 
co zachwyca w człowieku, to jego indywidual-
ność, unikatowość.

Spotkanie z osobowością jest dla mnie wiel-
kim wydarzeniem, możliwością doświadczenia 
drugiego człowieka. To zatrzymanie się przy czło-
wieku. To spotkanie, które odsłania część prawdy 
o nim. Takie wydarzenie często sprawia, że pewne 
przekonania, które do tej pory były jednoznacz-
ne, ogarniają wątpliwości. Zaczyna się nowe, coś 
nabiera innego sensu. Znajduję się w innej prze-
strzeni, w świecie drugiego człowieka. W świecie 
jego spostrzeżeń, myśli oraz interpretacji życio-
wych pojęć. W moim życiu miałam przyjemność 
poznać wielu ludzi, których historią i pasjami 
pragnę się z Wami podzielić. Są to historie, które 
inspirują, motywują, dają moc i energię do reali-
zowania własnych koncepcji, pobudzają refleksje. 
W moim kolejnym artykule z cyklu „Osobowość” 
chcę przedstawić pisarkę, blogerkę oraz youtu-
berkę - Agnieszkę Korzeniewską.

Pani Agnieszka na co dzień mieszka w Belgii. 
Na swojej stronie pisze o sobie: „Jestem Aga, po-
zytywnie zakręcona pasjonatka życia. Spełniona 
kobieta: żona, matka i właścicielka Tośka. Niepo-
prawna optymistka zakochana w codzienności 
do szaleństwa. Chodząca tylko swoimi ścieżkami, 
kolekcjonerka dobrych emocji, czarująca słowem 
rzeczywistość”. To jednak dla mnie za mało. By-
łam ciekawa, co kryje się pod tymi słowami. Pani 
Agnieszka zdecydowała się podzielić ze mną 

swoimi przeżyciami. Zapraszam więc do wnętrza 
życia Pani Agnieszki. Oto ona. 

Kim jesteś? Co Ci w duszy gra?
Agnieszka Korzeniewska: Na pewno jestem 

kobietą i przez pryzmat kobiecości odgrywam 
setki innych ról. To jedno się nie zmienia. To jed-
no to silne poczucie kobiecości. Wszystko inne, 

a zatem również to, kim jestem w danym mo-
mencie, jest jedną wielką ulotnością. W związku 
z tym łatwiej powiedzieć mi, kim bywam. Mam 
silne poczucie przynależności do wszechświa-
ta, stanowię jego mały element, niczym kawałek 
puzzli (śmiech). Bywam matką, żoną, przyja-
ciółką i przedsiębiorcą. Bywam siłaczką, pisarką, 
gospodynią domową, podglądaczką życia. Lubię 
odkrywać, a życie jest dla mnie atrakcyjnym i 
nieustającym źródłem wzruszeń i zadziwień. 
Monotonia zabija moją duszę. Zmiana ją karmi 
i ożywia. 
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Spotkanie z pozytywnie zakręcona pasjonatką życia Agnieszką Korzeniewską

Pisarka, blogerka, youtuberka Kilka miesięcy temu przeczy-
tałam książkę Pani Agnieszki pt. 
„Witraż”. Już od pierwszych stron 
wiedziałam, że mam do czynienia 
z książką, która zatrzymuje na 
dłużej. Wiedziona instynktem, 
zagłębiając się w treść, miałam 
pewność, że autorka to znaw-
czyni natury człowieka. Powieść 
składa się wielu wątków, które 
pisarka sprytnie połączyła. Autorka przedsta-
wia nam losy trzech polskich emigrantek. To 
bardzo aktualna opowieść o ludziach i najwięk-
szej bolączce współczesności – samotności. To 
książka o tym, jak decyzja jednego człowieka 
może zmienić życie wielu ludzi, o tym jak bar-
dzo nasze losy są połączone. Znajdziecie w niej 
koszyk pełen emocji miłości, gniew, samotność, 
odrzucenie, ale również utracone nadzieje, wia-
rę w ich różnorodnych odcieniach. Treść książki 
skłania do refleksji nad własnym życiem, wy-
zwala wiele dylematów natury moralnej. Za-
kończenie pozostawia poczucie niedosytu.

Dorobek literacki Agnieszki Korzeniewskiej 
ciągle się powiększa. W jej twórczość wpisane są 
emocje, które szukają ujścia. Ciekawi mnie – co 
jeszcze stworzą? Śmiało mogę napisać, że Pani 
Agnieszka nie ma lęku przed tym, co nieznane, 
tajemnicze, zagadkowe i inne w ludzkiej natu-
rze. Nie traci energii i czasu na ochronę siebie 
przed sobą, lecz odważnie podąża za ciekawo-
ścią. A to kilka słów z książki „Witraż” autor-
stwa Agnieszki Korzeniewskiej: „Szła wyprosto-
wana, pewna siebie. Na spotkanie nowego życia. 
Stworzona od podstaw”.

Kilka słów o książce „Witraż”

Co sprawia, że jesteś w życiu szczęśliwa?
Szczęście to dla mnie ulotność. Zbyt wiele 

uwagi przywiązuje się do tego słowa. Poszukując 
go jak Świętego Grala, nie zauważamy, że prze-
chodzi cichutko obok: w sprawnych rękach i w 
umyśle. Znajduje się w spokojnej codzienności, 
w uśmiechu naszego dziecka, w drobnych rado-
ściach. Dla mnie szczęście to spełnienie, a speł-
nienie to dobre życie bez kataklizmów i tragedii. 
Może nie jestem wymagająca, ale szczęśliwa czuję 
się każdego dnia, wiedząc, że moi bliscy są bez-
pieczni i zadowoleni. A gdy jeszcze mogę pisać... 
A gdy ludzie chcą to czytać… To jest dla mnie 
pełnia szczęścia!

Ciekawi mnie, co myślisz o miłości. By zbu-
dować trwałą więź partnerską trzeba się natru-
dzić? Co jest kluczowe w budowaniu długiej 
relacji? 

Ludzie zbudowali jakieś absurdalne wyobra-
żenie miłości i często biorą za miłość wszystko to, 
czym ona nie jest, a później są zawiedzeni i roz-
żaleni. Miłość to czasami muśnięcie się wzrokiem 
ponad głowami śpiących dzieci, a niekoniecznie 
zawsze wirujący seks w wykonaniu Sharon Sto-
ne w „Nagim instynkcie”, choć oczywiście seks 
też jest ważny. Miłość jako związek zbudowany 
wyłącznie na fizyczności ma słabe podwaliny. 
Poznałam mojego męża w grupie przyjaciół. Na 
początku była przyjaźń, na tym trwałym funda-
mencie wykiełkowało uczucie i sami byliśmy nim 
zdziwieni. Wkrótce mieliśmy się przekonać, jak 
ważny okazał się fundament naszej znajomości. 
Bez niego nie przetrwalibyśmy wielu trudnych 
chwil, które miały niebawem poddać nasz zwią-
zek wielu próbom.

Co chciałabyś po sobie zostawić? 
Słowa, które inspirują i motywują, by dobrze 

żyć. 

Co według Ciebie składa się na dojrzałość? 

Człowiek dojrzały to taki, który?
Człowiek dojrzały to taki, który wie „kiedy ze 

sceny zejść niepokonany” – jak głoszą słowa pew-
nej piosenki Perfectu. Człowiek dojrzały to taki, 
który umie „wśród tandety lśnić jak diament”. 
Człowiek dojrzały nie musi nikomu udowadniać 
swojej wartości i posiada zdrowe relacje z ludźmi.

Czy podoba Ci się świat, który widzisz dooko-
ła?  Dokończenie na str. 23
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Twój zbiór myśli na każdy dzień 
jest zupełnie rewelacyjny. Jasny, przej-
rzysty i bardzo przydatny, Pobudza-
jący do myślenia. W tych bardzo 
trudnych czasach, w których łatwo 
zgubić samego siebie goniąc za od-
dalającym się celem, Twoja książ-
ka działa jak Anioł Stróż biorący 
ogłupiałą i zagubioną istotę za rękę 
pokazując jej po prostu kierunek.

Joanna Rodowicz malarka
i rzeźbiarka o książce „365 dni mocy”

Przyszło mi żyć, mimo wielu drastycznych 
braków i niedociągnięć w ciągle jeszcze najlep-
szym ze światów. Doceniam to, mimo że wiele 

rzeczy mi się nie podoba. Ale nikt nie obiecywał, 
że życie będzie rajem na ziemi…

Chciałbym trochę porozmawiać o przemija-
niu. Co okazało się cenne, a co błahe?

Przemijanie... Szkoda, że tego procesu nie 
można przerobić dwa razy. Szkoda, że powtórki 
nie będzie... Okazuje się, że skupiamy się w życiu 
na 80% dyrdymałów, zamiast na kilku istotnych 
sprawach... Ale może gdyby nasze życie było jesz-
cze bardziej wydajne i wartościowe, jeszcze trud-
niej byłoby odchodzić z tego świata…

Czy wiara w Boga pomaga w życiu?
Ktoś powiedział, że wiarę trudno zdobyć, a 

później trzeba codziennej walki, by jej nie stra-
cić. Coś w tym jest. Mnie wiara pomaga, choć nie 
lubię o tym mówić. Wiara to dla mnie bardzo in-
tymna relacja z Bogiem. Znam jednak osoby, dla 
których wiara była kulą u nogi. Ja się cieszę, że 

Bóg we mnie nigdy nie wątpi, nawet wtedy, gdy 
ja wątpię w niego. Jest moją latarnią morską, gdy 
tracę z oczu brzeg. Jest niezawodny i najwierniej-
szy. To mój przyjaciel.

Mówi się, że pisanie jest dobre na wszystko. 
Agnieszko, po co piszesz? 

 Równie dobrze można by zapytać: „Po co 
jesz?”, „Po co oddychasz?”. Pisanie to jeden z mo-
ich procesów życiowych. 

Co powiedziałaby Agnieszka samej sobie, gdy-
by miała możliwość spotkania się z osiemnastolet-
nią sobą?

Nie próbuj żyć „pod kogoś”. Nie realizuj cu-
dzych scenariuszy życia. To, co inni o tobie myślą, 
nie jest twoją sprawą. Nie czekaj dwudziestu lat, 
by do tego dojrzeć. Już dziś idź swoją drogą, po-
pełniaj swoje błędy, spełniaj swoje marzenia. 

Na co mamy wpływ? 
Nie mamy wpływu na wiele rzeczy, ale zdecy-

dowanie mamy wpływ na to, co zrobimy z nega-
tywnymi emocjami.

Na jakim etapie kariery jesteś?
Zaczynam realizować swoje literackie plany, 

nie starając się za wszelką cenę sprostać wszyst-
kim oczekiwaniom czytelnika, przypodobać się 
mu, trafić w jego gust. 

 Dokończenie na str. 25

Dokończenie ze str. 21

Pisarka, blogerka, youtuberka
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BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online

pod adresem www.izarz.com

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

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

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

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

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

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

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles

Po co wozić czeki do biura?
Nasz kurier

odbierze je od Ciebie.

Oferujemy bezterminowy kontrakt
od pierwszego dnia pracy

Zapraszamy do współpracy

02 735 64 94
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK
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Oczywiście jest to szalenie ważne, ale nie za 
cenę sprzeniewierzenia się własnym literackim 
ideałom. 

Zmierzyłam się z prawdą o sobie jako o oso-
bie piszącej, znam swoje słabe i mocne strony. 
Pracuję nad eliminacją jednych i rozwinięciem 
drugich. Pracuję nad francuską i niderlandzką 
wersją swoich opowiadań. Otrzymuję pozytyw-
ne sygnały od wydawców, ale za wcześnie jesz-
cze, aby o tym mówić. Już się nie spieszę, tak jak 
na początku. Mam wielki spokój w sercu i pew-
ność, że idę w dobrym kierunku. To daje niesa-
mowite poczucie wolności. A człowiek wolny ma 
nieograniczone możliwości rozwoju i o to w ży-
ciu chodzi. 

Co się jeszcze wydarzy w Twoim życiu?
Często zadaje sobie pytanie: „Hej życie, czym 

mnie jeszcze zaskoczysz!?”. I to jest piękne! To, że 
nie znam za wcześnie odpowiedzi.

Czego dziś potrzebują młodzi ludzie?
Ludzie młodzi potrzebują serdecznej uwagi 

ludzi dojrzałych, a nie patrzenia na nich przez 
pryzmat stereotypów i uprzedzeń. Ludzie młodzi 
nie są źli, złe jest nasze ich postrzeganie. 

Proszę dokończyć zdanie: „Rodzice...”.
Rodzice to pierwsze fragmenty puzzli zwa-

nych życiem. Bez nich nie powstałby żaden ob-
razek.

Dokończenie ze str. 23

Pisarka, blogerka...

Każdy kto poprawnie wymieni 
tytuły 3 książek Agnieszki Korze-
niewskiej weźmie udział w losowa-
niu książki z autografem autorki. Na 
odpowiedzi czekamy do 14 czerwca 
adres mailowy: info@nowinki.be.

UWAGA KONKURS!
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Sprzedam tanio nowe luksusowe 

garnki niemieckiej firmy Blau-

mann tel.0484995220

Tanio Voucher do Kolonii i Paryża 

na 2-noce ze śniadaniem dla 2osob 

tel.0484995220

Sprzedam tanio nowe oryginalnie 

zapakowane Papierosy elektron-

iczne tel.0484995220

Super Qaulity zestaw naczyń 

kuchennych i patelni firmy nie-

mieckiej Berline Haus i komplet 

noży profesjonalnych - tanio 0484 

995 220

Sprzedam tanio sokowirówkę i 

maszynkę do mięsa 0484 995220

Sprzedam tanio 2-bilety na 

rejs po Sekwanie w Paryżu 

tel.0484995220

Sprzedam tanio nowy robot 

kuchenny firmy BerlineHaus oraz 

nowy Odkurzacz bezworkowy 

tel.0484995220

Sprzedam tanio nowe oryginalne z 

gwarancją światową luksusowe ze-

garki damskie i męskie firmy AVA, 

Alpha Sierra i Thomas Earnshaw 

na gwarancji tel. 0487439126

Nauczę perfekcyjnie jeździć i 

parkować - Jan 0487439126

Tanio na lotniska i inne usłu-

gi-Mercedesem B180 Jan 

0487439126

Sprzedam tanio laptop stan idealny 

tel.0487439126

Sprzedam tanio Nowy materac 

dmuchany firmy Bestway z pom-

pa elektryczna 203/152/22+sak do 

transp.tel.0487439126

Ogłoszenia drobne 
 

Szanowni Rodzice, Szanowne Dzieci, 

Zapisy do klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej 

i Liceum Ogólnokształcącego 
na rok szkolny 2019/2020 

trwają 
do 14 czerwca 2019 r. 

w sekretariacie
szkoły 

przy  Rue Bemel 29, 
1150 Woluwe Saint-Pierre,  

Bruxelles 
poniedziałek 

od  09h00  do  12h00, 
środa 

od 12h00  do  17h00 

W siedzibie szkoły - przy Boulevard de la Woluwe 22-24, 1150 
Bruxelles,   /sala kontener- przy bramie głównej 

sobota od  12h00  do  15h30 
Serdecznie zapraszamy !!! 
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Kolejna edycja Motoserca za nami!
Mimo pogody, która nie rozpieściła or-

ganizatorów, wolontariuszy i gości 
dziewiątej edycji charytatywnej im-

prezy  Motoserce, prawie sto osób zdecydowało 
się oddać krew. Nad sprawnym przebiegiem akcji 
w dwóch specjalistycznych autokarach, czuwało 
2 lekarzy i 4 pielęgniarzy. Udało się  zebrać 45 li-
trów krwi. 

Na dzieci  czekały zamki dmuchane z firmy 
Dobby a na dorosłych dania z grilla i nie tylko. 
Ponad 100 wolontariuszy doglądało fachowym 
okiem sprawnej organizacji. Dzięki udziałowi 
licznych sponsorów, udało się przygotować bar-
dzo bogatę tombolę i liczne fanty na licytację. 

Na scenie mieliśmy okazję podziwiać również 
młodzież w konkursie Mam talent. Główną na-

grodę zasponsorowaną przez firmę Batist wygrał 
duet akordeonistów Łukasz Pieniążek i Marcin 
Konopka. 

Między występami artystów odbywały się 
liczne aukcje z których dochód przeznaczony 
był na rehabilitację chorej Nadii. Niespodziewa-
nym gościem była legenda polskiej piłki nożnej 
Włodzimierz Lubański wraz z małżonką, który 
zgodził się poprowadzić aukcję podpisanej przez 
siebie piłki z autografem.

Na naszej scenie zagościł międzynarodowy 
zespół Sodasoul, rozpraszając pochmurne niebo, 
a także polski zespół rockowy South Machine. Na 
koniec wieczoru sceną zawładnął bezkonkuren-
cyjny Andrzej Nowak, założyciel i lider zespołu 
TSA, ze swoim zespołem Złe Psy z którym ob-
chodził hucznie 20 urodziny.

Już za rok, 26 kwietnia 2020 jubileuszowa 10. 
Edycja Motoserca. na którą serdecznie zaprasza-
my. Gwiazdami będą Zenek Martyniuk i zespół 
Masters, a o pomoc w wyborze innych gwiazd 
poprosimy Państwa. W czerwcu na fanpagu Mo-
toserca rozpoczniemy ankietę, czekamy na Wasze 
propozycje zespołów, które chcielibyście zoba-
czyć.  

 Road Runners MC Belgium
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Kolejna edycja Motoserca za nami!
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Chcesz zamieścić 
ogłoszenie bezpłatne 

niekomercyjne w Nowinkach?
Coś sprzedać, kupić 

wymienić, oddać 
przyślij SMS z treścią 

ogłoszenia (niekomercyjnego) 

nr tel. 0489 116 120
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1210 Saint Josse

Rue Bonneels 25

tel. 02 280 64 14 

W sieci naszych sklepów 
możesz płacić również

kartą Sodexo

Pierwsza polska 
piekarnia w Brukseli

Polecamy 
artykuły 

piekarniczo - cukiernicze
artykuły spożywcze

oraz prasę i kosmetyki

www.polsmaak.com

1070 Anderlecht

Place du Droit 5

tel. 02 521 77 69

fax 02 527 41 56

1050 Ixelles

Chée d’Ixelles 311

tel. 02 644 03 70

1090 Jette

Rue Léopold I

tel. 02 426 54 42

1190 Forest

Rue Jean Baptiste Van Pé 5

tel. 02 377 59 27

1210 Saint Josse

Rue Bonneels 25

tel. 02 280 64 14 

1190 Forest

Rue Jean Baptiste Van Pé 5

tel. 02 377 59 27

1050 Ixelles

Chée d’Ixelles 311

tel. 02 644 03 70

1090 Jette

Rue Léopold I

tel. 02 426 54 42
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Dni płatnego urlopu przysługują w roku ka-
lendarzowym następującym po roku, w którym 
pracownik wypracował sobie prawo do urlopu. 
Aby otrzymać pełny ekwiwalent wakacyjny oraz 
pełną długość urlopu w roku 2019, należało prze-
pracować cały rok 2018.

Kto nie podlega przepisom o urlo-
pach pracowniczych:

  Osoby zatrudnione w innym kraju, nie pod-
legające systemowi belgijskiego ubezpieczenia 
społecznego (m.in. osoby oddelegowane do 
Belgii)
  Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych 
(od drugiego roku bezrobocia)
  Osoby samozatrudnione, czyli prowadzące 
działalność gospodarczą lub pracujące jako 
udziałowcy w spółce
  Pracownicy zatrudnieni w specyficznych sek-
torach mających oddzielny system wakacyjny, 

np. instytucje państwowe, oświata.

Okres urlopowy
 W okresie od 01 maja do 31 paź-

dziernika przysługuje pracow-
nikowi belgijskiemu prawo 
do minimum 2 tygodni 
urlopu – pozostałe dni 
można zaplanować 
w innych okre-
sach. Urlop 
w tym 

okresie można podzielić, jednakże wymagany 
jest 1 okres nieprzerwanego tygodniowego urlo-
pu. Należy pamiętać, iż pracodawca ma prawo 
odmówić udzielenia zgody na urlop we wniosko-
wanym terminie i zaproponować inny.

W niektórych sektorach ustalany jest okres 
zbiorowego urlopu wypoczynkowego, w którym 
przedsiębiorstwa są zamykane, np. w sektorze bu-
dowlanym. W takiej sytuacji pracownik zobowią-
zany jest do dostosowania się do tych okresów. 

Niektóre okresy nieobecności pracownika 
zostały zrównane i są zaliczane do dni dających 
prawo do urlopu i do ekwiwalentu wakacyjnego: 

  Zwolnienie lekarskie spowodowane chorobą 
lub wypadkiem przy pracy
  Urlop macierzyński oraz profilaktyczny
  Urlop ojcowski
  Niektóre dni tymczasowego bezrobocia – w 
zależności od umów sektoralnych oraz powo-
dów - rodzajów bezrobocia tymczasowego
  Okres wakacyjny 
  Urlop edukacyjny, strajk, tymczasowe skróce-

nie czasu pracy spowodowane kryzysem
  Nieobecność spowodowana 

spełnianiem obowiązków obywa-
telskich, np. obowiązek głoso-

wania

Następujące dni nie są 
zaliczane do dni płatnego 
urlopu:

  płatne dni świąteczne w 
Belgii

  urlop wychowawczy, 
  dni wolne od pracy – 
niedziele oraz dni kom-

pensacyjne np. w 
budownic-

twie

Urlop wypoczynkowy
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W razie choroby, która rozpoczęła się przed 
zaplanowanym urlopem, można przesunąć ter-
min urlopu.

Jeśli choroba wystąpiła w trakcie urlopu, pra-
cownik nie ma prawa do rekuperacji dni choro-
bowych.

Urlop wypoczynkowy musi być wykorzysta-
ny do 31 grudnia i nie można przenieść niewyko-
rzystanych dni na rok następny.

Pracownicy fizyczni
Liczba dni urlopu płatnego, jaka przysługuje 

w bieżącym roku kalendarzowym zależy od liczby 
dni przepracowanych i zrównanych w poprzed-
nim roku kalendarzowym.

Liczbę dni urlopu jaka przysługuje pracowni-
kowi fizycznemu oblicza się za pomocą następu-
jącej formuły:

Liczba przepracowanych dni w roku po-
przednim ×5, podzielona przez: liczbę dni pracy 
w tygodniu × liczba godzin pracy w tygodniu, po-
dzielona przez: liczbę godzin pracy w tygodniu w 
pełnym wymiarze czasu pracy. Wyniki obliczeń 
według tej formuły przedstawia tabela:

 Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wy-
miarze godzin mają prawo do przeliczenia przy-
sługujących im dni urlopu na godziny płatnego 
urlopu. W celu poprawnego przeliczenia dobrze 
jest skorzystać z pomocy związku zgłaszając się 
do oddziału lokalnego ACV. Należy podać liczbę 
godzin pracy w tygodniu zarówno w roku ubie-
głym jak i w obecnym. Rozłożenie dni urlopu 
płatnego na godziny jest wtedy korzystniejsze dla 
tych pracowników. 

Wynagrodzenie  
za dni urlopu wypoczynkowego

Wynagrodzenie urlopowe dla pracowników 
fizycznych wypłaca odpowiednia kasa urlopowa. 

Niektóre sektory mają własne kasy. Składki 
do kasy urlopowej wpływają ze składek na ubez-
pieczenie społeczne, które pracodawca co miesiąc 
odprowadza za swojego pracownika. Wypłata 
wynagrodzenia urlopowego następuje najwcze-

śniej 3 maja, ale większość pracowników otrzy-
muje ją w czerwcu. Kwota wynagrodzenia urlo-
powego wynosi 15,38% płacy brutto pracownika 
za rok poprzedni podniesionej do 108 %. Od tej 
kwoty brutto potrącane są następujące sumy: 
1% składki solidarnościowej, 13,07% składki na 
ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek 
dochodowy w wysokości 17,16% lub 23,22%. Pra-
cownik otrzymuje wynagrodzenie urlopowe bez-
pośrednio z kasy urlopowej na konto bankowe, 
jeśli wcześniej podał swój numer konta do kasy za 
pomocą specjalnego formularza P75 wypełnione-
go przez bank. 

W przeciwnym razie pieniądze zostaną zablo-
kowane na koncie kasy urlopowej. 

 Dokończenie na str. 36

5-dniowy tydzień pracy
Liczba przepraco-
wanych dni i/lub 

traktowanych jako 
przepracowane w 
roku poprzednim

Liczba dni urlopu 
płatnego przysłu-
gujących w roku 

bieżącym

+231 20
221 – 230 19
212 – 220 18
202 – 211 17
192 – 201 16
182 – 191 15
163 – 181 14
154 – 162 13
144 - 153 12
135 – 143 11
125 – 134 10
106 – 124 9
97 – 105 8
87 – 96 7
77 – 86 6
67 -76 5
48 – 66 4
39 – 47 3
20 – 38 2
10 – 19 1

0 - 9 0
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Z chwilą przelewu kasa urlopowa wysyła pra-
cownikowi zaświadczenie, na którym zawarte są 
wszystkie informacje dotyczące obliczenia wy-
nagrodzenia urlopowego oraz liczby dni urlopu 
płatnego przysługującego pracownikowi w bieżą-
cym roku. 

Pracodawca płaci jedynie za dni świąteczne – 
jeśli występują w tym okresie. 

Pracownicy, którzy nie nabyli jeszcze prawa 
do urlopu płatnego lub tylko częściowo, a są za-

trudnieni w przedsiębiorstwach regulujących 
urlop zbiorowo, 

mogą skorzystać z prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych za okres urlopu zbiorowego na 
podstawie wystawianego przez pracodawcę do-
kumentu 

C 3.2. Dokument C 3.2 razem z kartą kon-
trolną C 3.2 A należy złożyć w ACV/CSC w celu 
otrzymania zasiłku. 

Praca w systemie interim
Pracownicy fizyczni pracujący w systemie 

interim mają takie samo prawo do urlopu wypo-
czynkowego oraz do ekwiwalentu urlopowego jak 
pracownicy zatrudnieni w normalnym systemie.

Pracownicy umysłowi
Liczba dni płatnego urlopu w roku bieżącym 

jest równa liczbie przepracowanych miesięcy w 
roku poprzednim pomnożonej przez 2. Prawo 

to dotyczy jednak 6-dniowego tygodnia pracy. 
Przy 5-dniowym należy odjąć 1 dzień za każde 
naliczone 6 dni urlopu. W efekcie osoba, która 
przepracowała np. 6 miesięcy w roku poprzed-
nim, będzie miała prawo do 10 dni urlopu w roku 
bieżącym (6 miesięcy×2=12-2=10).

Wynagrodzenie za dni urlopowe
W czasie urlopu pracownik umysłowy otrzy-

muje od swojego pracodawcy normalna płacę, 
tzw. „pojedyncze wynagro-
dzenie 

urlopowe”. Ponadto otrzymuje tzw. 
„podwójne wynagrodzenie urlopowe”, które rów-
nież jest wypłacane przez pracodawcę. Podwójne 
wynagrodzenie urlopowe oblicza się następująco:

92% miesięcznej płacy × liczba przepracowa-
nych miesięcy w roku poprzednim, podzielone 
przez 12.

Do obliczenia podwójnego wynagrodzenia 
urlopowego nie brana jest pod uwagę premia 
roczna.

Dla pracowników umysłowych nie mających 
z góry ustalonej miesięcznej płacy, podwójne wy-
nagrodzenie urlopowe oblicza się na podstawie 
średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy. 

Od kwoty pojedynczego, jak i podwójne-
go wynagrodzenia urlopowego potrącana jest 
składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 
13,07%. 

Dokończenie ze str. 35

Urlop wypoczynkowy



6/2019 (116)    czerwiec 2019    WWW.nowinki.be  37

Od kwoty pojedynczego ekwiwalentu urlopo-
wego potrąca się zaliczkę na podatek dochodo-
wy w takiej samej wysokości jak przy normalnej 
płacy. Dla podwójnego ekwiwalentu ustalono 
specjalne stawki procentowe, w zależności od 
wysokości płacy rocznej pracownika. Zaliczka na 
podatek dochodowy może być obniżona w zależ-
ności od liczby dzieci na utrzymaniu. 

Zwolnienie z pracy 
Jeśli pracownik umysłowy wykorzystał swój 

urlop przed zwolnieniem z pracy, otrzymuje od 
pracodawcy część wynagrodzenia – ekwiwalent 
urlopowy należny za przyszły rok. Kwota ekwi-
walentu jest równa 15,34% płacy brutto, jaka 
pracownik zarobił w ciągu bieżącego roku u pra-
codawcy, od którego odchodzi. Jeśli pracownik 
umysłowy nie wykorzystał jeszcze urlopu u pra-
codawcy, od którego odchodzi, pracodawca wi-
nien wypłacić pracownikowi również ekwiwalent 
urlopowy za rok bieżący.

Nowy pracodawca musi obliczyć pracowni-
kowi wynagrodzenie urlopowe tak, jakby pra-
cownik pracował u niego w poprzednim roku. 
Jednak od obliczonej kwoty odejmuje kwotę 
wypłaconą pracownikowi przez poprzedniego 
pracodawcę. Tą samą metodę stosuje się w przy-
padku, gdy pracownik przechodzi np. z pełnego 
wymiaru czasu pracy na pół etatu. 

Zatrudnienie w systemie interim 
Pracownicy umysłowi pracujący w systemie 

interim otrzymują pojedyncze i podwójne wy-
nagrodzenie urlopowe dodatkowo przy każdej 
wypłacie. Kwota wynagrodzenia wynosi 15,34% 
płacy brutto pracownika. 

Wynagrodzenie urlopowe, a zasiłek 
dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne, które na podstawie za-
trudnienia w roku poprzednim mają prawo do 
płatnego urlopu, muszą wykorzystać swój urlop 
do końca bieżącego roku. Za dni urlopu nie przy-
sługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli osoba bez-
robotna nie wykorzysta swojego urlopu do końca 
listopada, wówczas jej zasiłek dla bezrobotnych 
za grudzień zostanie pomniejszony o kwotę 
ekwiwalentu urlopowego. Osoby, które podczas 
korzystania z zasiłku dla bezrobotnych wyko-

rzystały 4 tygodnie urlopu (bez przerwy), muszą 
w ciągu tygodnia ponownie zapisać się jako po-
szukujące pracy w państwowym urzędzie pracy 
(VDAB/ACTIRIS) i ponownie złożyć w ACV/
CSC wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Warunki i sposób naliczana ekwiwalentu 
urlopowego są w fazie negocjacji ze względu na 
ujednolicenie statusu pracowniczego od 1 stycz-
nia 2014. Na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze 
wprowadzone żadne zmiany na mocy ustaw kró-
lewskich oraz dekretów rządowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
na temat urlopów, skontaktuj się z najbliższym 
oddziałem ACV. Adresy na stronach: 

http://adressen.acv-online.be 
http://adresses.csc-en-ligne.be
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Upadłość konsumencka to szeroko roz-
powszechniona instytucja bankructwa 
w Europie Zachodniej i Stanach Zjed-

noczonych. Mechanizmy ogłoszenia bankructwa 
osobistego należą do prawa kraju, w którym taki 
wniosek składamy. Zgodnie z wyrokiem Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 
listopada 2012 r. jest możliwe ogłoszenie upadło-
ści polskiego obywatela za granicą. A zgodnie z 
art. 3 ust 1. Rozporządzenia 2015/848 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 
8 maja 2015 w sprawie postępowania upadło-
ściowego, w przypadku otwarcia postępowania 
upadłościowego w jednym z krajów Unii Euro-
pejskiej, jego skutki rozciągają się na wszystkie 
pozostałe Państwa Członkowskie, od dnia ogło-
szenia upadłości. Sądem właściwym do ogłosze-
nia bankructwa nie jest obywatelstwo tylko miej-
sce położenia centrum życiowego osoby.

Obecnie polskie sądownictwo w zakresie 
upadłości konsumenckiej korzysta ze znoweli-
zowanej ustawy o prawie upadłościowym z dn. 
1 stycznia 2015 r. O tym, jak bardzo taka insty-
tucja jest potrzebna i ważna, świadczy fakt, że 
co roku bankructwo w Polsce ogłasza kilka ty-
sięcy osób. Dzisiaj upadłości konsumenckiej nie 
może ogłosić tylko ten, kto umyślnie i/lub przez 
rażące niedbalstwo doprowadził do zadłużenia, 
oraz osoby, które wcześniej prowadziły działal-
ność gospodarczą i po zamknięciu firmy w ciągu 
roku nie złożyły wniosku o jej upadłość. Zadłu-
żenie to ekonomiczno-społeczny problem, który 
negatywnie rzutuje na życie osoby zadłużonej. 
Szacuje się, że problemem niewypłacalności do-
tkniętych jest kilka tysięcy Polaków. Dlatego tak 
ważna jest instytucja upadłości konsumenckiej, 
która w pierwszej kolejności dąży do oddłużenia 
osoby niewypłacalnej, a w drugiej zaspakaja wie-
rzycieli na takim poziomie na jakim 
w danej sytuacji jest to możli-
we. W Polskim prawodawstwie 
występują pewne wierzytelności, 
które z racji prawa nie mogą zostać 

umorzone. Do grupy tej należą; alimenty, kary 
nadane przez sąd, prywatne renty, które jesteśmy 
zobligowani płacić. Z upadłości konsumenckiej 
może skorzystać każda osoba występująca w roli 
konsumenta, która jest osobą fizyczną i nie pro-
wadzi na dzień złożenia wniosku działalności 
gospodarczej oraz nie jest wspólnikiem w firmie 
osobowej. Warunkiem koniecznym do ubiegania 
się o bankructwo osobiste jest brak możliwości 
spłaty obecnych zobowiązań, a nieterminowość 
spłat przekracza okres trzech miesięcy. 

Ważnym krokiem w tym procesie jest po-
wzięcie decyzji o skorzystaniu z tej prawnej for-
my oddłużenia. W tym celu należy zebrać wszyst-
kie dokumenty związane z naszymi płatnościami; 
od kogo pożyczyli-
śmy i w jakiej wy-
sokości. Te zebrane 
informacje posłużą 
nam do wypełnienia 
specjalnego formula-
rza przygotowanego 
przez ustawodawcę. W 
opisie oprócz wierzy-
telności jesteśmy zobo-
wiązani przedstawić nasz 
obecny stan posiadania 
(dom, mieszkanie, działka, 
samochód). Wniosek po-
winien zawierać również 
uzasadnienie zaistniałej sy-
tuacji. Jeżeli opisujemy, że 
byliśmy chorzy albo straci-
liśmy pracę, to powinniśmy 
dołączyć do wniosku doku-
menty potwierdza-
jące na-

Upadłość konsumencka 
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sze słowa (karta chorobowa, świadectwo pracy). 
Wypełniony wniosek składamy w sądzie rejono-
wym w wydziale gospodarczym naszego miejsca 
zamieszkania i uiszczamy opłatę w wysokości 30 
zł. 

Sąd na rozpatrzenie wniosku ma czas do 2 
miesięcy. W tym czasie może na posiedzeniu 
niejawnym wydać decyzję o upadłości konsu-
menckiej albo wezwać nas do wyjaśnienia lub 
uzupełnienia wniosku. Postanowienie sądu o 
oddłużeniu jest pierwszym etapem upadłości 
konsumenta. Jest również ważnym momentem 
dla upadłego, ponieważ od tego momentu ustają 
wszelkie działania windykacyjne i komornicze. 
Dla wielu osób to ogromna psychiczna ulga. Do 
drzwi nie puka kolejny wierzyciel i milkną telefo-
ny ponaglające nas do spłaty. 

Do drugiego etapu procesu oddłużeniowego 
sąd powołuje syndyka, czyli osobę, która powia-
damia wszystkich naszych wierzycieli, przygo-
towuje listę wierzytelności i wreszcie dokonuje 
spieniężenia naszego majątku. Jeżeli syndyk spie-
nięży mieszkanie lub dom, w którym mieszkamy 
to na nowy start otrzymamy 24-krotność kwoty 
potrzebnej na wynajęcie mieszkania w okolicy 
lub w innym mieście. Czas działalności syndyka 
w dużej mierze zależy od czasu w jakim uda mu 
się spieniężyć nasz majątek. Syndyk kończy swo-
ją pracę wysyłając do sądu propozycję podziału 
spieniężonego majątku między wierzycieli oraz 
plan spłat dla osoby wnoszącej o upadłość. 

Plan spłat może obejmować czas od 1 do 36 
miesięcy. Kwota spłat jest uzależniona od obec-
nych możliwości spłaty upadłego. Rata w tym 
przypadku ma charakter wychowawczy, jest pła-
cona z wolnej ręki i nie ma odniesienia do rze-
czywistego zadłużenia konsumenta. To, jak długo 
będziemy spłacać, w dużej mierze zależy od tego, 
w jakim stopniu przyczyniliśmy się do powstania 
zadłużenia. 

Sąd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
syndyka podejmuje ostateczną decyzje w sprawie 
podziału i ewentualnych spłat upadłego. Jeżeli 
konsument poddający się procedurze oddłużenia 
nie ma majątku i sąd nie nałożył na niego planu 
spłat ratalnych, to proces oddłużenia takiej osoby 
jest znacznie szybszy. Jeżeli natomiast sąd nałożył 
na upadłego obowiązek spłaty ratalnej, to dopiero 
po tym trzecim etapie procesu oddłużeniowego, 
a więc spłaty ostatniej raty, upadłemu umarza się 
wszystkie długi. A na upadłym przestają ciążyć 
jakiekolwiek wcześniejsze zobowiązania. Proszę 
zwrócić uwagę, że całkowite oddłużenie nastę-
puje po zakończeniu trzeciego etapu -czyli spłaty 
ostatniej raty- ale już po pierwszej fazie ogłosze-
nia upadłości upadły może wrócić do normalne-
go życia, ponieważ - jak wcześniej wspomniałam 
- wszelkie procesy windykacyjne zostają wstrzy-
mane. 

W tej nowej sytuacji wielu ludzi na nowo roz-
poczyna swoje życie. Z psychologicznego punktu 
widzenia oddłużeni szybciej powracają do nor-
malnego życia i z większym zaangażowaniem, 
pomysłowością i mądrością realizują swoje nowe 
pomysły na życie. Z doświadczeń naszych za-
chodnich sąsiadów wynika, że upadli konsumen-
ci potrafią relatywnie szybko odbudować swoje 
życie, a często dorabiają się niemałych fortun. Na 
pewno życie po oddłużeniu jest łatwiejsze i spo-
kojniejsze.

 
Dodatkowych informacji, pomocy, wypisana 

wniosku lub pozwu można uzyskać w Ośrodku 
Psychologiczno - Prawnym EWSPA w Brukseli 
Chaussée de Vleurgat 159,1050 Bruksela, Dyżur 
tel. +32475868513

 Dorota Pajdzik-Kościewicz
Studentka EWSPA Bruksela

Podstawa prawna Ustawa z dn. 28 lutego 
2003 r. Kodeks Cywilny 
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Każda kobieta zapewne marzy o bogatej 
kolekcji biżuterii. Jubilerzy, poprzez 
piękne wystawy i coraz to nowsze, 

atrakcyjniejsze kolekcje od zawsze kuszą na 
zakup różnych klejnotów. Jednak te nie mogą 
się równać z najcenniejszymi okazami.

 Jednym z nich jest pierścień księżnej 
Catherine, który potrafi wywrzeć wrażenie na-
wet na laiku. Z każdym rokiem przybiera na 
wartości mimo już i tak bardzo wysokiej ceny. 
W 2017 roku wyceniało się go na około 300 tys. 
funtów. Pierścionek, pierwotnie należący do 
księżnej Diany, wykonany jest z szafiru ozdo-
bionego małymi diamentami. Mimo swoich 
lat dalej zachwyca, a większość kobiet marzy 
o takim i pewnie wyobraża go sobie na swoim 
palcu. 

 Kolejnym „cudem” - można by rzec - jest 
niebieski diament. Ten wart prawie 10 mln 
dolarów kamień jest bardzo rzadki, na świecie 
oszlifowano tylko kilkanaście tys. sztuk tego 
skarbu. Przez jego małą dostępność zaczęto 
barwić zwykłe diamenty, które z czasem zaczę-
ły cieszyć się popularnością, głównie przez o 
wiele niższe ceny, a także przez bardziej żywy 
kolor. Jednak kto by chciał mieć dłonie ozdo-
bione podróbką? Prawdziwy to dopiero byłby 
szyk i klasa.

 Skoro mowa o kolorze niebieskim to warto 
także wspomnieć o pierścieniu Bul-
gari, który składa się z 
diamentów w 
k s z t a ł c i e 
gruszek. 

Fortuna za biżuterię 
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W ozdobach kobiety cenią sobie oryginalność, 
a ten element biżuterii jak najbardziej go za-
pewnia. Posiadaczka tego pierścionka warte-
go prawie 3 mln dolarów najpewniej nosi go z 
dumą wiedząc, że kobiety bardzo jej zazdrosz-
czą, a wiadomo - jak to u płci pięknej - to zja-
wisko jest częste.

 Do listy można także dopisać słynny na-
szyjnik jakim jest Serce Oceanu. Olśniewający 
szafir otoczony 103 diamentami musiał robić 
furorę na rozdaniu Oskarów, zwłaszcza że no-
siła go Celine Dion. Replika błyskotki z filmu 
„Titanic” została sprzedana za 17 mln dola-
rów, choć wyceniana była na 20 mln. Na taką 
biżuterię trzeba się wykosztować, ale czego się 
nie robi, aby przyćmić wszystkich swoim bla-
skiem. 

Także rubin o nazwie „Wschodzące Słoń-
ce” potrafi zachwycić swoim pięknem. Ten 
klejnot o krwistym kolorze jest znany ze swo-
jej wielkości. Żadna z nas nie powstydziłaby 
się takiego pierścienia. Szkoda tylko, że takie 
cudo występuje bardzo rzadko. Czerwony ka-
mień wielkości niemałego brylantu jest wyce-
niony na około 30 mln dolarów. 

Źródło:
https://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/najdrozsze-i-naj-
piekniejsze-klejnoty-swiata/j9ftn#slajd-6
https://www.o2.pl/galeria/najdrozsze-klejnoty-swiata-ich-
-ceny-zwalaja-z-nog-6108421363341441g/4
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunrise_Ruby
https://viva.pl/moda/najdrozsze-klejnoty-na-swiecie-rozo-
wa-gwiazda-blekitny-ksiezyc-26696-r3/

Fortuna za biżuterię 
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Istnieje wiele legend dotyczących zwierząt. 
Jedną z nich jest historia psa należącego do 
francuskiego średniowiecznego rycerza.  

D’Aubrey de Montagris był szlachcicem na dwo-
rze króla Francji Karola V. Cieszył się powodze-
niem u kobiet, majętnością i przede wszystkim 
specjalnymi względami monarchy. Bycie fawory-
tem króla wzbudzało zazdrość i w końcu okazało 
się dla D’Aubrey de Montagris zgubne. Jednym 
z jego towarzyszy, który nie potrafił opanować 
swojej zawiści był łucznik gwardii Karola V - nie-
jaki Macaire.

W czasach, gdy śmierć i zabójstwo należa-
ły niemal do codziennych praktyk, fakt popeł-
nienia zbrodni nie byłby sam w sobie na tyle 
wystarczający, aby nazwisko Macaiere’a zostało 
uwiecznione dla potomności, a jednak tak się 
stało. Zdradzieckim strzałem z kuszy Macaire 
zabił D’Aubreya de Montagris i aby zatrzeć ślady 
swego niecnego występku, zabójca zakopał ciało 
w miejscu zbrodni w lesie Bondy (obecnie przed-
mieście Paryża). Król dość szybko zauważył na 
dworze brak swojego ulubieńca i kazał rozpocząć 
jego poszukiwania. Obawiał się, że ten mógł paść 
ofiara rozbójników, których nie brakowało 

wówczas na drogach lub ulec nieszczęśliwemu 
wypadkowi. W poszukiwaniach brał udział m.in. 
morderca jak i pies ofiary o imieniu Brutus, któ-
ry szybko zwęszył trop i odnalazł miejsce, gdzie 
został zakopany jego pan. Jednakże śledztwo jak 
i późniejsza kara odbiegały od przyjętego wów-
czas trybu postępowania. Pies D’Aubreya od razu 
uczepił się zabójcy i zachowywał się wobec niego 
jak nigdy dotąd bardzo agresywnie. To zwróciło 
uwagę dworzan, gdyż pies do tej pory był zawsze 
łagodny i o tym dziwnym zachowaniu psa do-
nieśli królowi. Ten szybko połączył fakty i pełen 

oburzenia wezwał Maca-
iere’a do siebie. On jednak 
nie przyznawał się do winy. 
Wobec braku wystarcza-
jących dowodów, król za-
rządził ordalia, czyli sąd 
boży, który miał polegać na 
stoczeniu walki, w którym 
Bóg miał okazać przychyl-

ność sprawiedliwemu. Ten 
swoistego rodzaju pojedy-

nek odbył się na wyspie 
Notre-Dame 16 lipca 
1371 roku w obecno-

ści króla i jego dworu. 
Jeśli to całe zdarzenie 

jest prawdziwe, to byłby to 
jedyny znany w historii eu-

Zemsta psa
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ropejskiego rycerstwa pojedynek, w którym po 
jednej stronie stanął człowiek, a po drugiej pies. 
Macaire był uzbrojony w solidny kij, a jego ry-
wal - pies Montagrisa - tylko we własne zęby, co 
nie przeszkodziło mu pokonać mordercę swojego 
pana. Rozszalałe zwierzę powaliło Macaire’a na 
ziemię, wówczas przyznał się on do popełnienia 
zbrodni i jeszcze tego samego dnia oddał głowę 
pod topór kata. Inna wersja mówi, że został za-
gryziony podczas pojedynku. 

 Po tychże wydarzeniach, na rozkaz króla Ka-
rola V, w lesie Bondy postawiony został kamień, a 
na nim wyryto po łacinie słowa:

Wy, śmiertelnicy, jesteście ślepi, 
Gwałcąc najświętsze uczucia, 
Gdy nawet nieme zwierzę was poucza, 
Aby być wdzięcznym. 
Niechże więc nawet cień wasz drży ze strachu, 
Gdyby was naszła chęć czynienia zła!

Opowieść ta, choć stała się inspiracją dla wielu 
dzieł sztuki, to raczej jest tylko legendą.  W 1811 
ukazał się drukiem poemat Sąd Boży, a już kilka 
lat później ten sam motyw wykorzystał Guilbert 
de Pierecourt w swoim melodramacie Le chien 
de Montargis (Pies z Montargis). Następnie histo-
rię tę zaczęto wystawiać w teatrach całej Europy. 
Aktor Rudolf Karsten, po sukcesach tej sztuki na 
deskach Teatru Królewskiego w Berlinie starał się 
o pozwolenie na jej wystawienie w Weimarskim 
Teatrze Dworskim. Ówczesny dyrektor teatru, 
Johann Wolfgang Goethe, odrzucił prośbę, gdyż 
jednym z aktorów był pies –pudel o imieniu Dra-
gon, który odtwarzał rolę Brutusa. Goethe uważał 
pojawienie się zwierzęcia w teatrze za profanację 
tego świętego miejsca. Karsten jednak nie poddał 
się tak szybko i wystąpił o poparcie do księcia 
Karola Augusta. Otrzymał je, a dyrektor Teatru 
Dworskiego musiał ustąpić. Goethe, akcentując 
jednak swoją dezaprobatę, na czas przedstawienia 
ostentacyjnie wyjechał z Weimaru. 

W latach 30. XX wieku Pies Aubry’ego został 
opracowany na nowo przez Fritza Ebersa i wy-
stawiony w teatrze Thalia w Berlinie, choć tylko 
jeden raz.
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Z których elementów u³o¿ysz 
figurê nr 5? Dopasuj w³aœciwe cienie do myszek.

ZnajdŸ 10 ró¿nic miêdzy obrazkami

Dopasuj w³aœciwe cienie do kotów.
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PIEKARNIA I CUKIERNIA 

Chaussée de Jette 270
1081 Koekelberg

chleb na zakwasie, czystoziarnisty, przedwojenny, ze śliwką, orkiszowy

Naszą specjalnością są chleby
 wypiekane według przedwojennych receptur

Chaussée de Ninove 300
1070 Anderlecht

info@rarytas.be,  GSM: 0032 477 683 102

Polecamy również 
NOWOŚĆ 

CHLEB 
Z NASIONAMI CHIA 
(szałwia hiszpańska) 

Zapraszamy do spróbowania naszego 

CHLEBA RAZOWEGO

I  RAZOWEGO NA MIODZIE

Nasiona chia to źródło białka, błonnika i kwasów tłuszczowych Omega 3

(w składzie miód naturalny), nowa zmieniona receptura,

Chleb wyrasta tylko na naturalnym 

zakwasie razowym nie ma w nim drożdży, 

tylko naturalna fermentacja.
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DWÓJKA BUŁAW
Masz u swego boku kogoś o wielkiej ener-
gii, czyj entuzjazm jest dla Ciebie zaraźli-
wy; kogoś, kto dodaje Ci sił.

DZIEWIĄTKA BUŁAW
Brakuje Ci elastyczności, wszystko oce-
niasz według sztywnych poglądów, któ-
rych nie masz zamiaru zmienić.

DWÓJKA PUCHARÓW
Karta zapowiada trwałość związków uczu-
ciowych i wspólnych przedsięwzięć z ludź-
mi, z którymi jesteś związany.

ŚMIERĆ
Zwróć uwagę na wszystko, co wskazuje na 
trudne, głębokie, bolesne, lecz nieuchron-
ne przemiany.

AS DENARÓW
W tym, co się dzieje widać początki pew-
nej, atrakcyjnej działalności finansowej. 
Masz szanse wzbogacić się.

PUSTELNIK
Nadchodzi okres skupienia, rozmyślań, 
rozważenia na nowo swoich życiowych 
planów i celów.

KRÓLOWA MIECZY
Masz dość plotek i plotkarzy. Nie ufasz lu-
dziom, bo sparzyłeś się na tym, że wszystko 
widzą w krzywym zwierciadle.

DWÓJKA MIECZY
Masz dobry moment, aby w twórczy sposób 
do końca wyjaśnić sobie wzajemnie własne 
stanowiska.

WIEŻA
Czeka Cię czas rewolucji i zamętu. Co masz 
robić? Najlepiej Ci podpowie Twoje poczucie 
sprawiedliwości.

PAPIEŻ
Zetkniesz się z ludźmi obdarzonymi autory-
tetem i to może nieoczekiwanie skręcić tor 
Twojego życia.

DZIESIĄTKA DENARÓW
Ciążą nad Tobą stare długi, hipoteki, nierozli-
czone z innymi sprawy finansowe. Pozostała 
pamięć złych doświadczeń.

AS PUCHARÓW
Twórczo spożytkujesz swoja potrzebę ob-
darzania innych miłością. Pójdź za głosem 
serca i dopomóż temu uczuciu.
 WRÓŻKA HENRY
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Miejsce 
na Twoją 
reklamę

KRZYŻÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY
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