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Ostatnia konferencja prasowa
z 22/03/2020 godz. 18:00 Ministerstwa Zdrowia i Obrony
Cywilnej we Włoszech podaje,
że ponad 47.000 osób jest zarażonych koronawirusem. Jest
to oczywiście ogromna i budząca zaniepokojenie liczba.

Kiedy jednak czytamy dalej,
dowiadujemy się, że z tego
prawie 24.000 ludzi spędza
swoją chorobową kwarantannę w domu bez absolutnie
żadnych symptomów, około
20.000 ludzi jest w szpitalach z
normalnymi objawami grypy, a 3.000 osób jest niestety na intensywnej terapii. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej, można powiedzieć „mimo wszystko” troszkę lżej. Nie możemy bagatelizować
istnienia ogromnego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Włochy, to jedno z pierwszych Państw w Europie, który zmierzyły
się z tym „niewidzialnym potworem”. Istniały nawet insynuacje ze
strony innych Państw Europejskich, które całą winą europejskiego
dramatu obarczały właśnie Włochy. Okazało się to absolutnie nieuzasadnione i niezgodne z prawdą. 23 lutego 2020 konferencja
prasowa Sztabu kryzysowego mówiła tylko o 132 przypadkach
zarażenia koronowirusem we Włoszech: 88 przypadków w Lombardii, 24 w prowincji Veneto, 6 w Piemonte, 6 w Emilia Romania, 2
przypadki w Lacjum (Rzym). W ciągu miesiąca ze 132 przypadków
urosła ta liczba do 47 tysięcy. Potwierdza to, jak błyskawicznie i
niezauważalnie rozpowszechnia się wirus COVID-19. Odpowiedzią na ogromny światowy alarm o restrykcje, jest fakt, iż wirus
COVID-19, ma niesamowitą „siłę rażenia” mówiąc językiem wojennym, i bez odpowiednich zabezpieczeń, w krótkim czasie zabrakłoby miejsc w szpitalach, a w gorszych przypadkach na intensywnej
terapii.

Świat
w strachu
Belgia

P

ierwszy przypadek zakażenia wirusem
COVID-19 odnotowano w Belgii w lutym br. Od tego momentu, najpierw
stopniowo, do 11 marca, a później coraz gwałtowniej, rośnie liczba osób zdiagnozowanych
pozytywnie na obecność choroby. Do 11 marca odnotowano w sumie 314 chorych. W tym
dniu nastąpił także zgon pierwszej osoby zarażonej koronawirusem. Na dzień 24 marca,
czyli dzień zamknięcia kwietniowego numeru
„Nowinek”, w Belgii odnotowano łącznie 4,269
przypadków zakażenia koronawirusem. W
szpitalach znajdowało się na ten dzień w sumie
ponad 1859 zakażonych, z czego 381 jest na intensywnej terapii. Od wybuchu epidemii 410
osób opuściło szpital i całkowicie wyzdrowiało.

phot. Tomasz Cibulla, www.zbsstudio.com

Włochy

Dopiero teraz widać dokładnie jak bardzo zmieniło się życie, opinia
publiczna i przede wszystkim podejście Włochów oraz żyjących
tutaj cudzoziemców w stosunku do zaistniałej, nieznanej sytuacji.
Skończyło się bagatelizowanie sprawy, ludzie dostosowali się do
restrykcji, które rząd włoski dozował powoli, lecz skutecznie. Jeszcze miesiąc temu było „nienormalne” używanie maseczek na nos
i usta, dziś jest wręcz wymagane. Sam mogę o tym zaświadczyć.
Jeszcze pod koniec lutego, wstydziłem się wychodzić z maseczce,
teraz jeżeli bym jej nie założył, wstydziłbym się chodzić po ulicach,
a muszę się przemieszczać, gdyż pracuję w szpitalu.
Włosi są narodem, który potrafi zjednoczyć się momentach kryzysowych i trudnych. Widać to bardzo często podczas występujących
tutaj trzęsieniach ziemi, jak społeczeństwo potrafi sobie współczuć,
być solidarnym i pomocnym. Włoski wolontariat jest naprawdę do
pozazdroszczenia. Od samego początku zaistniałego niebezpieczeństwa ruszyła ogromna maszyna „Obrony Cywilnej”, która jest
również we Włoszech jedną z instytucji świetnie działających. Do
podporządkowaniu się społeczeństwa i nowych wymogów powołana została również policja i wojsko.
Społeczeństwa jednak to nie zdziwiło. Włosi są znani z niezależności i dumy, więc czasem potrzeba tzw. „siły wyższej” do opanowania tak skomplikowanej sytuacji.
					Cd. str. 5
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W ciągu jednego dnia (z soboty na niedzielę) odnotowano wzrost liczby chorych o
586 nowych przypadków (421 we Flandrii, 99
w Walonii i 70 w Brukseli) oraz aż 30 zgonów
w ciągu doby. Wśród hospitalizowanych osób,
290 pacjentów znajduje się na intensywnej terapii. Od 13 marca do tej pory wypisano do domów 340 osób. W sumie, w całym kraju zmarło 75 pacjentów (do 21.03).
Cd. str. 5
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Gorzej będzie teraz z ekonomią włoską. Kraj ten przecież żyje z
turystyki. Restauracje, hotele, plaże, historia, sztuka – to wszystko zostało zablokowane dla całej reszty świata - klęska. My Polacy, mieszkający we Włoszech (a emigracja polska jest jedną
z najstarszych w Italii) jesteśmy dobrze zintegrowani ze społeczeństwem, staramy się absolutnie dostosować do wymogów i
restrykcji niemal codziennie się zwiększających. Nasza polska

mentalność też temu pomaga, spotykamy się wirtualnie, na polonijnych grupach i portalach, przekazujemy sobie wiadomości,
dodajemy otuchy, wspomagamy moralnie i duchowo jak tylko potrafimy. Rok 2020 jest poświęcony Janowi Pawłowi II, więc mamy
nadzieję, że nasz wspaniały Święty Rodak, nie pozostawi nas
i całego Świata bez swojego wstawiennictwa. Myślę, że trzeba
mieć tylko cierpliwość i dostosować się skrupulatnie do wszystkiego co obecnie jest zalecane. Medycyna robi swoje, nauka robi
swoje, wiara robi swoje. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Rodaków w Brukseli!! Bądźcie zdrowi!!!

z Rzymu - Aleksander Nowak

Włochy

Siedzimy zamknięci w domach. Co kilka dni wprowadzane są coraz większe
zaostrzenia kwarantanny.
Wysłano na ulice wojsko.
Właśnie słyszę przejeżdżający samochód wojskowy
z którego przypominają że
mamy zostać w domach i
informują z kim się kontaktować w razie wystąpienia
objawów. Sytuacja jest
surrealistyczna. Jednocześnie dowiadujemy się coraz
więcej o tej chorobie i o tym
co doprowadziło do takiej
sytuacji. Część lekarzy jest wściekła na rząd i Unię Europejską.
Twierdzą, że wbrew temu, co mówi się w mediach umieralność na tę chorobę nie przekroczy 1- 1.5 %, jeśli zrobi się testy
wszystkim. Niestety testy robione są tylko ludziom z poważnymi
objawami i w podeszłym wieku, a umieralność w tej grupie jest
wysoka. Brakuje sprzętu i personelu. A to z kolei przez liczne
ciecia wydatków na opiekę zdrowotną. Sytuacja robi się napięta,
a i tak nie wiemy, ile to jeszcze potrwa.
Wprowadzono zakaz handlu w niedziele, jakby wirus w dniu
świątecznym był bardziej aktywny. 21 marca kolejka do Lidla
była na ponad dwie godziny czekania, bo w niedziele zamknięte.
Poszliśmy z dziewczyną na rynek Ballaro i ceny w tych kilku straganach legalnych, które były otwarte były lichwiarskie.

Z Palermo Paweł Sasiak
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Stany Zjednoczone
Nowojorczycy zresztą jak i
cała Ameryka nie spodziewali
się, że koronawirus dotrze do
nich tak szybko. Nagłe rozprzestrzenianie się choroby
spowodowało, że prezydent
Donald Trump ogłosił na terenie kraju stan nadzwyczajny,
zamknął granice.
Amerykanie, którzy przebywają w innych krajach, gdzie
możliwe są loty, powinni natychmiast powrócić do USA
lub przygotować się na to, że
nie będą mogli przez nieokreślony czas wrócić do kraju.
Obecnie odwołano wszystkie loty z Nowego Jorku w ramach
akcji “LotDoDomu” dla Polaków, którzy chcieliby wrócić do Polski
w związku z wprowadzeniem w tym rejonie zagrożenia epidemicznego.
Jedną czwartą przypadków koronawirusa w USA stwierdzono w
stanie Nowy Jork. Tymczasem w Nowym Jorku codzienne życie
zaczyna powoli zamierać. Jest mniejszy niż zazwyczaj ruch na
ulicach, co w tym mieście jest niezwykle rzadkim zjawiskiem.
Słynna piąta aleja wygląda, jak wymarła. Time Square świeci
pustkami. Zamknięte do odwołania są bary i restauracje. Nie
działają muzea, kina, teatry, sale koncertowe, kluby nocne. Nie
odbywają się masowe imprezy. Do 20 kwietnia zostały odwołane
zajęcia na uczelniach i w szkołach (nauka online). W sklepach
panuje zwiększony ruch, tak jak przed świętami. Być może jest
to spowodowane niemądrym stwierdzeniem burmistrza Nowego

Jorku, że w mieście może zabraknąć żywności.
Z moich obserwacji wynika, że nie brakuje artykułów spożywczych. Jeśli półki są puste to tylko dlatego, że nie było czasu,
aby uzupełnić towar, jedynie brakuje żelu do dezynfekcji i….
papieru toaletowego (przypomina mi się określenie z “dawnych”
czasów: chwilowe braki w zaopatrzeniu). To ciekawe zjawisko:
wszystkich ogarnęło jakieś niewyjaśnione szaleństwo, aby kupić
jak najwięcej papieru toaletowego. W lokalnych socialmediach
pojawia się czasem informacja, gdzie “rzucili” ten deficytowy
towar. Ponieważ ilość osób zarażonych koronawirusem gwałtownie wzrasta, w stanie Nowy Jork gubernator stanu Andrew
Cuomo wprowadził nowe zarządzenia. Zamyka wszystkie firmy
tzw. „niekonieczne”, mają być otwarte biznesy tylko i wyłącznie
te, które są niezbędne, a więc: serwisy dostawcze, media, magazyny, branża spożywcza i produkcja jedzenia, apteki, służby
medyczne, serwisy użytkowe (woda, prąd, itd.), banki i instytucje
finansowe. Pozostałe, które mogą, mają pracować z domu. Ludzie powinni pozostać w domach. 
Cd. str. 7
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Świat w strachu
Od 16 marca zamknięto, wstępnie na dwa
tygodnie, wszystkie placówki edukacyjne,
szkoły i uczelnie wyższe. Nadal funkcjonują
jedynie żłobki. Świeżo zaprzysiężona premier
Sophie Wilmes ogłosiła wieczorem 17 marca
wprowadzenie na terytorium Królestwa Belgii
wielu ograniczeń mających na celu zmniejszenie zasięgu epidemii. Mieszkańcy wszystkich
regionów zostali poddani swoistej zbiorowej
kwarantannie, której łamanie nie jest obłożone, jak we Francji, sankcjami i mandatami, ale
odwołuje się do zbiorowej odpowiedzialności.
W myśl postanowień Rady Bezpieczeństwa Narodowego (Conseil national de sécurité) złożonej nie tylko z przedstawicieli władz
regionalnych i federalnych, ale też naukowców i ekspertów medycznych, od południa 18
marca do 5 kwietnia włącznie, wzmocniono
dotychczasowe środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronowirusa. W myśl rozporządzenia, wszyscy obywatele powinni pozostać w domach i unikać wszelkich kontaktów
ze światem zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji,
gdy muszą udać się do pracy lub załatwić niezbędne sprawy: pójść do lekarza, na zakupy,
na pocztę, do banku, do apteki, zatankować
samochód czy też pomóc osobie w potrzebie.
Uprawianie sportu czy spacerowanie są
dozwolone, ale pod warunkiem, że odbywają
się w pojedynkę, tylko z jednym członkiem rodziny mieszkającym pod tym samym dachem
lub z jednym przyjacielem/przyjaciółką.

Można wyjść na zewnątrz, ale samemu. Zakazane jest gromadzenie się w grupach. Jeśli spodziewamy się, że ktoś ma nas
odwiedzić to powinniśmy sprawdzić jego temperaturę. Wszyscy w
obecności osób narażonych (starsi i chorzy) powinni nosić maski.
Należy zachować 2 metry odległości od innej osoby. Nie powinno
się korzystać z transportu publicznego, o ile nie jest to absolutnie
niezbędne. Nie będą przeprowadzane eksmisje przez 90 dni – dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i komercyjnych. Władze
przygotowują także pomoc finansową dla swoich obywateli i dla
firm. Gubernator Cuomo zapowiedział, że to może być obowiązująca sytuacja na kilka miesięcy. W tej chwili głównym celem jest
zwiększenie ilości łóżek szpitalnych (obecnie dostępnych jest 50
tysięcy). Szkoły, centra wystawowe będą przeznaczone na tymczasowe szpitale. Do Nowego Jorku został wysłany statek szpitalny
USNS Comfort, który ma tysiąc pokoi oraz sale operacyjne. Trudno
teraz prognozować, co będzie dalej. Wszystko zależy od tego, w
jakim tempie będzie przybywać ludzi zarażonych koronawirusem,
kiedy i jak uda się to opanować oraz w jakim stopniu mieszkańcy
dostosują się do zaleceń władz. Nowy Jork to miasto zamieszkałe
przez 8 milionów ludzi (a licząc przedmieścia to jest tu około 15
milionów) i wirus nie oszczędza nikogo.

Z Nowego Jorku Aleksandra Nagorska.

Niemcy

Jeszcze tydzień temu w północnej Westfalii wszystko było
normalnie, oprócz tego, że ruch
na ulicach zmniejszył się o 1/3,
nie było żadnych ograniczeń, w
sklepach żadnych braków towarowych. Następnie zamknięto
wszystkie szkoły, przedszkola,
uczelnie. Największe obostrzenia są w Bawarii. Obecnie wg
zarządzeń nie można się spotykać w więcej niż 2 osoby, chyba,
że jest to rodzina zamieszkująca
pod jednym dachem. W sklepach
jest wszystko oprócz mąki i oczywiście papieru toaletowego. Jeśli chodzi o handel to pootwierane
są sklepy spożywcze, drogerie i księgarnie oraz niektóre sklepy z
materiałami budowlanymi. 
Cd. str. 8

Wszystkie zgromadzenia są kategorycznie
zabronione, podobnie jak urządzanie pikników w parkach, gry zespołowe na boiskach
itd. Przedsiębiorstwa, w których to możliwe,
zostały zmuszone do wprowadzenia pracy
zdalnej. Firmy, w których ta forma zatrudnienia jest niemożliwa, muszą zapewnić swoim
pracownikom bezpieczną odległość pomiędzy
nimi, czyli 1,5 m.
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Środki transportu publicznego zostały ograniczone.
Jeśli chodzi o przemieszczanie się między regionami, to na razie
pozostaje bez zmian, ale każda firma przygotowuje przepustki
dla pracowników, którzy nie mogą pracować zdalnie.
W niedzielę 22 marca w Berlinie przed Bramą Brandenburską
na placu pusto, nie przypuszczałem, że kiedykolwiek zobaczę
taką sytuację, w knajpkach (oczywiście tych, które jeszcze były
otwarte) pilnowano, by nie siadać obok siebie - kelnerka rozsadziła nawet mnie z żoną. Z ciekawostek, możesz w Niemczech
spać w hotelach, ale nie jako turysta - jeśli chcesz odwiedzić
rodzinę mieszkająca w innym regionie, to możesz spać w hotelu,
będąc w podróży służbowej również możesz się zatrzymać w
hotelu.
Na aktualności z Europy zapraszam codziennie na kanał Pepe
TV na FB.

Z Niemiec dla Nowinek Piotr Płonka

Irlandia
Gdy wybuchła wojna z wirusem, moja znajoma z
Brukseli poprosiła mnie o
fotkę z wyludnionego Dublina. Odpowiedziałem jej,
że to niemożliwe, bo Dublin
szykuje się do dorocznego
święta narodowego. Parady,
korowody, hektolitry piwa
w pubach i na ulicach. 17
marca Guinness ma kolor
zielony i obowiązkową koniczynkę na piance – tak było
od wieków. Bo święty Patryk,
jak głosi legenda, ostrzegł
pewną barmankę, że jeśli trunku nie naleje do pełna, to karczmę
zniszczy zaraza.
I właśnie już niszczy. Wprawdzie dwa dni przed świętem prawie wszystkie puby były zatłoczone, ale rząd kazał je zamknąć,
po tym jak media nagłośniły Patrykową „rozpustę”. Za złamanie
zakazu grozi nieprzedłużenie licencji na lokal. Odwołano też największą paradę uliczną na wyspie, na O’Connell Street, która
co roku gromadzi do miliona ludzi z całego świata. Tego dnia

Irlandczycy z bólem świętowali w domach, z drobnymi wyjątkami, które zawsze są.
Zaraza w ciągu paru dni dopadła setek ludzi. Kilku śmiertelnie.
Coraz więcej ograniczeń. Zamknięte sklepy i szkoły. Ruch uliczny mniejszy niż zwykle, siłą rzeczy. Premier przedstawił czarny
scenariusz, że dwa miliony z prawie pięciu, żyjących na wyspie,
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Świat w strachu

Decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
zamknięte zostały kawiarnie, restauracje, dyskoteki i bary. Podobnie, wszystkie sklepy, które nie
sprzedają produktów pierwszej potrzeby, a więc
butiki odzieżowe, obuwnicze, ogrodnicze, ze
sprzętem AGD itd. Tylko sklepy spożywcze, apteki i księgarnie mają prawo funkcjonować, choć
niekiedy w zmieniony sposób, jak to ma miejsce w przypadku marketów, które mogą wpuszczać ściśle określoną liczbę klientów (1 osoba na
10m²) i tylko na 30 minut.
Zawieszony został handel na targowiskach.
Z kolei restauracje mogą obsługiwać klientów
wyłącznie w przypadkach zamówień na wynos
lub dostawy do domu. Transport publiczny został utrzymany, ale obowiązuje w nim zasada
zachowania odstępu 1,5 m między pasażerami.
Rozporządzenie RBN-CSN, nie zadecydowało
o zamknięciu żłobków. Podtrzymało natomiast
postanowienie o zawieszeniu działalności placówek edukacyjnych.
Władze Belgii nie zdecydowały się jak na
razie na zamknięcie granic czy zawieszenie połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych z
innymi państwami, wprowadziły jednak ścisłą
kontrolę na granicach. Zakazały jednak zbędnych przemieszczeń i zwracają się o unikanie
wszelkich wyjazdów, zwłaszcza do rodzin, do
domów letniskowych i za granicę, które nie są z
jakiś powodów konieczne.
Premier Wilmès, przedstawiając po francusku i po niderlandzku, decyzje i rozporządzenia
Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wyraźnie
podkreśliła, że zasada „distanciation sociale”,
czyli zachowania dystansu między poszczególnymi osobami dotyczy wyłącznie wymiaru fizycznego. Nie chodzi tu o ograniczenie kontaktów ze swoimi bliskimi, ale o ich utrzymywanie
za pomocą nowoczesnych technologii. Kończąc
swoje wystąpienie dodała, że właśnie teraz trzeba
będzie dawać przykłady solidarności i dbać zarówno o siebie, jak i o swoich bliskich.

Cd. str. 10

będzie zarażonych w ciągu najbliższych tygodni.
Mimo to ani zakazy, nakazy i sam koronawirus irlandzkiego myślenia nie zmienił. Razem z kalendarzową wiosną przyszła piękna pogoda. W Dzień Matki (22 marca) kwiaciarnie były oblegane.
Sam widziałem, jak młody tata z 2-letnim synkiem, obaj ubrani
na letniaka, bez masek, rękawiczek ochronnych, biegają (!) po
zatłoczonej galerii handlowej z dwoma wózkami. W jednym mieli
zakupy, w drugim - kwiaty dla mamy, która czeka w domu. Tego
samego dnia wszystkie plaże w aglomeracji dublińskiej pełne
były letników. Co szczęśliwsi kąpali się w morzu, jakby w środku
lipca. Miejsc na parkingach brakowało.
Nie dociera, że 40 tysięcy ludzi czeka na testy nawet 5 dni, że
brakuje miejsc w szpitalach, że każdego dnia liczba zarażonych
podwaja się, potraja itd. Firmy tną godziny pracownikom, nawet
o połowę. Wielu już nie pracuje. Coraz częściej słychać, że Irlandia powtórzy los włoskiej Lombardii.
Bo temperament! Południowcy z Włoch i Irlandczycy z Północy.
Trudno uwierzyć, ale podobieństwa widzę gołym okiem. Bilet
do Bergamo zarezerwowałem na połowę maja. Dwa dni potem
wybuchła tam epidemia. W Lombardii przedwczoraj zmarło prawie 900 osób. Na wyspie wirus dopiero się rozkręca. Nie podam
Wam statystyk z dziś, bo zanim „Nowinki” opuszczą drukarnię,
wszystko się zmieni. Możecie śledzić w Internecie.
Mieszkać na wyspie? – już wiem, co to znaczy. Samoloty coraz
rzadziej tu widzę. Co myślę? Irlandia nigdy nie będzie wyspą
bezludną. Z tą nadzieją pozdrawiam bez wirusa.

Z Dublina Zbyszek Kowalski

Holandia

Od kiedy wirus zaczął się
rozprzestrzeniać w Niderlandach codzienność nie
uległa większym zmianom.
Stopniowo
wprowadzano coraz ostrzejsze limity,
pierwszym widocznym było
odgrodzenie kierowcy w
autobusie. Ulice i sklepy powoli opustoszały, prawie nikt
nie pojawiał się na niegdyś
zatłoczonych i ruchliwych
placach. Osobiście przyjąłem te zmiany ze spokojem,
miasto ucichło, zastępując
ryk samochodów i krzyki ludzi wiosennym śpiewem ptaków. Najgorszym momentem był drugi weekend marca, gdy ludzie zaczęli masowo wykupować produkty ze sklepów, lecz każdego dnia
półki zapełniały się na nowo, dzięki czemu mieszkańcy wrócili do

zwykłego rytmu zakupów. Najbardziej widoczną zmianą jest ilość
spacerowiczów w parkach oraz entuzjastów jazdy na rolkach.

Z Rotterdamu Konrad Bielejewski

Wielka Brytania
W UK wszyscy podchodzili
na luzie do pandemii jakby
się nic nie działo, aż do piątku, kiedy premier zamknął
szkoły, restauracje i puby. W
weekend w panice wszyscy
rzucili się na zakupy. Półki w
supermarketach świecą pustkami, jako kurier widzę coraz
więcej karteczek na drzwiach,
że ludzie są w kwarantannie.
Szkoły zostały zamknięte w
piątek, czyli tydzień później
niż w większości krajów Europy i od tej pory więcej osób zostaje w domach. Do świadomości
Brytyjczyków dopiero dotarła skala zagrożenia. Przed chwilką
(23 marca godz. 22) Premier Wielkiej Brytanii zamknął kraj, od
jutra zakaz opuszczania domów, tylko w przypadku niezbędnych
zakupów i pracy, jeśli jest to konieczne. Policja ma wszystko
kontrolować. Niestety umieralność wg statystyk jest taka sama
jak we Włoszech. 10 dni od pierwszego zgonu - 233 osoby. W
weekend ludzie bezmyślnie wyszli do parków i na plaże, więc
rząd podjął drastyczne środki.

Z Manchester Damian Sasiak

Francja
Nikt u nas nie nosi maseczek, bo ich nie mamy. Zresztą teraz
nie można ich kupić, więc nikt ich u nas nie nosi, bo nikt ich nie
ma. Maseczek brakuje też w szpitalach, dla ludzi pracujących
na pocztach, w urzędach czy w sklepach. Zakaz opuszczania
domostwa bez wyraźnego powodu (np. udanie się do pracy,
pójście po zakupy) jest we Francji surowo przestrzegany. Francuzów jest niezwykle trudno do czegoś nakłonić i zdyscyplinować, więc te drastyczne środki wydają się raczej konieczne. Nie
wolno wychodzić we dwójkę na zakupy, tylko pojedynczo, nawet
jeśli mieszkamy razem. To samo, by wyjść z dziećmi na spacer.
Jeden dorosły może towarzyszyć jednemu dziecku. Mamy troje
dzieci, musimy się wymieniać i wychodzić z każdym po kolei.
Sporym problemem jest pogodzenie pracy zdalnej z odrabianiem
lekcji przez dzieci przez Internet, zwłaszcza, jeżeli w domu jest
tylko jeden komputer i każdy go potrzebuje. Zamknięte są restauracje, kawiarnie, bary, baseny, mediateki, biblioteki, kluby
sportowe. Nieczynne są także sklepy ogrodnicze itp., które nie
sprzedają artykułów pierwszej potrzeby. W naszym regionie zamknięto nawet plaże, po tym, jak masa ludzi opuszczających Paryż zdecydowała się na wyjazd na prowincję, żeby tu przeczekać
ten trudny czas. 
Cd. str. 11
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Świat w strachu

Polska

P

ierwsza osoba z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19, czyli tzw. pacjent zero, zdiagnozowana została 2 marca.
To mieszkaniec Cybinki w województwie lubuskim, który wrócił do Polski z Nadrenii Północnej – Westfalii, gdzie spędził karnawał. Mężczyzna jechał autokarem polskiej firmy przewozowej
na trasie międzynarodowej i wysiadł w Świecku.
Od tego momentu, zaczęto odnotowywać kolejne
przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej
chorych znajduje się w województwie mazowieckim, łódzkim i górnośląskim. Najmniej na
Podlasiu. Według danych, podanych rankiem 23
marca, w sumie w Polsce jest 634 pacjentów z potwierdzonym zarażeniem wirusem COVID-19.
Od początku epidemii zmarło 7 osób, w tym
37.letnia przedszkolanka, mieszkanka powiatu
kaliskiego, która początkowo zataiła przed lekarzami wcześniejszy kontakt z kuzynem – kierowcą TIR-a, który powrócił z Włoch. Stąd apel służb
medycznych o niezatajanie przez chorych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem żadnych
kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy
lub własnego pobytu w innym państwie.
Jedną z pierwszych decyzji rządu, którą podjęto 10 marca, było odwołanie wszystkich zaplanowanych imprez masowych. Dzień później zapadła decyzja o zamknięciu do 25 marca szkół,
przedszkoli i uczelni wyższych. 20 marca zdecydowano o przedłużeniu obowiązującego zawieszenia zajęć we wszystkich placówkach oświatowych aż do Świąt Wielkanocnych.
W piątek 13 marca na mocy rozporządzenia
rządowego, premier Mateusz Morawiecki ogłosił
wprowadzenie na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego. Zadecydowano m.in.
o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu
galerii handlowych, w których zamknięte zostały
wszystkie sklepy z wyłączeniem aptek, drogerii,
pralni i supermarketów spożywczych. Zamknięte
zostały kawiarnie, kluby fitness, baseny i dyskoteki. Restauracje mogą sprzedawać jedzenie wyłącznie na wynos lub z dostawą do domu. Banki
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i placówki finansowe oraz poczty wciąż pracują,
ale krócej. Listonosze nadal dostarczają renty i
emerytury oraz przesyłki listowe do domów. W
życie wszedł zakaz organizowania zgromadzeń
powyżej 50 osób. Dotyczy to zarówno wydarzeń
o charakterze publicznym i państwowym, jak i religijnym i prywatnym. Nie wolno gromadzić się
ani w budynkach ani na świeżym powietrzu.
Od 15 marca zostały zamknięte granice naszego kraju dla cudzoziemców chcących wjechać
do Polski. Ograniczenie wprowadzono na 10
dni z możliwością przedłużenia na dalszy okres.
Obowiązujący zakaz wjazdu do naszego kraju
dotyczy cudzoziemców z wyłączeniem: współmałżonków obywateli polskich, osób posiadających Kartę Polaka, dzieci obywateli polskich oraz
obcokrajowców mających prawo pracy bądź prawo stałego/czasowego pobytu na terytorium RP i
dyplomatów. Ograniczenie nie dotyczy także cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu
służący do przewozu towarów. Zostały zawieszone wszystkie pasażerskie połączenia lotnicze i
kolejowe z zagranicą, z czasem zaprzestano także
lotów wewnątrz kraju.
Obywatele polscy, przebywający poza granicami, mogą powrócić do Polski pod warunkiem
odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej. Na
granicy każdy powracający do kraju obywatel jest
rejestrowany i poddawany kontroli sanitarnej.
Polacy mogą wrócić do Polski samochodami osobowymi, busami i autokarami. Zorganizowana
została także akcja „Lot do domu”, w ramach której do ojczyzny przyleciało ponad 30 tys. obywateli korzystających z lotów czarterowych głównie
z innych europejskich państw.
Na poniedziałek 23 marca zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma
przeanalizować obecny stan epidemii w Polsce i
podjąć decyzje dotyczące dalszych działań.

WWW.nowinki.be

Źródła: Lalibre.be, RTBF,
www.info-coronavirus.be.
www.gov.pl/web/koronawirus, TVP.INFO.

Przez to, np. na pobliskiej Wyspie Noirmourtier, gdzie przybyli
ludzie do swoich domków letniskowych, jest aż 9 osób z podejrzeniem koronawirusa. Czekając w kolejce przed sklepem, jesteśmy zobowiązani do zachowania 1,5 m odstępu. W sklepach
raczej nic nie brakuje. Był moment, że ludzie więcej wykupywali,
chwilowo czegoś nie było, ale teraz to wraca do normy. Niektóre
większe miasta francuskie wprowadziły godziny policyjne, żeby
ograniczyć przemieszczanie się ludzi. Inne planują zrobić to
samo. Dokucza nam trochę to odosobnienie, nie widujemy znajomych, ani innych członków rodziny, zwłaszcza starszych, ale
rozumiemy, że to konieczność.

Isabelle i Richard, Wandea.

wzmożony ruch do supermarketów i robienie zapasów przez najbardziej przezornych. Ludzie zaczęli kupować głównie mydła antybakteryjne, żele do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki i... papier
toaletowy. Puste półki przez kilka dni niektórych dziwiły, innych
śmieszyły. Ale każdy chciał kupić te bezcenne chwilowo towary. Wykupywano też cukier, mąkę, makaron, olej i ryż. Bardzo
szybko wprowadzono strefy wyłączone dla pasażerów w tramwajach i autobusach i zakaz wsiadania i wysiadania przednimi
drzwiami, tak, by chronić kierowców i motorniczych. Zamknięto
szkoły, przedszkola, biblioteki, kawiarnie itd. Skrócono godziny

Francja
W czwartek 12 marca nasz prezydent wystąpił w telewizji. Z jego
przemówienia dowiedzieliśmy się, że nazajutrz zostają zamknięte szkoły i uczelnie wyższe. Decyzja obowiązuje do odwołania,
czyli na czas nieokreślony. Mam dwie córki i widzę, że odrabianie
lekcji przez platformy internetowe nie zawsze się sprawdza. Zdarza się, że sieć się zawiesza z powodu przeciążenia. Od wtorku
17 marca, od godziny 12.00 w południe, zamknięto większość
urzędowania banków i poczty. Do piekarni, apteki, sklepiku czy
wspomnianych już poczty i banku zaczęto wpuszczać po 1-2-3
klientów, w zależności od powierzchni lokalu i czynnych okienek.
Reszta ludzi oczekuje w kolejce na zewnątrz, jeden od drugiego
odsunięty na ok.1m. Kościoły pozostają otwarte, ale jednocześnie udzielono dyspezy na niedzielne nabożeństwa i do kościoła,
w którym nie może być więcej niż 50 osób, chodzą tylko ci, co
chcą. Media zwiększyły ilość transmisji nabożeństw i zachęcają,
zwłaszcza osoby starsze, by pozostały w domu i słuchały bądź

zakładów pracy, w tym moją fabrykę pracującą dla marki Louis
Vuitton. Na razie na dwa tygodnie, do 26 marca. Wprowadzono
też zakaz wychodzenia z domu. Za jego złamanie grozi mandat w wysokości 135 euro. Na każde opuszczenie domowiska
potrzebujemy specjalnego zezwolenia. Możemy iść do sklepu w
pobliżu czy do apteki. Możemy też zanieść zakupy moim rodzicom w starszym wieku, którzy nie wychodzą z domu, poza własnym ogródkiem. Na szczęście mieszkamy w niewielkiej miejscowości, więc jest nam łatwiej niż ludziom w mieście, przetrwać
ten okres zamknięcia i izolacji od innych.

Laetitia Piquart, La Boissière de Montaigu.

Polska

Podobnie jak w innych krajach, także w Polsce, informacje o
koronawirusie zdominowały media w ostatnich kilku tygodniach.
Spodziewano się zarażeń przywiezionych albo przez cudzoziemców albo przez Polaków powracających z zagranicy. Gdy pojawiła się informacja o „pacjencie zero”, można było zaobserwować

oglądały mszy u siebie. Zawieszono odwiedziny w szpitalach,
domach opieki, hospicjach. Zawsze można podać paczkę, ale
nie można wejść do placówki. Zwiększono limit płacenia kartą,
uznawanej za bezpieczniejszy sposób płatności niż gotówka.
Jak ktoś kichnie czy zakaszle, to inni od razu spoglądają z podejrzeniem, odsuwają się czy przesiadają, jeśli ma to miejsce np.
w tramwaju. Niektórzy narzekają na te wszystkie ograniczenia i
trudności, ale w większości ludzie rozumieją, że nie ma innego
wyjścia. Z czasem coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że
ten rok jest inny niż wcześniejsze, a tegoroczne Święta Wielkiej
Nocy będą inne niż zwykle.

Edyta Wiśniewska
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Informacje z Polski

N

arodowy Bank Polski poinformował, że
Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała
o obniżeniu stóp procentowych. Decyzją RPP, która weszła w życie 18 marca 2020 roku,
ustalono: stopę referencyjną na poziomie 1,00
proc. w skali rocznej, a stopę depozytową na poziomie 0,50 proc. w skali rocznej. Ponadto ustalono: stopę redyskonta weksli na poziomie 1,05
proc. w skali rocznej; stopę dyskontową weks-

li na poziomie 1,10 proc. w skali rocznej. Rada
wyjaśniła także, że koniunktura w pierwszych
miesiącach br. była w naszym kraju stosunkowo
dobra. Niemniej jednak, ze względu na negatywny wpływ epidemii koronawirusa i działania
podejmowane w celu ograniczania jego rozprzestrzeniania się, będzie następować zmniejszenie
aktywności gospodarczej niektórych sektorów.
Ponadto podkreślono, że w wielu innych krajach
także podejmowane są lub będą w najbliższej
przyszłości działania z zakresu polityki fiskalnej
mające na celu ograniczenie strat gospodarczych
związanych z epidemią i czasowym zamknięciem
firm oraz przestojami produkcyjnymi.

K

***

ościół rzymskokatolicki w Polsce liczy
blisko 33 mln wiernych skupionych w
ponad 10 tys. parafiach, a także ponad 30
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tys. duchownych, w tym ponad 60 księży należących do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Kościół grekokatolicki liczy ponad 500 tys. członków, prawie 130 parafii i nieco ponad 80 duchownych. Do Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego zaliczanych jest nieco ponad 500
tys. wiernych, prawie 500 duchownych i około 250 parafii. Kościół Ewangelicko-Augsburski
liczy nieco ponad 60 tys. wiernych, ponad 130
parafii i blisko 200 duchownych. Wśród innych
wyznań reprezentowanych w naszym kraju znajduje się też Kościół Zielonoświątkowy - prawie
24 tys. wiernych, ponad 360 duchownych i ponad
200 zborów. Nieco mniej, bo ponad 22 tys. wyznawców, ma Kościół Starokatolicki Mariawitów.
To także prawie 30 duchownych i blisko 40 parafii. W Polsce żyje także blisko 120 tys. Świadków
Jehowy. Ponadto, jest także Kościół ormiański,
który reprezentuje około 670 wiernych, 3 parafie
i 3 duchownych. W statystykach wyznaniowych
figuruje także niewiele ponad 2 tys. buddystów,
blisko 1700 mormonów i 773 członków Muzułmańskiego Związku Religijnego. Z kolei, Kościół
neounicki liczy 124 wiernych skupionych w 1 parafii z 1 duchownym. Wśród mniejszościowych
związków wyznaniowych w Polsce znajdują się
też szyici funkcjonujący w naszym kraju jako Islamskie zgromadzenie Ahl-ul-Bayt, a także wyznawcy Kryszny i tzw. wolni badacze Pisma Świętego.
Dokończenie na str. 15
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Dokończenie ze str. 13

Informacje z Polski

S

***

tan czytelnictwa w Polsce utrzymuje się od
kilku lat na niskim poziomie w porównaniu
do państw Europy Zachodniej. W 2018 roku
tylko 37 proc. badanych zadeklarowało przeczytanie w ciągu 12 miesięcy jednej książki. Blisko 9
proc. przeczytało więcej niż 7 tytułów. Statystycznie, kobiety czytają więcej niż mężczyźni, a przewaga ta wyraźnie zarysowuje się wśród osób starszych. Najwięcej miłośników książek jest wśród

wego księgozbioru, a 16 proc. wypożyczyło książkę z biblioteki publicznej. Respondentów pytano
także o zasoby domowych księgozbiorów. Z odpowiedzi wynika, że 28 proc. nie posiada żadnych
książek, 7 proc. dysponuje jedynie podręcznikami szkolnymi. 14 proc. badanych ma w domu
między 1 a 10 książek, a 45 proc. między 11 a 50
książek. Za brak wzrostu zainteresowania czytaniem książek autorzy raportu uznają m.in. inne
sposoby spędzania wolnego czasu, popularyzację
różnych form rozrywki cyfrowej oraz korzystanie
z innych źródeł wiedzy np. z Internetu.

Źródło: BiznesInteria.pl, Pch24.pl, Polityka.pl., Forbes.pl, TVN24.pl.

młodych. Zaledwie 63 proc. biorących udział w
badaniu Polek i 52 proc. Polaków kupiło w ciągu
roku przynajmniej jedną książkę. 26 proc. pożyczyło od przyjaciół, 20 proc. korzystało z domo-

* Coroczne badania Biblioteki Narodowej w ramach
pomiaru „Stan czytelnictwa w Polsce” przeprowadzane na przełomie XI i XII, a publikowane w III. Raportu za 2019 rok jeszcze nie ma i ze względu na sytuację
związaną z epidemią koronawirusa może ukazać się z
opóźnieniem.
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Informacje z Belgii

D

nia 17 marca
odbyło
się uroczyste
zaprzysiężenie
nowej premier Belgii –
45-letniej, urodzonej
w gminie Ixelles, Sophie Wilmès. Tradycyjnie, ceremonia odbyła się w pałacu królewskim w obecności króla
Filipa. Pani premier stanęła na czele rządu, któremu przypadło kierowanie krajem pogrążonym
w epidemii koronawirusa. W związku z zaistniałą
sytuacją, główne działania uformowanego organu
władzy skupiają się na zarządzaniu sanitarnymi i
ekonomicznymi aspektami mającymi doprowadzić do opanowania choroby. Jedną z pierwszych
decyzji premier Wilmès i jej gabinetu było wprowadzenie od 18 marca (od godz. 12.00 w południe) znaczących ograniczeń w przemieszczaniu
się populacji mieszkającej w Belgii, zamknięciu
niektórych sklepów i ustanowienie obowiązkowej
odległości 1,5 m między osobami w kolejkach,
w środkach komunikacji itp. Uformowany rząd
ma charakter tymczasowy, co oznacza, że będzie
funkcjonować przez trzy miesiące, z możliwością
przedłużenia misji o kolejny kwartał.

C

4/2020 (126)

kwiecień 2020

WWW.nowinki.be

W

***

yniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez politologów z 5
belgijskich uniwersytetów z Flandrii i
Walonii, dostarczyło zaskakujących informacji na
temat świata polityki. Na blisko 4 tys. obywateli,
którzy wzięli udział w sondażu, połowa uznaje, że
współcześni politycy są skorumpowani oraz uwikłani w liczne układy i zależności.
Co drugi z badanych stwierdził także, że w
większości ludzie mający władzę myślą najpierw

***

oraz więcej firm boryka się z brakiem rąk
do pracy. Z raportu opracowanego przez
Manpower Group wynika, że problem z
obsadzeniem wakatów dotyczy aż 45 proc. belgijskich przedsiębiorstw. Oznacza to 10. proc.
wzrost w porównaniu z rokiem 2018. Dokładna analiza danych statystycznych wskazuje, że
najgorsza sytuacja jest obserwowana na północy kraju. We Flandrii aż 55 proc. firm nie może
znaleźć pracowników, co daje wzrost o 17 proc. w
stosunku do wspomnianego 2018 roku. W Brukseli kłopot z zatrudnieniem ma 43 proc. przedsiębiorstw, czyli o 8 proc. więcej niż przed 1,5 roku.
Z kolei na południu kraju, problem ten dotyczy
27 proc. podmiotów gospodarczych, co oznacza
spadek o 3 proc. Wśród najbardziej poszukiwa-

16

nych pracowników znajdują się elektrycy, spawacze i monterzy, a także technicy (kontrolerzy
jakości i konserwatorzy) oraz specjaliści (prawnicy, kierownicy projektów). Na liście deficytowych
zawodów widnieją także kierowcy i logistycy,
specjaliści ds. finansów i księgowości, pracownicy handlowi i administracyjni. Braki kadrowe
odnotowywane są także wśród pracowników
służby zdrowia, menedżerów i kierowników oraz
w branżach związanych z sektorem budowlanym.

o sobie, a dopiero potem o tych, dzięki których
głosom weszli do rządu czy parlamentu. Na negatywne postrzeganie polityków ogromny wpływ
mają także wszelkiego rodzaju upublicznione
skandale oraz niemożność stworzenia rządu.

Cd. str. 19
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Dokończenie ze str. 17

Informacje z Belgii

W sieci naszych sklepów
możesz płacić również
kartą Sodexo

Ponadto, ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że osoby sprawujące władzę w Belgii są oderwane
od realnego świata i nie mają pojęcia jakie są prawdziwe problemy

Pierwsza polska
piekarnia w Brukseli
Polecamy
artykuły
piekarniczo - cukiernicze
artykuły spożywcze
oraz prasę i kosmetyki

1050 Ixelles
Chée d’Ixelles 311
tel. 02 644 03 70
1090 Jette
Rue Léopold I
tel. 02 426 54 42
4/2020 (126)
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1070 Anderlecht
Place du Droit 5
tel. 02 521 77 69
fax 02 527 41 56

www.polsmaak.com
WWW.nowinki.be

ludzi, od których dzieli ich prawdziwa przepaść. Zaskakującym dla
naukowców okazał się także wzrost
ilości obywateli średnio niezadowolonych i bardzo niezadowolonych z
polityków, a także znaczący spadek
liczby osób pozytywnie oceniających
świat współczesnej polityki krajowej
Belgii.

J

2018, liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. W sumie, na
przestrzeni 12 miesięcy 2019 roku,
aż 620 osób poniosło śmierć na drogach Belgii. Oznacza to, że średnio
tygodniowo w wypadkach ginęło 12
osób. Mimo tak tragicznych w skutkach wypadków, ich całkowita liczba
zmalała o 2 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym (z 38 195 do 37
375 wypadków). W Walonii, odnotowano wzrost wypadków z udziałem
ciężarówek (z 32 do 53) i rowerów
(z 7 do 21 ofiar śmiertelnych). Najwięcej zabitych było w prowincjach
Luxembourg i Hainaut. Na poziomie
kraju, najbardziej ucierpieli jadących samochodami (297), piesi (88)
i rowerzyści (91 zabitych). Podsumowując smutne statystyki, autorzy
raportu wnioskują, że wzrost ofiar
śmiertelnych w wypadkach drogowych odsuwa kraj od przyjętego na
rok 2020 założenia: ,,nie więcej niż
420 zabitych na drogach”. Teraz staje
się bowiem jasne, że założenia tego
nie uda się zrealizować.

***

ak wynika z raportu Instytutu Bezpieczeństwa Drogowego
VIAS, w minionym roku wzrosła
o 6 proc., w porównaniu z rokiem

Źródło: De Morgen, RTBF, La Libre Belgique, Belga.

Oferty pracy

Piekarz

auto mile widziane, praca na
nocki/godziny poranne, wymagane doświadczenie, dobra
znajomość języka ang. lub
nl. e-mail: brugge.foreign@
accentjobs.be,
tel. +32 50 44 12 50

Monter opon

prawo jazy B (prawo jazdy
C i/lub własne auto mile
widziane), praca dzienna,
na cały etat, nie wymagane
doświadczenie, znajomość
języka ang. lub nl, e-mial:
brugge.foreign@accentjobs.
be, +32 50 44 12 50

Mechanik samochodów ciężarowych

Mol, mile widziany własny
dojazd do firmy, praca 2-zmianowa, mile widziane doświadczenie jako mechanik lub
ukończona szkoła w kierunku
mechaniki , podstawowa znajomość języka niderlandzkiego
lub angielskiego, e-mail: geel.
foreign@accentjobs.be,
tel. 014/70 10 40

Technik samochodów
ciężarowych

Lummen, mile widziany
własny transport, praca w
systemie dziennym, mile
widziane doświadczenie jako
mechanik lub ukończona
szkoła w kierunku mechaniki,
komunikatywna znajomość
języka nl, e-mail: geel.
foreign@accentjobs.be.
tel. 014/70 10 40

Pracownik w szklarni

rejon Bassevelde, możliwość
zamieszkania na miejscu za
dodatkową oplatą, znajomość
języka nl. Lub ang., e-mail:
gent.foreign.industry2@accentjobs.be, tel. 09 264 29 12

Kierowca C lub CE

rejon Gent/Deinze/Eeklo/
Zelzate, wymagane prawo
jazdy kategorii C lub CE,
karta kierowcy, ważny kod
95 oraz badanie medyczne,
znajomość języka nl lub
ang, e-mail: gent.foreign.
industry2@accentjobs.be, tel.
09 264 29 12

1190 Forest
Rue Jean Baptiste Van Pé 5
tel. 02 377 59 27
1210 Saint Josse
Rue Bonneels 25
tel. 02 280 64 14
4/2020 (126)
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Co robić podczas kwarantanny?

Oferty pracy

Monter balustrad

rejon Eeklo, wymagane prawo
jazdy kategorii B oraz własny
samochód, znajomość języka
nl lub ang.,wymagane doświadczenie przy montażu, brak lęku
wysokości, e-mail: gent.foreign.
industry2@accentjobs.be, tel. 09
264 29 12

Spawacz

S

ytuacja na świecie uległa
zmianie i nie omieszkała
dotknąć jednakowoż sektora sprzątającego. Znaleźliśmy się
w zupełnie innej rzeczywistości,
w której odnalezienie się może
przysporzyć sporo trudności.
Rządowe komunikaty zewsząd
bombardują nas poradami jak

cy kociołek Panoramixa i częstuj
nim każdego domownika.

2. Jedz chipsy i ciastka. –
Kwarantanna to idealny moment
na pofolgowanie sobie w kwestii
żywienia. Bezpardonowo pochłaniaj ogromne ilości niezdrowych
przekąsek i argumentuj to tym,

rejon Eeklo, wymagane prawo
jazdy kategorii B oraz własny
samochód, znajomość języka
nl lub ang.wymagane doświadczenie, e-mail: gent.foreign.
industry2@accentjobs.be, tel. 09
264 29 12

Malarz proszkowy

Kortrijk , wymagane prawo
jazdy kategorii B, firma oferuje
samochód , angielski (dobry) ,
e-mail: brugge.foreign.technical@
accentjobs.be , tel. 050 44 12 52
Oostkamp wymagane prawo jazdy
kategorii B oraz własny samochód
, angielski (dobry) e-mail: brugge.
foreign.technical@accentjobs.be,
tel. 050 44 12 52

Dekarz dachy płaskie

Hydraulik projekty nowego budownictwa
prawo jazdy kategorii B, nl lub
bardzo dobry ang., doświadczenie: minimum 5 lat, e-mail:
antwerpen.foreign.construct@
accentjobs.be, tel : 03/206.51.80

Stolarz

Lokeren, cały etat, możliwość
nadgodzin płatnych 150%,
dobry niderlandzki lub angielski,
wymagane doświadczenie. e-mail:
sintniklaas.foreign@accentjobs.
be, Tel. 037 60 13 10

Tkacz

Lokeren, praca na 2 zmiany, wymagany własny środek transportu,
doświadczenie: wymagane, ang.
lub fr. lub nl. e-mail: sintniklaas.
foreign@accentjobs.be, Tel. 037
60 13 10
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5. Śpiewaj. – Jeśli martwisz
się tym, czy podczas tej całej apokalipsy dożyjesz w ogóle jutra, a
jednocześnie martwisz się niepozałatwianymi sprawami z nieposkromionym sąsiadem, zacznij
śpiewać swoje ulubione piosenki
Zenka Martyniuka najgłośniej,
jak to tylko możliwe.
6. Gotuj. – Eksperymentuj z
nowymi przepisami. Wykorzystaj
zapas makaronu i przyrządź lasaghne faszerowane świderkami,
udekoruj pojedynczymi nitkami
spaghetti.

Elektryk

Antwerpia, dojazd do firmy we
własnym zakresie, podstawowy
nl. lub ang. , e-mail: antwerpen.
foreign.construct@accentjobs.be,
tel : 03/206.51.80

wy nadadzą się wszelkiej maści
horrory z upiornymi zjawami i
krwawe thrillery – tego typu sympatyczne ekranizacje będą miłą
odskocznią w czasach dramatycznej niemożności zjedzenia stacjonarnie burgera w McDonaldzie.

postępować będąc na zewnątrz,
żeby nie złapać koronawirusa,
jednakże nikt nie daje wskazówek
jak postępować w domu, żeby nie
nabyć ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu psychicznym. I tu oto
wchodzą NOWINKI, całe ubrane
na biało, z maseczką na twarzy i
żelem antybakteryjnym w ręce.
1. Zaopatrz się w melisę. –
Zanim zaczniesz barykadować się
w czterech ścianach zrób spory
zapas tej magicznej herbaty – w
przeciwnym razie nawet, jeśli nie
umrzesz od wirusa, spędzisz resztę życia za kratkami za zrobienie
szaszłyków z męża i dzieci przy
użyciu piły mechanicznej. Każdego ranka przyrządzaj uspokajają-

kwiecień 2020
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7. Rozmawiaj ze znajomymi.
– Oczywiście wyłącznie przez telefon. Zapytaj Jolkę o samopoczucie jej świnki morskiej, wymieńcie
się poradami odnośnie składowania drewna opałowego w piwnicy
i przedyskutujcie temat dodawania ananasa do pizzy.
8. Myj ręce. – A najlepiej też
nogi i resztę ciała. Myj tak, jakby
jutra miało nie być. Myj, dopóki
nie dokopiesz się do zapisanej w
podstawówce ściągi z przyrody.
9. Ćwicz. – W zdrowym ciele
zdrowy duch. Codziennie wykonuj kilka skłonów nurkując do kosza na pranie, kilkanaście pajacyków strzepując kurze z abażurów
i kilkadziesiąt przysiadów zbierając porozrzucane przez latorośle
klocki lego w salonie.

Oferty pracy

Mechanik samochodów
ciężarowych

Lokeren/Sint-Niklaas/Dendemonde,
system godzinowy: 8:00-16:30,
dobry nl lub ang, wymagane
doświadczenie, e-mail: sintniklaas.
foreign@accentjobs.be, Tel. 037
60 13 10

Kierowca CE Kontenery

Bornem, własny środek transportu
12 godzin dziennie, dobry nl. lub
ang. e-mail: antwerpen.logistics.
foreign@accentjobs.be, tel. 03 201
83 92

Kierowca CE + ADR Transport paliwa

Wijnegem, wymagany własny
środek, 10 – 12 godzin dziennie, dobry niderlandzki, e-mail: antwerpen.
logistics.foreign@accentjobs.be, tel.
03 201 83 92

Ogrodnik

Peer, 07.00-16.00, cały etat, wymagane prawo jazdy kategorii B oraz
własny samochód, podstawowa
znajomość języka nl lub ang, e-mail:
hasselt.foreign@accentjobs.be, tel.
011 26 51 12

Dekarz.

Miejsce: region Olen, własny środek
transportu, praca w dzień, znajomość języka nl lub ang., e-mail:
herentals.foreign@accentjobs.be,
tel. 014 24 41 46

że odżywczy i niskotłuszczowy
papier toaletowy został już wykupiony.

Kierowca C z chłodnią

dojazd do pracy we własnym
zakresie, 10h – 12h dobra
znajomość języka angielskiego lub
niderlandzkiego, e-mail: antwerpen.
logistics.foreign@accentjobs.be, tel.
03 201 83 92

3. Czytaj. – Nie mam tu jednak na myśli czytania składu pasty do zębów podczas porannego
posiedzenia na tronie. Czas wolny
przeznacz na stymulujące mózg
zajęcie, jakim jest pochłanianie
literatury pięknej (na przykład
autorstwa Tokarczuk) lub literatury brzydkiej (na przykład bloga
Czyścicielka na Facebooku).
4. Oglądaj filmy. – Polecam
przede wszystkim lekkie i przyjemne produkcje, które odciągną
uwagę od aktualnych wydarzeń.
Na wieczorny maraton filmo-

Kierowca C + Pracownik
magazynu, 10 – 12

Doświadczenie : nie wymagane,
znajomość języka ang. lub nl.
e-mail: antwerpen.logistics.foreign@
accentjobs.be, tel. 03 201 83 92

Technik instalacji
chłodniczych

rejon Kortrijk, transport do pracy :
auto/skuter/rower + prawo jazdy B,
7:30 – 16:30 znajomość ang lub nl,
e-mail: roeselare.foreign.technical@
accentjobs.be, tel. +32 51 23 16 41
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02 211 40 40
MADOU
Place Madou 6/11
1210 St-Josse-Ten-Noode
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BIURO CZYNNE RÓWNIEŻ
W SOBOTĘ 10:00- 15:00

BOCKSTAEL
ST.GUIDON / BIZET
Av. Gounod 7
Rue Léopold I 174
1070 Anderlecht
1020 Laeken
GSM 0474 698 6304/2020 (126)
GSM 0499
055 673
kwiecień
2020

ETTERBEEK
Av. d’Auderghem 170
1040 Etterbeek
GSM 0499 055 637
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Związki ACV/CSC informują:

Koronawirus, a ochrona i prawa pracownika
B
elgia została dotknięta pandemią koronawirusa i w związku z ekspansją Covid-19
rząd belgijski wprowadził drastyczne środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego wirusa.

Od północy w piątek 13/03 zostały zamknięte
wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby sportowe,
organizacje kulturalne, religijne, wszystkie inne
miejsca, gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu ludzkiego. Zajęcia w szkołach
podstawowych i średnich zostały zawieszone.
Uniwersytety i szkoły wyższe są zamknięte lub
prowadzą zajęcia głównie na platformach on-line lub korzystają z innych form komunikacji bez
bezpośredniego kontaktu ludzkiego. W sektorze
handlu ograniczenia dotyczą zamknięcia wszystkich sklepów oprócz tych z żywnością i aptek.Z
kolei w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
w innych krajach, zostały wprowadzone ograniczenia na granicach państw, co z kolei doprowadziło do masowego odwoływania lotów, rezerwacji hoteli, wycieczek itd.
Nie możemy też zapomnieć o sektorze usług
fryzjerskich, kosmetycznych i wszelkich innych,
w których występuje bezpośredni i bardzo bliski
kontakt z klientem lub pacjentem – np. gabinety
dentystyczne i inne poradnictwo medyczne. 24
marca rada bezpieczeństwa narodowego wydała
rozporządzenie o zamknięciu salonów fryzjerskich.
Podsumowując, bardzo wstępnie, najbardziej ucierpiały następujące sektory: turystyczny,
hotelarski, restauracyjny, transportowy, handlu
oraz usług. Ograniczenia te przyczyniły się już
lub przyczynią w najbliższym czasie do wielu sytuacji, w których pracownicy tych sektorów nie
będą mogli wykonywać stosunku pracy co oczywiście wiąże się z możliwością utraty dochodów.
Belgijski system zabezpieczenia socjalnego
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przewiduje w takich wypadkach możliwość skorzystania z tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych.
Istnieją dwa rodzaje tymczasowego zasiłku
dla bezrobotnych w sytuacji spowodowanej koronawirusem:

zasiłek ekonomiczny – przyznawany jest w
przypadku chwilowej utraty pracy np. danego
zlecenia u klienta, zmniejszenia ilości zamówień lub klientów itp. Warunkiem otrzymania
tego zasiłku jest przepracowanie odpowiedniego okresu w Belgii, a jego długość uzależniona jest od wieku pracownika.
zasiłek spowodowany siłą wyższą – przyznawany jest np. w przypadku okresowego zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirus, lub braku dostawy materiału potrzebnego
do wykonania pracy z kraju dotkniętego koronawirusem lub z powodu kwarantanny, w której przebywa pracownik. Przyznanie prawa do
tego zasiłku nie jest uzależnione od długości
zatrudnienia pracownika w Belgii.
W związku z zaistniałą sytuacją rząd belgijski postanowił zrównoważyć wszystkie wnioski o tymczasowe bezrobocie ekonomiczne od
01/02/2020 do 30/06/2020 z wnioskami o bezrobocie z powodu siły wyższej.

Jak przebiega procedura

Ze względu na sytuację obowiązuje uproszczona procedura składania wniosku o tymczasowe bezrobocie z powodu siły wyższej - overmacht/force majeure
https://acvtijdelijkewerkloosheid.be/ - formularz
niderlandzkojęzyczny
https://acvtijdelijkewerkloosheid.be/fr/ - formularz francuskojęzyczny

WWW.nowinki.be

Po wypełnieniu go i wysłaniu na ekranie pojawi się potwierdzenie, że ACV-CSC otrzymało
wniosek.
Gdyby pracownik miał problem wypełnieniem wniosku online, może wypełnić wniosek
poprzez ściągnięcie formularza C 3.2 - corona ze
strony: https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid lub https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/
chomagetemporaire
I odesłanie go mailem na adres:
corona.demande-aanvraag@acv-csc.be

Nie trzeba drukować ani podpisywać tego
formularza, wystarczy wypełnić go elektronicznie. W tytule maila proszę podać imię, nazwisko,
belgijski nr indentyfikacyjny (Rijksregisternummer/Nationaal Nummer) oraz kod pocztowy.
Gdyby pracownik miał problem z wysłaniem
formularza drogą mailową, może go wydrukować, podpisać i wrzucić do jednej ze skrzynek
ACV lub CSC przy najbliższym oddziale lokalnym lub odesłać pocztą na adres oddziału.
Pracodawca zgłasza bezrobocie do instytucji
RVA-ONEM a ACV-CSC oblicza i wypłaca zasiłek na konto bankowe pracownika.

Jaka jest wysokość tymczasowego
zasiłku dla bezrobotnych z powodu
koronawirusa:

ACV wystosowało roszczenie do rządu belgijskiego o podwyższenie kwoty zasiłku tymczasowego w dobie koronawirus, które to zostało
ustanowione i w ostatnich dniach jeszcze podwyższone o dodatek. Pracownik otrzyma w miejsce 65 % - 70 % średniego dochodu brutto oraz
dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro.
Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w wysokości 26,75 %.
W niektórych sektorach lub przypadkach

przysługuje również oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych specjalne wyrównanie do tego zasiłku.
Podwyższenie tego zasiłku ma na celu zapewnienie pracownikom utrzymania dotychczasowego standardu życiowego oraz pomoże wypełniać zobowiązania finansowo-kredytowe.

Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom zatrudnionym w
systemie progresywnym?

Pracownicy, którzy za część swojego etatu
otrzymują zasiłek inwalidzki, a pozostałą część
etatu pracują, również mogą wystąpić o ten rodzaj bezrobocia.
Wysokość zasiłku będzie oczywiście uzależniona od tej części etatu w której pracują.

Czy prawo do zasiłku dla
bezrobotnych z powodu siły
wyższej przysługuje pracownikom
interim?

Według najnowszych ustaleń prawo do tego
zasiłku będzie przyznawane, jeśli pracownik
wykaże tzw. ciągłość zatrudnienia na umowach
tymczasowych w danym przedsiębiorstwie, w
którym wystąpiło bezrobocie w związku z koronawirusem.

Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom pobierającym
również emerytury?
Według najnowszych ustaleń pobieranie
emerytury czy to belgijskiej czy to zagranicznej
nie będzie wykluczało otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z koronawirusem. 				
Cd. str. 28
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Koronawirus, a ochrona i prawa pracownika cd.
Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy sam zachoruje?

W takiej sytuacji przysługuje pensja gwarantowana wypłacana przez pracodawcę lub kasę
chorych zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa socjalnego w Belgii. W przypadku, gdy pracodawca ogłosi zawieszenie działalności z powodu
siły wyższej pracownikowi nie przysługuje pensja

gwarantowana – jedynie zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych. Należy natychmiast
złożyć wniosek o ten zasiłek w kasie chorych do
której należy pracownik.

Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy zachoruje jego dziecko i nie ma opieki dla
dziecka i musi zostać z nim w domu?
W takiej sytuacji pracownik może skorzystać
z urlopu z powodu nagłych wypadków. Urlop ten
to przysługuje tylko na 10 dni w roku i jest bezpłatny. Jeśli stan zdrowia dziecka się pogorszył i
wymaga dłuższej opieki pracownik może skorzystać z urlopu opiekuńczego z powodu chorego
członka rodziny wypłacanym przez RVA-ONEM.
W przypadku hospitalizacji dziecka przysługuje
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specjalny urlop opiekuńczy również wypłacany
przez RVA-ONEM. Pracownik może również
wystąpić do pracodawcy o przyznanie urlopu
bezpłatnego w przypadku przedłużenia okresu
opieki nad dzieckiem.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w
sytuacjach zagrożenia zarażeniem
się koronawirusem.

Z powodu ograniczenia bezpośredniego fizycznego kontaktu w okresie zagrożenia koronawirusem oddziały ACV-CSC pracują za zamkniętymi drzwiami.
Dokumentacje można przekazywać poprzez
skrzynki ACV-CSC przy oddziałach lub drogą
elektroniczną lub pocztową.
Ze względu na możliwość zakażenia preferowana droga komunikacji to droga elektroniczna. ACV stara się uprościć wszystkie procedury
wniosków elektronicznych zarówno zapisu jako
członek jak i składania wniosków o bezrobocie.
Również za pomocą czytnika karty można
zalogować się i sprawdzić aktualny status sprawy,
wniosku, uzupełnić dane osobowe i adresowe lub
też zmienić konto bankowe. Na stronach https://
www.hetacv.be/ lub https://www.lacsc.be/ znajdą
Państwo aktualne informacje związane z obecną
sytuacją pracownika oraz dane kontaktowe do
działów ACV-CSC.
Dla osób, które pragną zapisać się do ACV-CSC została uproszczona procedura zapisu on-

line: https://www.hetacv.be/word-lid lub https://
www.lacsc.be/formulaire-dinscription
W sprawach dotyczących koronawirusa można również kontaktować się z naszym działem
ACV-Dienst Grensarbeiders Nieuwe EU-lidstaten poprzez mail: antwerpen.oost-europa@
acv-csc.be lub telefonicznie w czasie dyżurów w
poniedziałki od 9.30 do 12.30 oraz w czwartki od
13.00 do 16.00 pod nr telefonu: 03 222 71 64

Pracodawca może prewencyjnie skierować
pracownika do określonej pracy poza stałym
miejscem jej wykonywania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracownika – tzw. praca zdalna.
Często pracownicy biurowi mogą wykonywać
prace zdalną w swoim miejscu zamieszkania korzystając z elektronicznych środków przekazu.
Pracodawca ma obowiązek podjąć określone
czynności zapobiegawcze lub kontrolne w celu
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Gdy warunki pracy
nie odpowiadają przepisom i stwarzają bezpośrednie oraz rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia
lub życia pracownika, pracownik ma prawo przerwać wykonywanie pracy, zawiadamiając o tym
niezwłocznie przełożonego.

Kontakt z ACV-CSC w dobie kryzysu
spowodowanego Koronawirusem:

WWW.nowinki.be
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Firma w korona-kryzysie

- co na to belgijskie ubezpieczenie społeczne

Z

godnie z Dekretem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Belgii z dnia 18/03/2020,
firmy dotknięte kryzysem związanym z
koronawirusem mają prawo do:
osoby chore – zakażone koronawirusem - zasiłku
chorobowego, gdy będą chore co najmniej 8 dni,
zaś prawo do zasiłku nabywają od dnia otrzymania
zwolnienia lekarskiego,
obniżenia kwartalnych składek prowizorycznych
na ubezpieczenie społeczne – jest to szczególnie
użyteczne dla tych, którzy płacą składki naliczone
na podstawie wysokich dochodów uzyskanych 3
lata temu,
odroczenia płatności składek prowizorycznych na
ubezpieczenie społeczne za I i II trymestr na okres
roku; zapłacić je będzie można później, bez naliczonych odsetek,
umorzenia składek prowizorycznych na ubezpieczenie społeczne – można umorzyć składki za
pierwszy trymestr 2020; w uzasadnionych przypadkach można prosić o umorzenie składek za ostatnie
4 kwartały (standardowa procedura, nie kryzysowa),
zasiłku pomostowego – osoby, które zostaną zmu-

szone do całkowitego zaprzestania pracy przez
kryzys na okres co najmniej 7 dni mogą starać się
o zasiłek, który miesięcznie wyniesie do 1.291,69
euro lub do 1.614,10 euro w zależności od czasu
przestoju jak i sytuacji rodzinnej. Taki zasiłek można dostać tylko na 2 miesiące.

Wszelkie wsparcie udzielane przez Belgię wynika
z opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w
Belgii. Oznacza to, że ten pakiet pomocowy NIE DOTYCZY OSÓB ODDELEGOWANYCH DO BELGII
na podstawie dokumentu A1. Polacy pracujący w Belgii na podstawie samo delegowania, bądź delegowania
pracownika (A1 + Limosa) powinny dowiadywać się
o instrumenty wsparcia jakie oferuje polski system
ubezpieczeń społecznych.
Więcej informacji na http://koronawirus.porady.be
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Autor to doświadczony ekspert, zajmujący się
poradami w dziedzinie ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych w Belgii od 2009 roku. Kontakt:
info@porady.be, tel. 0032 484 505 772 (po 17.)
www.porady.be
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Chłodnym spojrzeniem
na ostateczność...

N

igdzie się jeszcze nie wybierasz? A znałaś/łeś osoby, które żyły pełnią życia i
zaskakująco szybko odeszły? One też nie
planowały umierać, wręcz chciały żyć! Los miał
jednak inne plany…
Trudno jest mówić o rzeczach, które wydają
się odległe, o których na co dzień nie myśli się.
Człowiek chce być szczęśliwy i cieszyć się życiem
tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Mało kto
w swoim życiu kieruje się maksymą „memento
mori” i trudno się temu dziwić. Czas biegnie tak
szybko, i w tym pędzie zapominamy, że każdego
dnia może wydarzyć się coś nieoczekiwanego.
Warto więc może zatrzymać się na chwilę i poświęcić chwilę czasu na refleksję: co by się stało,
gdyby mnie teraz zabrakło? Jakie konsekwencje
przyniesie to dla moich bliskich, mojej rodziny,
ludzi, których kocham? To, że nas kiedyś zabraknie jest pewne, nie wiemy tylko kiedy. W jakiej
sytuacji? Jest to nieuchronne przeznaczenie każdego człowieka i oby nie wypełniło się ono dzisiaj,
jutro, za miesiąc tylko za wiele lat. Pamiętajmy, że
nikt nie zna dnia ani godziny….
Co się stanie, gdy przeznaczenie wypełni się
i nastąpi zgon? Belgijski system ubezpieczeniowy
różni się znacząco w tym względzie od znanego
wszystkim Polakom systemu polskiego. Ubezpieczyciel w Belgii nie wypłaca bowiem żadnego
zasiłku pochówkowego. Rodzina osoby ubezpieczonej w tradycyjnym systemie ubezpieczeń
społecznych nie otrzyma żadnej kwoty, żadnego
wsparcia!
Zgon powoduje również poważne implikacje
w instytucjach finansowych, tym bardziej, że są
one zobligowane do rygorystycznego przestrzegania prawa. W efekcie, po otrzymaniu informacji o zgonie, bank blokuje konta bankowe zmarłego, rachunki, fundusze inwestycyjne, emerytalne
oraz dostęp do skrytek bankowych. Procedura
ta może okazać się bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, jeśli dotyczy np. małżeństw. Blo-
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kowane są wszystkie konta, na których figuruje
zmarły – także, jeśli tylko jako współwłaściciel.
Celem tej procedury jest zapewnienie pokrycia
długów zmarłego, kredytów, należnych podatków
i składek na rzecz ubezpieczenia społecznego.
Co powinien/na zrobić partner/partnerka
osoby zmarłej? Zdecydowanie należy jak najszybciej załatwić formalności w gminie i w banku. W gminie należy przedłożyć akt zgonu wydany przez lekarza, dokument tożsamości zmarłego,
„carnet de mariage”, jeśli istnieje. Należy zając się
również pochówkiem. Co zrobić, by pomimo zawiłych formalności, do których – ze względu na

smutek po stracie bliskiej osoby - tak naprawdę
nie ma się głowy? Jak uzyskać pomoc i zapewnić
godne pożegnanie zmarłej osoby?
Wszystko to staje się prostsze, gdy ma się wykupione ubezpieczenie od kosztów pochówku.
Jest to specjalny rodzaj ubezpieczenia, które w
razie zgonu zapewni wsparcie rodzinie/bliskim.
Wystarczy jeden telefon!
W ramach ubezpieczenia pokryć można
wszelkie uzasadnione wydatki, zwyczajowo ponoszone w Belgii i bezpośrednio związane z organizacją pogrzebu oraz pogrzebem lub kremacją
ubezpieczonego zmarłego. 
Cd. str. 35

4/2020 (126)

kwiecień 2020

WWW.nowinki.be

33

Dokończenie na str. 33
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Follow us on Facebook

Praca nie zając,
nie ucieknie?
Niekoniecznie.

W Accent, oferty pracy
rozchodzą się jak świeże bułeczki!

Chłodnym spojrzeniem...
Warto zastanowić się chwilę, ile mogą wynieść takie wydatki oraz czy rodzinę na nie stać.
Oto lista kosztów podlegających opłacie z tytułu ubezpieczenia od kosztów pochówku:
przygotowanie/toaleta, konserwacja, balsamowanie i ułożenie w trumnie zmarłego,
trumna, całun, urna lub biżuteria żałobna,
transport zmarłego karawanem lub innym
autoryzowanym środkiem transportu, a także
transport krewnych w samochodach ceremonialnych lub w innych autoryzowanych środkach transportu,
opracowywanie, drukowanie i dystrybucja
klepsydr, ogłoszenia o zgonie, wizerunków
okolicznościowych, publikacja w prasie podziękowań i zawiadomienia o zgodnie,
kwiaty i wieńce oferowane przez najbliższych
krewnych,
organizacja i realizacja ceremonii pogrzebowej w amfiteatrze, miejscu modlitwy lub innym odpowiednim budynku do celów ceremonialnych,
posiłek (stypa) oferowany bezpośrednio po ce-

remonii pogrzebowej,
pochówek lub kremacja (w tym rozsypanie,
pochówek lub pochówek prochów),
koncesja na grób lub kolumbarium (w przypadku grobowców wspólnych w części przypadającej na zmarłego),
budowa i instalacja pomnika pogrzebowego
lub tablicy pamiątkowej,
inne posługi spełniające uzasadnione życzenia
zmarłego i/lub jego rodziny dotyczące organizacji pogrzebu.
Wszelkie koszty repatriacji uważa się za koszty pogrzebu, a w szczególności koszty transportu
zwłok z kostnicy lub szpitala z zagranicy do Belgii lub koszty transportu zmarłego z kostnicy lub
szpitala w Belgii za granicę (np. do Polski), w tym
trumna niezbędna do tego transportu.
Pamiętaj, smutku bliskim nie zaoszczędzisz,
ale możesz im zaoszczędzić kosztów i nadmiernego stresu...

Odwiedź naszą stronę, znajdź ofertę,
która najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom
i aplikuj. Upewnij się, że nikt inny z nią nie czmychnie!
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Komunikat Koordynatora Duszpasterstwa Polskiego w Belgii

kiedy zostaną wznowione publiczne celebracje liturgiczne. Oleje Święte będą rozdawane
po pandemii zgodnie z wytycznymi każdej
diecezji.

Drodzy Rodacy
Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii
W związku z poszerzającą się pandemią koronawirusa, Konferencja Episkopatu Belgii wydała w

3. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilia
Wielkanocna i Wielkanoc
Liturgia Wielkiego Tygodnia może odbywać się tylko w obecności kilku osób, które
przyczynią się do przekazu tych ceremonii w
radiu, telewizji lub na żywo w internecie. Odbędą się one w zamkniętym kręgu wiernych, z
zachowaniem p bezpiecznej odległości.
Ze względu na obecną sytuację sakrament
pojednania podczas spowiedzi indywidualnej
nie może być udzielony. Biskupi Belgii upoważniają wiernych do przełożenia spowiedzi
wielkanocnej na później. Lub, jak niedawno
stwierdził papież Franciszek w związku z wyjątkowymi okolicznościami tego roku: „Tak,
przebaczenie od Boga jest możliwe bez kapłana. Jeśli nie znajdziesz kapłana, który mógłby
cię wyspowiadać, rozmawiaj z Bogiem, on jest
twoim Ojcem i powiedz Mu prawdę: „Panie,
popełniłem zło w tym i w tym…. Proś z całego serca o przebaczenie i w akcie skruchy
obiecajcie Mu: „Wyspowiadam się później, ale
wybacz mi teraz”. I natychmiast powrócisz do
życia w łasce Boga.

Polska Wspólnota Katolicka w Belgii
dniu 23 marca br. kolejny komunikat, którego treść
zamieszam poniżej.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż decyzje podjęte przez biskupów Belgii obowiązują także
wszystkie nasze polonijne wspólnoty na terenie całej
Belgii. Wszystkie celebracje publicznych uroczystości
religijnych zostają zawieszone do 19 kwietnia włącznie. Mając na uwadze zdrowie i życie ludzi, proszę o
uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących liturgii Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych.
W naszej polskiej tradycji w Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. W tym roku
proszę, aby ten obrzęd został dokonany w naszym rodzinnym domu w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego podczas tradycyjnego śniadania wielkanocnego. Jeśli to możliwe modlitwę niech poprowadzi
ojciec rodziny. Tekst modlitwy będzie zamieszczony
na stornie www.bruksela.oblaci.pl W związku z zapytaniami o uczestnictwo w pierwsze piątki miesiąca
pragnę poinformować, iż ciągłość nie zostaje przerwana. Tak jak zachęca nas papież Franciszek, jeśli
wyrażamy takie pragnienie możemy dokonać doskonałego aktu żalu za wszystkie popełnione grzechy i
przyjąć Komunię duchową.
Jak każdego roku w naszych polonijnych wspólnotach w Belgii wspieramy ubogich składając naszą
wielkopostną jałmużnę. W tym roku możemy uczynić to wpłacając datki na konto bankowe z dopiskiem
„Fundusz Miłosierdzia” BE19 4279 1440 5112.Pozostałe informacje odnośnie celebracji Wielkiego Tygodnia, pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania,
małżeństwa i naszych miejsc modlitwy znajdują się
w poniższym komunikacie Konferencji Episkopatu
Belgii.
Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas
wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć
się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.
W łączności z całym Kościołem w Belgii, którego
jesteśmy częścią, pamiętajmy w naszych modlitwach
o biskupach, którzy wyrażają troskę o powierzony im
lud Boży. Proszę także o modlitwęw intencji wszystkich naszych polonijnych duszpasterzy i za wszystkich Rodaków przebywających na obczyźnie zawierzając się Królowej Polski. 
Bruksela, 24.03.2020

O.Damian Kopytto OMI
Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii

36

4/2020 (126)

kwiecień 2020

Komunikat Konferencji Episkopaty Belgii
Wielki Tydzień: wszystkie publiczne uroczystości religijne są odwołane
Dyrektywy Biskupów Belgii
Rozprzestrzenianie się koronawirusa zmusza wszystkie
władze publiczne i instytucje w naszym kraju do zachowania szczególnej ostrożności. Kościół także chce powstrzymać
rozprzestrzenianie się tego wirusa. Dlatego biskupi Belgii
postanowili przedłużyć zawieszenie wszystkich publicznych
uroczystości religijnych do 19 kwietnia włącznie. Zostaną one
wznowione, gdy zatwierdzą je zarówno władze cywilne, jak i
duchowne. Biskupi podejmują te środki zgodnie z możliwymi
dostosowaniami do obchodów Wielkanocy, zaproponowanymi przez papieża Franciszka i podanymi jako przykład.
Wszystkie nabożeństwa liturgiczne na Wielki Tydzień (512 kwietnia 2020 r.) są zawieszone. Każdy biskup może ustanowić wyjątek dla kilku miejsc, tak aby wierni mogli słuchać
tych nabożeństw w radiu, telewizji lub na żywo na pośrednictwem internetu. W kościele mogą znajdować się tylko osoby
niezbędne do zarejestrowania tychże uroczystości zachowując
jednocześnie bezpieczną odległość.
To zawieszenie dotyczy wszystkich kościołów i kaplic,
w których kult jest sprawowany publicznie, w tym kaplic lub
miejsc modlitwy w klasztorach, instytucjach katolickich lub
miejscach pielgrzymek. Dotyczy to także wspólnot niekatolickich, które korzystają z kościołów katolickich lub kaplic.
Wspólnoty kontemplacyjne lub zakonne będą odprawiać liturgię godzin Wielkiego Tygodnia w zamkniętym kręgu, bez
zapraszanych gości.
Informacje na temat ceremonii liturgicznych transmitowanych w radiu, telewizji lub na żywo w internecie podczas
Wielkiego Tygodnia będą dostępne na stronach internetowych
www.catho-bruxelles.be lub www.kerknet.be , a także na stronach poszczególnych diecezji.
1. Niedziela Palmowa
Chociaż nie ma uroczystości publicznych, niektóre ceremonie z udziałem tylko kilku osób zaplanowano na audycje
radiowe, telewizyjne lub transmisje na żywo. Odbędą się one
w zamkniętym kręgu osób i w wyznaczonej bezpiecznej odległości. Nie odbędzie się obrzęd błogosławione palm ani wewnątrz, ani na zewnątrz kościoła. Istnieją dwa powody. Powód
liturgiczny: gałęzie palm są częścią liturgii Niedzieli Palmowej.
Powód zapobiegawczy: unikamy gromadzenia się.
2. Msza Krzyżma
Błogosławieństwo świętych olejów i konsekracja krzyżma
(do chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych) będzie się odbywać w zamkniętym kręgu, a
przewodniczy im biskup i nieliczni kapłani. Każdy biskup ma
także możliwość przełożenia celebracji Mszy krzyżma do czasu
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Jak zatem świętować w tym roku Wielkanoc bez spowiedzi i Komunii Świętej? Robiąc
to, co możliwe: modlić się w domu, samotnie
lub z rodziną; czytać i rozważać modlitwy
oraz teksty przewidziane na Wielki Tydzień;
uczestnicząc w liturgiczne poprzez transmisje
w radiu, telewizji lub na żywo w internecie.
4. Chrzest dorosłych
W tym roku chrzty dorosłych nie mogą
odbywać się w Wigilię Paschalną oraz w dzień
Wielkanocy. Biskupi są zjednoczeni ze wszystkimi, którzy od dawna przygotowywali się do
chrztu na Wielkanoc. Rozumiemy rozczarowanie jednak prosimy o cierpliwość. W najbliższym czasie zostaną podane daty chrztu w
dogodnym terminie.
5. Chrzest i sakrament małżeństwa
Wszystkie chrzty i sakrament małżeństwa zostają przełożone, do czasu kiedy znów
będzie to możliwe. Biskupi podejmują tę trudną decyzję, jednocześnie dzieląc rozczarowanie wszystkich, którzy starannie się przygotowali oczekując na małżeństwo lub chrzest
dziecka.

6. Bierzmowania i pierwsza Komunia
Święta
Niestety uroczystości bierzmowania i
pierwszej Komunii Świętej, zaplanowane do
19 kwietnia, nie mogą się odbyć. Jeśli chodzi o
potwierdzenie tych uroczystości po 19 kwietnia, to jest jeszcze za wcześnie, aby podejmować ostateczne decyzje. Biskupi poinformują
o tym, jeśli będzie to już możliwe, i jak tylko
pozwolą na to rozporządzenia rządowe.
7. Otwarcie kościołów
Jeśli gmina nie postanowi inaczej, kościoły pozostają otwarte na indywidualną
modlitwę i medytację, jeśli to jest możliwe.
Kościół jako przestrzeń publiczna podlega
także zarządzeniom państwowym, z uwzględnieniem bezpiecznej odległości.
8. Pomoc wielkopostna
Każdego roku w Belgii organizowane są
dwie akcje wielkopostne organizacji związanych z Kościołem. Biskupi wzywają wiernych
do solidarności z potrzebującymi. Ofiary
można przekazywać przelewem bankowym za
pośrednictwem konta BE68 0000 0000 3434
lub BE12 0000 0000 9292.
9. Dzwony podziękowań i nadziei
Biskupi popierają wszelkie oznaki
wdzięczności i szacunku ludności wobec tych,
którzy poświęcają się w walce z koronawirusem: lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, policji i służb ratunkowych, decydentów politycznych i ich administracji . Parafie, które sobie
tego życzą, mogą oczywiście dołączyć do tych,
którzy oklaskują w nocy (20h00) osoby zaangażowane w walkę z koronawirusem. Mogą
na przykład postawić świecę przed oknem lub
zadzwonić dzwonami kościelnymi.
10. Media
Diecezje utrzymują kontakt ze wszystkimi wierzącymi w jak największym stopniu,
zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i
diecezjalnym, za pośrednictwem wiadomości
wideo lub transmisji na żywo. Przydatne linki
i opisy znajdują się na stronach diecezjalnych
Cathobel lub Kerknet www.catho-bruxelles.be
lub www.kerknet.be
RTBF i VRT starają się transmitować celebracje eucharystyczne w niedzielę w radiu i
telewizji. RCF, KTO, France 2, Radio Maria i
NPO Nederland także transmitują uroczystości religijne.

Biskupi Belgii

23 marca 2020 r.
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Oferty pracy

Technik utrzymania
ruchu

rejon Kortrijk, transport do pracy - auto/skuter/rower, praca
na 2 zmiany, znajomość języka
ang lub nl, e-mail: roeselare.
foreign.technical@accentjobs.
be, tel. +32 51 23 16 41

Spawacz metoda TIG

Antwerpia, praca dzienna z
możliwością nadgodzin, wymagane prawo jazdy kategorii B
oraz własny samochód dobra
znajomość języka niderlandzkiego lub angielskiego, e-mail:
foreign.technical.antwerpen@
accentjobs.be, tel. +32(0) 3
201 83 90

Technik/operator

Wilrijk, zdolność pracy z
różnymi przyrządami pomiarowymi, umiejętność czytania
rysunku technicznego, wymagane prawo jazdy kategorii B
oraz własny samochód, dobra
znajomość języka nl lub ang.
e-mail: antwerpen.foreign.
industry@accentjobs.be, tel.
+32(0) 3 201 83 97

Sprzedawca w piekarni
Gent i okolice, praca na cały
etat samochód lub transport
publiczny, dobra znajomość
języka nl. e-mail: foreign.
shops@accentjobs.be, tel.
09/16.62.73

Mechanik autobusów

Grimbergen, wymagana znajomość języka niderlandzkiego,
praca zmianowa, doświadczenie: wymagane e-mail:
mechelen.foreign@accentjobs.
be, tel. +32 15 36 29 00

Spawacz Mig Mag

Bornem, znajomość języka
obcego nie jest wymagana,
system godzinowy: praca
dzienna , doświadczenie:
spawanie zbrojeń, e-mail:
mechelen.foreign@accentjobs.
be, tel. +32 15 36 29 00

Blacharz

Vilvoorde, praca dzienna,
wymagana znajomość języka
nl. lub ang. lub fr. e-mail:
mechelen.foreign@accentjobs.
be, tel. +32 15 36 29 00
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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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Ten miesiąc całkowicie sprzyja odnowie, która może przyjść nagle. Znajdź
w sobie równowagę. To Ci się spodoba!

Energia tego miesiąca może nieco
Tobą wstrząsnąć. Będziesz zdecydowanie z tego korzystał. Nie zapominaj
jednak, że wszystko mija.
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Twoje emocjonalne potrzeby zostaną
zaspokojone, a Twoje uczucia nabiorą
powagi i wzniosłości. Ciesz się tym!

Nie rób z siebie „giganta”, bo sprawisz,
że Twoi potencjalni partnerzy uciekną.
Otwórz się na swoją wrażliwość.

Masz przed sobą piękną perspektywę,
solidnej i konstruktywnej przyszłości.
Uzbrój się w cierpliwość i zadbaj o
kontakty.

Ludzie będą Cię aktywnie słuchać, a
Twoje kontakty sprawią Ci przyjemność.
Rozpoczniesz nowy okres zawodowy.

Wzmocnij swoją mentalną obronę, nie
daj się zdestabilizować. Skup się na
swoim wnętrzu, w spokoju.

Skoncentruj się na swoich finansach,
rodzinie, domu. To będzie aktywny miesiąc. W pracy spokojnie. Ciesz się tym
w pełni.

Posłuchaj siebie, zrób krok wstecz i
dokładnie zdefiniuj swoje długoterminowe cele. Nie zapominaj o dobrej
zabawie.

Jeśli jesteś z kimś, Twoje więzi zacieśnią
się, a jeśli jesteś samotny, cały wszechświat będzie Ci sprzyjał, abyś zmienił
swój status.

Ten miesiąc będzie intensywny. Zadbaj o siebie, wyciągnij swoje ulubione poradniki dietetyczne. Nie bój się
wyzwań!

Wiosna będzie dla Ciebie neutralna.
Tymczasem pielęgnuj swoje wnętrze,
dbaj o dobre relacje z samym sobą – to
jest fundamentalne. WRÓŻKA HENRY
4/2020 (126) kwiecień 2020
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