
W numerze

Miasto historycznej 
tamy, zabytków i... 
napaści ulicznych
Amsterdam to najwięk-

sze miasto Holandii, z oko-
ło 1 mln mieszkańców, choć 
zespół miejski liczy ponad 
2 mln. Co roku przybywa 
tu ponad 4 mln turystów. 
Zwiedzają średniowieczne 
kamienice, muzea i inne 
ślady historii i korzystają  
z wielu innych atrakcji tury-
stycznych.

 Q Czytaj na stronach 4-5

Polska firma 
buduje inteligentne 
domy w całej 
Europie
Zagraniczni specjaliści, 

podwykonawcy i z koope-
rujących zagranicznych 
firm ze zdumieniem pa-
trzą na Polaków,  którzy 
do nich przywożą nowsze 
technologie od tych, które 
oni dotąd wykorzystywali. 
Fantastyczne wizje tzw. 
inteligentnych domów, 
na naszych oczach stają 
się oczywistością. To pol-
scy specjaliści coraz licz-
niej montują za granicą, 
a także w Polsce systemy 
iHome, elektronicznego 
sterowania instalacjami 
w mieszkaniach, domach, 
biurach i w pokojach hote-
lowych.

 Q Czytaj na stronie 8

Floryda kusi słońcem 
i dochodami
Polak mieszkający na Flo-

rydzie, w Palm Beach Co-
unty, Guenther Krotsch ku-
puje domy lub apartamenty 
(condominium) na przetar-
gach lub zajęte przez banki  
(www.auction.com).

Wynajem nieruchomo-
ści na Florydzie przynosi 
dużą i szybką stopę zwro-
tu inwestycji w czasie oko-
ło 6-9 lat. Wynajmem zaj-
mują się miejscowe firmy, 
które pobierają 10 procent 
płatności od wynajętego 
obiektu.

 Q Czytaj na stronie 14
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Eurotrader
Lewandowski 

odejdzie  
z Bayernu?

Robert Lewandowski 
tego lata miał 

wzmocnić Real Madryt. 
Czy wobec uchwalonego 
zakazu transferowego 
polski zawodnik przejdzie 
do hiszpańskiego klubu?

Robert Lewandowski 
w niemieckiej Bundeslidze 
gra od sześciu lat. W tym 
czasie zdobył z Borussią 
Dortmund i Bayernem Mona-
chium trzy mistrzostwa kraju 
oraz krajowy puchar, Super-
puchar Niemiec i koronę kró-
la strzelców. Jak na piłkarza 
osiągnął niemal wszystko, 
poza triumfem w Lidze Mi-

strzów, po który może jesz-
cze sięgnąć w tym roku. Czy 
wobec tego zdecyduje się na 
wybór innego kraju i poszuki-
wanie nowych wyzwań?

Nie ulega wątpliwości, że 
głównym kandydatem do po-
zyskania Lewandowskiego 
jest Real Madryt. Jednak 14 
stycznia br. na Królewskich 
została nałożona kara w po-
staci zakazu transferowego 
w dwóch najbliższych okien-
kach - latem 2016 i zimą 
2017 roku.

• Czytaj na stronie 3

Wkrótce kolejny berliński Festiwal Filmowy

Bracia Coenowie 
otworzą tegoroczny 

Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
Berlinale 2016. Widzowie 
będą mogli jako 
pierwszy obejrzeć film 
„Ave, Cezar!”. Wielkie 
filmowe wydarzenie już 
11 lutego w Berlinie.

 
Reżyserski duet braci 

Coenów po raz drugi swo-
im filmem otworzy berliński 
Festiwal Filmowy. Berlinale 
to jeden z najbardziej presti-
żowych festiwali filmowych 
na świecie. Z tej okazji do 
stolicy Niemiec zjeżdżają się 
największe gwiazdy kina – 
twórcy i aktorzy najlepszych 
dzieł filmowych ubiegłego 
roku. Pierwszy festiwal od-

był się 66 lat temu, a jego 
dyrektorem generalnym był 
wtedy Alfred Bauer. Nagro-
da jego imienia jest przyzna-
wana na festiwalu do dziś.

 Najlepszy film fabularny 
oraz krótkometrażowy otrzy-
muje nagrodę Złotego Nie-
dźwiedzia – symbolu Ber-
lina, który znajduje się we 
fladze i herbie miasta. Jury 
kładzie nacisk na międzyna-
rodowy charakter festiwalu. 
Chce, by przedstawiano tu 
filmy z całego świata. Poza 
Złotym Niedźwiedziem przy-
znaje się również nagrody 
Srebrnego Niedźwiedzia 
dla najlepszego reżysera, 
aktora, aktorki, za najlepszy 
scenariusz, muzykę, czy wy-
bitny wkład artystyczny.

 Q Czytaj na str. 10

Kto w tym roku otrzyma statuetki  
Złotego i Srebrnego Niedźwiedzia?

Zwykłe - niezwykłe historie
Mając 19 lat pojechala do Holandii na wakacje, 
odwiedzić znajomych, poznać inny kraj. Te wakacje 
były początkiem wielkich zmian w jej życiu. Zmian, 
których nie żałuje! 

 Q Czytaj na str. 12
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Jak pokazują wyniki 
najnowszego 

raportu europejskiej 
agencji rynku pracy 
ManpowerGroup, nowy 
rok 2016 sprzyja osobom 
poszukującym pracy 
i lepszych warunków 
zatrudnienia w Polsce. 
Dla szukających pracy 
najkorzystniejsza będzie 
sytuacja w branży 
produkcji przemysłowej, 
budownictwie oraz 
handlu detalicznym 
i hurtowym, jednak 
i w pozostałych 
sektorach należy 
spodziewać się 
optymizmu. Prognoza 
dla rynku pracy w Polsce 
na najbliższe trzy 
miesiące jest najwyższa 
od ostatnich osiemnastu 
kwartałów.  

Jak wynika z opubli-
kowanego przed kilkoma 
tygodniami przez firmę do-
radztwa personalnego Man-
powerGroup kolejnego ra-
portu Barometr Manpower 
Perspektyw Zatrudnienia, 
pracodawcy w Polsce są 
zauważalnie optymistyczni 
co do planów zwiększania 
zatrudnienia w najbliższych 
trzech miesiącach. 

Prognoza netto zatrudnie-
nia po korekcie sezonowej 
wynosi +9%. To najwyższy 
wynik dla Polski od IV kwar-
tału 2011 r. Zarówno w ujęciu 
kwartalnym, jak i rocznym 
prognoza uległa poprawie, 
odpowiednio o 2 i o 4 punk-
ty procentowe. Spośród 750 
przebadanych w Polsce pra-
codawców, 11% przewiduje 
zwiększenie całkowitego 
zatrudnienia, 6% zamierza 
redukować etaty a 79% nie 
planuje zmian personalnych 
w najbliższym kwartale. 

– Ten rok kończymy w op-
tymistycznej i stabilnej at-
mosferze, jaka od dłuższego 
czasu konsekwentnie utrzy-
muje się na rynku pracy. 
Płynące od pracodawców 
sygnały wskazują, że nad-
chodzące miesiące przynio-

są zarówno więcej miejsc 
pracy, jak i lepsze warunki 
zatrudnienia, – komentuje 
Iwona Janas, Dyrektor Ge-
neralna ManpowerGroup 
w Polsce. – Jak wynika z na-
szych badań oraz obserwacji 
rynku, prognozy dotyczące 
zatrudnienia w poszczegól-
nych branżach są mieszane, 
jednak w każdym z sektorów 
odnotowujemy wzrost liczby 
ofert. Po grudniu możemy 
spodziewać się zakończenia 
czasu rekrutacji do prac se-
zonowych, które rokrocznie 
są dodatkowym zastrzykiem 
dla rynku pracy w okresie 
około świątecznym. Nie 
wpłynie to jednak na ogól-
ny obraz rynku, który staje 
się coraz bardziej przyjazny 
pracownikom, – dodaje Iwo-
na Janas.   

W I kwartale 2016 r. we 
wszystkich 10 badanych 
sektorach1 prognoza netto 
zatrudnienia jest dodatnia. 
Najwyższy wynik odnoto-
wano dla sektorów: produk-
cja przemysłowa, budowni-
ctwo oraz handel detaliczny 
i hurtowy, odpowiednio, dla 
którego prognoza wynosi 
odpowiednio +18%, +17% 
i +15%. Zauważalnie pozy-
tywny klimat na szukanie 
pracy odnotowano rów-
nież w branżach Instytucje 
sektora publicznego oraz 
Rolnictwo/ Leśnictwo/ Ry-
bołówstwo, dla których wy-
niki wynoszą odpowiednio 
+10% oraz +8%. Umiarko-
wany optymizm uzyskano 
dla sektorów Transport/ Lo-
gistyka/ Komunikacja, Re-
stauracje/ Hotele, a także 
Finanse/ Ubezpieczenia/ 
Nieruchomości/ Usługi, dla 
których wyniki wynoszą od-
powiednio +6%, +5% i +4%. 
Niewielki optymizm odnoto-
wano na podstawie dekla-
racji pracodawców z sektora 
Energetyka/ Gazownictwo/ 
Wodociągi, gdzie prognoza 
wynosi +3%. Najniższy wy-
nik uzyskano dla branży Ko-
palnie/ Przemysł wydobyw-
czy, dla której odnotowano 

prognozę na poziomie +1%. 
– Pracodawcy coraz 

częściej deklarują chęć 
powiększania swoich ze-
społów. Utrudnieniem dla 
nich jest jednak narastający 
niedobór talentów, którego 
skutkiem są trudności w po-
zyskiwaniu odpowiedniego 
personelu – zauważa Iwona 
Janas. – Zmusza to firmy 
do większego inwestowania 
w pracowników, podwyższa-
nia wypłacanych wynagro-
dzeń oraz nakładów na sy-
stemy motywacyjne. To też 
powód częstszego sięgania 
przez firmy po wsparcie 
agencji zatrudnienia, wyspe-
cjalizowanych w prowadze-
niu rekrutacji. Pomagają pra-
codawcom w pozyskaniu 
poszukiwanych talentów ale 
też dostarczają doradztwa, 
tak cennego na współczes-
nym rynku. Również dla po-
szukujących pracy kontakt 
z agencją zatrudnienia jest 
istotnym wsparciem, umożli-
wiając im dostęp do jeszcze 
większej liczby różnorod-
nych i sprawdzonych ofert, 
których na naszym rynku 
wciąż przybywa, – komentu-
je Dyrektor Generalna Man-
powerGroup w Polsce. 

W ujęciu kwartalnym 
poprawa prognoz nastą-
piła w sześciu z 10 bada-
nych sektorach. Najwięk-
szy wzrost, o 16 punktów 
procentowych, odnotowa-
no dla branży Energetyka/ 
Gazownictwo/ Wodociągi. 
Zauważalnej poprawie ule-
gła też sytuacja w Produkcji 
przemysłowej, o 8 punktów 
procentowych. W Budow-
nictwie oraz Handlu deta-
licznym i hurtowym odnoto-
wano umiarkowany wzrost 
prognozy, o 4 punkty pro-
centowe dla obu. Wyniki 
dla branż Instytucje sektora 
publicznego oraz Finanse/ 
Ubezpieczenia/ Nierucho-
mości/ Usługi utrzymują się 
na zbliżonym do poprzed-
niego kwartału poziomie. 
Pogorszenie prognoz na-
stąpiło w czterech sekto-

rach. Największy spadek, 
o 7 punktów procentowych, 
uzyskano dla Transport/ 
Logistyka/ Komunikacja. 
Umiarkowane pogorszenie 
prognoz odnotowano rów-
nież dla branż Rolnictwo/ 
Leśnictwo/ Rybołówstwo, 
Kopalnie/ Przemysł wydo-
bywczy oraz Restauracje/
Hotele, odpowiednio o 3, 2 
i 2 punkty procentowe. 

W ujęciu rocznym po-
prawa prognoz nastąpiła 
w siedmiu z 10 badanych 
sektorach. Największy 
wzrost, o 11 punktów pro-
centowych, odnotowano 
dla branży Rolnictwo/Leś-
nictwo/Rybołówstwo. Za-
uważalnej poprawie uległa 
sytuacja w branżach Insty-
tucje sektora publicznego, 
Budownictwo, Energetyka/ 
Gazownictwo/ Wodociągi, 
a także Produkcja przemy-
słowa, odpowiednio o 9, 8, 8 
i o 7 punktów procentowych. 
Nieznaczne pogorszenie 
wyników uzyskano jedynie 
dla sektora Transport/ Lo-
gistyka/ Komunikacja, o 3 
punkty procentowe. 

We wszystkich sześciu 
badanych regionach Polski 
prognoza netto zatrudnie-
nia dla I kwartału 2016 r.  
jest dodatnia. Oznacza to, że 
w większości kraju przeważa 
optymizm pracodawców co 
do planów zwiększania licz-
by etatów w nadchodzącym 
kwartale. Najwyższy wy-
nik uzyskano dla regionów 
Wschodniego i Południowo-
-Zachodniego, gdzie pro-
gnoza wynosi odpowiednio 
+15% i +13%. Zauważalny 
optymizm odnotowano też 
dla północnego-zachodu, 
+10%. W regionach połu-
dniowym i północnym wynik 
wynosi +7% dla obu. Najniż-
szą prognozę uzyskano dla 
regionu centralnego, +6%.

W porównaniu z wynika-
mi dla IV kwartału 2015 r. 
prognoza zatrudnienia wzro-
sła w pięciu z sześciu bada-
nych regionach, a w jednym 
spadła. Największą popra-
wę, o 8 punktów procento-

wych, odnotowano w regio-
nie wschodnim. W regionie 
południowo-zachodnim i pół-
nocnym wynik wzrósł umiar-
kowanie, o 4 punkty procen-
towe dla obu. Pogorszeniu 
natomiast uległa prognoza 
dla centrum, o 4 punkty pro-
centowe. 

W ujęciu rocznym wzrost 
optymizmu pracodawców 
wzrost optymizmu praco-
dawców odnotowano w pię-
ciu z sześciu badanych re-
gionach, a spadek w jednym. 
Największą poprawę uzy-
skano w regionie Wschod-
nim, gdzie wynik wzrósł 
o 11 punktów procentowych. 
W regionie południowo-za-
chodnim uzyskano umiar-
kowaną poprawę prognozy, 
o 6 punktów procentowych. 
W północnym oraz północ-
no-zachodnim wynik umiar-
kowanej się poprawił, o 4 
punkty procentowe dla obu. 
Natomiast niewielki spadek, 
o 2 punkty procentowe, od-
notowano dla południa. 

W badaniu Barometr 
Manpower Perspektyw Za-
trudnienia dla I kwartału 

2016 r. deklaracje polskich 
respondentów przedstawio-
no również w podziale pod 
względem rodzajów orga-
nizacji na przedsiębiorstwa 
duże średnie, małe oraz 
mikroprzedsiębiorstwa. Dla 
pracodawców ze wszystkich 
czterech wyżej wymiennych 
grup prognoza netto zatrud-
nienia jest dodatnia. Naj-
bardziej pozytywne wyniki 
odnotowano na podstawie 
odpowiedzi respondentów 
z dużych przedsiębiorstw, 
dla których prognoza wynosi 
+20%, wskazując na wyraź-
ny optymizm pracodawców 
i stanowiąc dla tej grupy naj-
wyższy wynik od IV kwartału 
2010 r. Wynik dla średnich 
przedsiębiorstw jest zauwa-
żalnie optymistyczny i wyno-
si +12%. Najniższe prognozy 
odnotowano na podstawie 
deklaracji pracodawców 
z małych firm i mikroprzed-
siębiorstw, gdzie wyniosły 
one +3% dla obu, wskazując 
na nieznacznie optymistycz-
ne perspektywy dla szukają-
cych pracy. 

Szef polskiej dyplomacji jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uni-
wersytetu Łódzkiego (1980 r.) oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych University 
of Oregon (1991 r.) w Stanach Zjednoczonych. W latach 1992-1993 odbył studia pody-
plomowe w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w Geneva 
Centre for Security Policy w Szwajcarii. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych w historii na podstawie pracy „Stany Zjednoczone a strategiczne ro-
kowania rozbrojeniowe 1919-1936”. W latach 1981-1987 pracował na stanowisku asy-
stenta na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych związany jest od początku lat 90.

Redakcja Eurotrader poszukuje

 dziennikarzy i fotoreporterów
w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i w Polsce 

- w każdym mieście i miejscowości.
Także dziennikarzy obywatelskich, 

których działalnością kieruje wykładowca akademicki,
dziennikarz z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. 

 Kontakt: redakcja@eurotrader321.pl
Telefon: + 48 799 017 561 (w godz. 10-22)

Biuro reklam i ogłoszeń 

Eurotrader
10 tysięcy osób dostanie gazetę 

z ofertą Twojej firmy
tel. +48 603 903 979

info@eurotrader321.pl

Reakcja ministra 
na słowa Niemców
– Spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, jak rozwiązać problemy w komunikacji 
pomiędzy Polską a Niemcami – poinformował minister spraw zagranicznych Witold 
Waszczykowski po spotkaniu z ambasadorem Niemiec Rolfem Nikelem  

Ambasador Republiki 
Federalnej 

Niemiec w Warszawie 
Rolf Nikel został 
zaproszony przez szefa 
polskiej dyplomacji 
do MSZ w związku 
z antypolskimi 
wypowiedziami 
polityków niemieckich.

W trakcie rozmowy mini-
ster Witold Waszczykowski 
odniósł się przede wszyst-
kim do wypowiedzi polity-
ków niemieckich stawia-

jących w nieprawdziwym 
świetle zmiany zachodzące 
obecnie w Polsce. Roz-
mówcy zgodzili się, że bie-
żący rok, który jest rokiem 
obchodów 25-lecia trakta-
tu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy, 
pozwoli na dokonanie pod-
sumowań i wskazanie w re-
lacjach polsko-niemieckich 
obszarów, które wymagają 
poprawy.

Minister Waszczykowski 
podkreślił też, że rozmowy 
na tematy ważne dla Polski 

i Niemiec powinny odbywać 
się bezpośrednio między 
władzami obu państw, a nie 
za pośrednictwem medial-
nych deklaracji polityków. 
Minister przypomniał w tym 
kontekście o swoim zapro-
szeniu dla ministra spraw 
zagranicznych Franka-Wal-
tera Steinmeiera do odwie-
dzenia Polski w najbliższym 
czasie. Wizyta będzie oka-
zją do rozmów na tematy 
dwustronne oraz istotne 
kwestie europejskie.

- Najlepszym rozwiąza-

niem byłyby wizyty niemie-
ckich polityków w Polsce. 
Mogliby się wtedy naocznie 
przekonać, że demokracja 
w Polsce ma się bardzo 
dobrze – podkreślił mini-
ster Waszczykowski po 
rozmowie z ambasadorem 
Nikelem. Szef polskiego 
MSZ podkreślił, że między 
Polską a Niemcami nie ma 
napiętych stosunków. – Sto-
sunki z Polską są skarbem, 
którego trzeba strzec – oce-
nił z kolei ambasador Nikel.

(ai)

 ● Minister Witold Waszczykowski podczas wizyty w Niemczech.

Witold Waszczykowski - minister spraw zagranicznych

Na polskim rynku pracy  
zaczyna brakować specjalistów
Wzrosty zatrudnienia deklarują pracodawcy we wszystkich sektorach gospodarki oraz 
regionach Polski objętych badaniem. 

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 58.000 
pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich de-
klaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy 
utrzyma się w najbliższym kwartale. W 39 badanych kra-
jach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie za-
trudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany 
związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie 
w 23 z 42 krajach i terytoriach, pogorszeniu w 13, nato-
miast w sześciu pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym 
wzrost prognoz odnotowano w 19 krajach i terytoriach, 
spadek w 18, a brak zmian w pięciu. Najbardziej pozy-
tywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia w ciągu 
I kwartału 2016 r. deklarują pracodawcy w Indiach (+42%), 

na Tajwanie (+29%), w Japonii (+23%), Turcji (+19%) i Sta-
nach Zjednoczonych (+17%). Najsłabszą prognozę netto 
zatrudnienia spośród 42 badanych krajów odnotowano dla 
Brazylii (-13%), Finlandii (-6%) i Francji (-1%). Są to jedy-
ne ujemne prognozy, jakie uzyskano w tej edycji badania 
ManpowerGroup. Polska, w zestawieniu z innymi badany-
mi krajami regionu EMEA, znalazła się na szóstym miejscu 
państw, w których o pracę będzie najłatwiej.

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Za-
trudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 32. Raport 
z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej 
i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce 
Raporty rynku pracy.

Robert Lewandowski 
tego lata miał 

wzmocnić Real 
Madryt. Czy wobec 
uchwalonego zakazu 
transferowego polski 
zawodnik przejdzie do 
hiszpańskiego klubu?

Robert Lewandowski 
w niemieckiej Bundeslidze 
gra od sześciu lat. W tym 
czasie zdobył z Borussią 
Dortmund i Bayernem Mona-
chium trzy mistrzostwa kraju 
oraz krajowy puchar, Super-
puchar Niemiec i koronę kró-
la strzelców. Jak na piłkarza 
osiągnął niemal wszystko, 
poza triumfem w Lidze Mi-
strzów, po który może jesz-
cze sięgnąć w tym roku. Czy 
wobec tego zdecyduje się na 
wybór innego kraju i poszuki-
wanie nowych wyzwań?

Nie ulega wątpliwości, 
że głównym kandydatem do 
pozyskania Lewandowskie-
go jest Real Madryt. Jednak 
14 stycznia br. na Królew-
skich została nałożona kara 
w postaci zakazu transfero-
wego w dwóch najbliższych 
okienkach - latem 2016 
i zimą 2017 roku. Madryccy 
działacze mogą się jeszcze 
od niego odwołać i przez ten 
czas będą mogli dokonywać 
potencjalnych wzmocnień 
kadry. A wyrok może się 
uprawomocnić dopiero na 
jesień 2016 roku, więc do 
tego czasu wszystko jesz-
cze jest możliwe.

Klub ze stolicy Hiszpanii 
już od kilku lat ma chrapkę 
na pozyskanie Polaka. Le-
wandowskiego chciał jesz-
cze parę sezonów temu 
Jose Mourinho, ale wtedy 
napastnik reprezentacji Pol-

ski był już po słowie z mona-
chijskim gigantem, a słynny 
Portugalczyk rozstał się już 
z Santiago Bernabeu. Poza 
nim Mourinho chciał też po-
zyskać Łukasza Piszczka, 
choć ten postanowił zostać 
w Dortmundzie.

Pytanie tylko, czy też 
nowy trener zespołu Zinedi-
ne Zidane będzie pozytywnie 
zapatrywał się na transfer 
polskiego napastnika? Słyn-
ny Francuz objął fotel szko-
leniowca na początku stycz-
nia po odejściu kompletnie 
zawodzącego Rafaela Beni-
teza. - Święte wartości Zida-
na, to święte wartości klubu. 
On zna drogę do zwycięstwa 
i wie, że ta ścieżka wymaga 
poświęcenia, wysiłku i wiel-
kiego talentu. Z Zizou jako 
trenerem, to Real wychodzi 
jako zwycięzca, to futbol wy-
grywa. Z Zizou odnawiamy 
marzenie, bo Real Madryt 
jest wieczny - powiedział 
prezes Fiorentino Perez na 
konferencji prasowej.

Hiszpańscy szefowie 
muszą się więc spieszyć, 
aby pozyskać napastnika 
Bayernu. Mogą to uczynić 
nawet teraz, zimą 2016 roku 
i od razu wypożyczyć Le-
wandowskiego ponownie do 
Niemiec, aby tam zagrał do 
końca rozgrywek. W prze-
ciwnym razie Polak do sto-
licy Hiszpanii będzie mógł 
odejść dopiero za półtora 
roku. Wówczas lider repre-
zentacji biało-czerwonych 
osiągnie 29 rok życia i doj-
dzie do szczytu swojej dys-
pozycji. Dlatego najbliższe 
miesiące w jego karierze 
zapowiadają się naprawdę 
pasjonująco.

(adi)

Lewandowski  
odejdzie z Bayernu?

 ● Robert Lewandowski jeden z najlepszych piłkarzy świata.
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Hurtowa 
sprzedaż piwa 
i alkoholi 
z dostawą 
do sklepu.

Konkurencyjne ceny - zaprasza do współpracy sklepy i hurtownie.
 Poszukujemy dystrybutorów w Niemczech, Belgii i Holandii

Telefon kontaktowy: 0049 15217936259 lub e-mail: biuro@jbtrade.eu

...i wiele, wiele innych 

produktów...

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

NAWET TAKA ILOŚĆ SZKODZI ZDROWIU 
KOBIET W CIĄŻY

I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW

GROSZEK B.V. 
(Groszek Supermarket)
Zuiderparklaan 26-28, 

2574 HK Den Haag

 070-346-54-99

      

CAFE BRASIL
500G

499
ARABICA
500G

499
GOLD
500G

499

PROMOCJAz

ZY
BRA LIĄ

Nazywany jest Wenecją Północy. Chociaż centrum miasta jest niewielkie,  to atrakcji w nim nie brakuje. Zbudowane jest  
tak jak wiele miast w Holandii, na planie koła. Kto jeszcze nie był w Amst  erdamie, musi nadrobić turystyczne zaległości.

Amsterdam to 
największe miasto 

Holandii, z ok. 1 mln 
mieszkańców, choć 
zespół miejski liczy 
ponad 2 mln. Co roku 
przybywa tu ponad 4 
mln turystów. Zwiedzają 
średniowieczne 
kamienice, kolorowe 
i bardzo wąskie, 
muzea i inne ślady 
historii i korzystają 
z wielu innych atrakcji 
turystycznych.

 
Początki miasta sięga-

ją XIII wieku. Nazwa mia-
sta wywodzi się od zapory 
wodnej „dam”, którą w 1250 
roku mieszkańcy postano-
wili wybudować w miejscu, 
gdzie rzeka Amstel łączy się 
z morzem. Tama na rzece 
została później rozbudowa-
na i dziś znajduje się tu cen-
tralny rynek Dam.

 
Ze względu na liczne po-

wodzie i trudności w upra-
wie ziemi, mieszkańcy zaj-
mowali się rybołówstwem 
i żeglugą. W 1342 roku hra-
bia Wilhelm IV nadał miastu 
„Wielki Przywilej”, Amster-
dam szybko stał się naj-

ważniejszym miastem han-
dlowym Holandii.  W czasie 
wojny osiemdziesięciolet-
niej, w latach 1568 do 1648 
roku, kiedy Niderlandy wal-
czyły o wyzwolenie spod 
panowania hiszpańskiego, 
Amsterdam stanął począt-
kowo po stronie władcy 
Hiszpanii – Filipa II, aby 
w końcu poprzeć księcia 
Wilhelma Orańskiego.

 
Kiedy Hiszpanie przejęli 

Antwerpię w 1585 roku, Am-
sterdam wykorzystał okazję, 
aby stać się jeszcze ważniej-
szym miastem na handlowej 
mapie Europy. Uciekinie-
rzy z Antwerpii schronili się 
w Amsterdamie, prowadząc 
tu swoje interesy. Ponad-
to przybywali tu - głównie 
z Portugalii i Hiszpanii - Ży-
dzi. W połowie XVI wieku 
pozycję miasta umocniło 
odkrycie Nowego Świata 
i rozwój zamorskich kolonii. 
To z Amsterdamu w XVI wie-
ku wypływały pierwsze stat-
ki handlowe do Indii, które 
przywoziły towary kolonial-
ne, rozprowadzane z ogrom-
nymi zyskami po Europie. 
Ten handel wzmocnił zna-
czenie miasta, zwiększając 

zamożność obywateli.
 
W XVII wieku w Amster-

damie zaczęły powstawać 
pierwsze banki, giełdy i to-
warzystwa ubezpieczenio-
we. Według części history-
ków, to właśnie w Holandii 
zaczął się rozwijać kapita-
lizm. To portowe miasto za-
słynęło także z handlu dia-
mentami.

 
W XIX i XX wieku, mia-

sto znacznie się rozrosło, 
powstały nowe dzielnice 
i przedmieścia. W czasie II 
wojny światowej miasto było 
okupowane przez Niem-
ców, wywieziono ponad 
100 tysięcy Żydów, którzy 
stanowili integralną część 
handlowego i kulturalnego 
krajobrazu Niderlandów.

 
Powojenna rewolucja 

kulturalna w latach 60. i 70. 
zamieniła Amsterdam w ma-
giczne miasto – miejsce hip-
pisów i tolerancji dla używa-
nia miękkich narkotyków. 
W latach 80. wzrosła liczba 
imigrantów, głównie z Suri-
namu, Turcji i Maroka.

 
Dziś jest miejscem wielu 

przedsięwzięć artystycz-
nych i intelektualnych, 
osiągając wysokie pozycje 
w rankingach miast w dzie-
dzinach kultury, biznesu, ja-
kości życia oraz innowacyj-
ności. Amsterdam to wielki 
ośrodek finansowo-handlo-
wy z siedzibami wielkich 
firm, takich jak Philips, Hei-
neken, Amro, tu znajduje się 
filia Forda i najstarsza giełda 
na świecie Euronext. W Am-
sterdamie znajdują się naj-
bardziej znane na świecie 
szlifiernie diamentów.

Na brzegu kanału Singel 
rozlokowała się największa 
na świecie giełda kwiatowa 
– Holandia przecież słynie 
z tulipanów. Na szczególną 
uwagę zasługuje późnogo-
tycki kościół Nieuwe, pałac 
królewski, arsenał Morski, 
uniwersytet z 1632 roku, luk-
susowy hotel założony przez 
Polaka – Krasnopolskiego.

 
Znanym miejscem w Am-

sterdamie jest dom, w piwni-
cy którego przez ponad dwa 
lata ukrywała się żydowska 
rodzina, z nastoletnia córką, 
Anną Frank, która zmarła 
w obozie koncentracyjnym 

po zadenuncjowaniu całej 
jej rodziny. Ocalał tylko jej 
ojciec, a w miejscu ich ukry-
wania się znaleziono słynny 
potem pamiętnik dziewczy-
ny – Dziennik Anny Frank, 
przejmujące świadectwo 
i symbol tragedii holocau-
stu. Nie sposób nie zwiedzić 
w Amsterdamie Muzeum 
Van Gogha i innych muze-
ów sztuki. A także przycią-
gają turystów tradycyjne 
holenderskie bary. Po dłu-
gim spacerze po mieście 
można zatrzymać się np. 
w Canal House, butikowym 
hotelu stworzonym z trzech 
XVII-wiecznych kamienic 
kupieckich w Jordaan. Mia-
sto słynie też z pięknych mo-
stów i kładek, których ma aż 
1280.

 
Są i inne strony mia-

sta – Amsterdam, tak jak 
w zeszłym roku, znalazł się 
w niesławnym rankingu naj-
bardziej niebezpiecznych 
miast w Holandii. Odnoto-
wano tu szczególnie dużo 
kradzieży kieszonkowych 
oraz napaści ulicznych.

 
Joanna Szubstarska

Fot. Alicja Badetko

Miasto historycznej tamy, z abytków i napaści ulicznych
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Kuchnia góralska 
fascynuje w swej 

prostocie. Nigdzie nie 
jadłam tak pysznych 
mięs, jak właśnie 
w karczmach na Podhalu. 
Nawet kiedy przez 
ponad rok mieszkałam 
w Kościelisku. Poznałam 
smak regionalnych 
moskoli. Ale zajadałam 
się wówczas także 
oscypkami, bundzem 
i kwaśnicą. 

Dawniej piekło się mo-
skole na blasze kuchennej 
zaopatrzonej w drewnia-
ny uchwyt, w tradycyjnym, 
węglowym piecu. Placki te 
wyrabiano z mąki owsia-
nej, czasem żytniej, obecnie 
z pszennej. 

W poszczególnych regio-
nach Podhala dodawano do 
nich drożdże, proszek do 
pieczenia, sodę, jajko albo 
kwaśne mleko. W przypadku 
moskoli grulanych mieszano 
ugotowane ziemniaki z suro-
wymi utartymi i podawano je 
ze smalcem. 

Moskole jadało się zarów-
no na ciepło, jak i na zimno. 
Podawano je głównie na 
śniadanie. Były także trady-
cyjną potrawą podczas Wigi-
lii w góralskich domostwach. 
Skąd się wzięły w kuchni 
podhalańskiej? Jeńcy ro-

Potrawy polskich regionów
syjscy w okresie I wojny 
światowej, ciężko pracowali 
fizycznie tym regionie, a ży-
wili się z konieczności nie-
zbyt wyszukanymi potrawa-
mi ludowymi, wywodzącymi 
się z Rosji. Piekli takie placki 
na prymitywnie urządzonych 
paleniskach obok miejsc 
pracy. Często było to ogni-
sko nakryte blachą. Góra-
lom spodobał się ich sposób 
wypiekania placków z mąki 
owsianej i utłuczonych ziem-
niaków i w ten sposób potra-
wa ta na dobre zapisała się 
w tradycji kulinarnej Podhala. 

Moskole podaje się z ma-
słem czosnkowym, bryndzą, 
rzadziej ze skwarkami. Moje 
wrażenia? Stosunkowo szyb-
ko się je przyrządza. Warto 
jedynie wcześniej ugotować 
sobie ziemniaki (nawet po-
przedniego dnia), aby były 
chłodne. Można przyrządzić 
je dwa sposoby, co też uczy-
niłam. Smażyć na suchej 
patelni na wolnym ogniu pod 
przykryciem lub też upiec 
w piekarniku. Zdecydowanie 
lepiej smakują mi te drugie. 
Przypominają chlebki pita, są 
też lżejsze w środku od tych 
pieczonych na patelni. Jed-
nak wybór, Moje Gospodynie 
- pozostawiam wam.

Helen G., 
mistrzyni kuchni  

www.Domowe-Potrawy.pl

Zdjęcia Portal TPN.pl 
oraz autorki

Sposób przygotowania
Ziemniaki obrać, opłukać, ugotować w osolonej 

wodzie. Następnie dokładnie utłuc albo przecisnąć 
przez praskę. Wystudzić. Dodać do masy jajka, prze-
sianą mąkę oraz kwaśne mleko. Doprawić solą i pie-
przem. Ciasto chwilę wyrabiać na oprószonej mąką 
stolnicy. Uformować  owalne placki o grubości ok. 1 
cm. Piec na patelni na małym ogniu pod przykrywką, 
najlepiej bez dodatku tłuszczu do momentu zarumie-
nienia, następnie przewrócić na drugą stronę. Można 
je także upiec w piekarniku w temperaturze 180°C 
przez ok. 30 minut, do momenty zarumienienia. Mo-
skole podawać z masłem czosnkowym albo posma-
rowane bryndzą.

Smacznego!

Moskole spolone,
flaki przypolone,

hej! te gospodynie
haw nie wydarzone. 

fragm. z książki Z. Zegadłówny „Kuchnia góralska” 1986.

Moskole - to placki z mąki i ugotowanych ziemniaków.  
Często nazywane są podhalańskim lub góralskim chlebem.

Gotowanie sprawia mi 
ogromną radość. Odkąd 
sięgam pamięcią, zawsze 
ciągnęło mnie do kulina-
riów. Już w szkole podsta-
wowej piekłam pierwsze 
ciasta, robiłam  naleśniki 
z serem na słodko, racu-
chy z jabłkami i smażyłam 
pierwsze mielone kotlety. 
Dałam w końcu wyraz tej 
pasji zakładając stronę ku-
linarną Domowe-Potrawy.
pl, na której prezentuję 
proste, sprawdzone prze-
pisy na właśnie domowe, 
tradycyjne potrawy, tak-
że dla początkujących 
w kuchni. Gotowanie wca-
le nie musi być skompliko-
wane! Gotując dla innych, 
sprawiamy im radość, ale 
i również sobie, w myśl 
zasady „przez żołądek do 
serca”.

Helen G

Przeklęty niemiecki stereotyp 
zacofanej polskiej wsi - niech 
trwa jak najdłużej! 

Jakiś niemiecki fotore-
porter wykonał w Polsce 
w latach 70. zdjęcie kon-
nej furmanki z lampą naf-
tową przymocowaną dru-
tem z boku tej furmanki, 
ciągnionej przez szkapinę 
i to zdjęcie było w nie-
mieckiej prasie zdjęciem 
dyżurnym. Przez wiele lat 
dodawano je do publikacji 
o polskiej biedzie, zaco-
fanym polskim rolnictwie, 
podczas gdy cały Zachód 
rozwijał nowoczesne 
uprawy rolne. Stereotyp 
ten już wtedy odległy był 
od rzeczywistości, ale te-
raz mamy w tym interes 
biznesowy, aby trwał jak 
najdłużej. 

Pracowicie minęło 
25-lecie Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego 
Polskie Mięso Krążyński 
z okolic Kalisza, bo ciągle 
zwiększa się grono odbior-
ców wędlin i mięsa właśnie 
tej marki, już w wielu mia-
stach.

Wyroby www.Krazynski.
kalisz.pl  dostarczane są, 
poza regionem Kalisza, 
także do magazynów firmo-
wych w Poznaniu, Jeleniej 
Górze i Legnicy. Czas na 
sprzedaż za granicą, nie tyl-
ko dla Polonii.

- Poszukujemy obecnie 
kontrahentów zagranicz-
nych – mówi o rozwoju firmy 
Dariusz Krążyński.  – W wie-
lu krajach Europy mieszka 
liczna Polonia, która syste-
matycznie kupuje polską 
żywność w polskich skle-
pach za granicą.

Co ciekawe, polskie skle-
py są prowadzone nie tylko 
przez Polaków, ale także 
przez innych emigrantów 
w różnych krajach. Na przy-
kład w holenderskim mie-
ście Utrecht polski sklep 
prowadzi Ormianin, który 
zauważył, jak wielkim powo-
dzeniem cieszy się polska 
żywność, nie tylko wśród 
Polonii. Do sklepów z polski-
mi wędlinami i innymi wyro-
bami mięsnymi przychodzą 
nie tylko Polacy, ale często 
także tubylcy, zwabieni za-
pachem i smakiem próbek 
polskich wędlin.

W jednym z amerykań-
skich seriali kryminalnych 
amerykański policjant, 
po którym widać było, że 
lubi dobrze zjeść, zakupił 
w jednym z odcinków seria-
lu właśnie polską kiełbasę 
u ulicznego sprzedawcy, to 
też świadczy o uznaniu dla 
polskiej żywności za grani-
cą. W Niemczech i w innych 
krajach europejskich przez 

dziesięciolecia nieszczęs-
nego socjalizmu w Polsce 
utrwalał się przykry dla nas 
wtedy stereotyp zacofania 
polskiego rolnictwa. 

Władze PRL, a także 
publicyści w ówczesnych 
mediach, często po prostu 
z poczucia dumy narodowej 
i patriotyzmu zżymali się na 
ten stereotyp. Ubolewano 
wtedy w Polsce, że jakiś nie-
miecki fotoreporter wykonał 
w Polsce w latach 70. zdję-
cie furmanki z lampą nafto-
wą przymocowaną drutem 
z boku tej furmanki, ciąg-
nionej przez szkapinę i to 
zdjęcie było w niemieckiej 
prasie zdjęciem dyżurnym. 
Przez wiele lat dodawano 
je do publikacji o polskiej 
biedzie, zacofanym polskim 
rolnictwie, podczas gdy cały 
Zachód rozwijał nowoczes-
ne uprawy rolne, obrabiane 
coraz doskonalszymi ciąg-
nikami, intensywnie nawo-
żone nawozami sztucznymi, 
a płody rolne szprycowane 
były tam i są nadal chemika-
liami przedłużającymi przy-
datność tamtej żywności 
do spożycia. Wiadomo, no-
woczesność i zmechanizo-
wana, masowa produkcja. 
A jej przeciwstawieniem był 
stereotyp zacofanej polskiej 
wsi, z biednymi furmankami 

i gospodarzami orzącymi 
w polu konnymi, prymityw-
nymi urządzeniami.     

Ale czasy się mocno 
zmieniły i dzisiaj tamten 
nieszczęsny stereotyp jest 
dla nas bezcennym dzie-
dzictwem komunistycznej 
przeszłości, bo faszerowana 
chemikaliami zagraniczna 
żywność przegrywa obecnie 
z polskimi wyrobami produ-
kowanymi w znacząco mniej 
skażonych warunkach. To 
nam daje nieocenione atuty 
w konkurowaniu o sprze-
daż dla polskich i cudzo-
ziemskich klientów. Dlatego 
polskie sklepy w różnych 
krajach są tak chętnie od-
wiedzane nie tylko przez 
Polonię. Trzeba to zainte-
resowanie zagranicznych 
klientów podtrzymywać 
i rozwijać.

- W naszej produkcji bar-
dzo dbamy o najwyższą ja-
kość i konkurencyjne ceny 
– podkreśla Dariusz Krążyń-
ski.  – W coraz większych 
ilościach sprzedajemy już 
w wielu miastach wyroby 
z mięs wołowych, cielęcych, 
wieprzowych, drobiowych 
i szeroką gamę wędlin. Do-
wozimy towar do sklepów 
i magazynów w Poznaniu, 
Jeleniej Górze, Legnicy 
i oczywiście do magazynu 

w Kaliszu 
w ł a s n y m 
transportem, 
aby zachowy-
wać najwyższą jakość 
także w czasie przewożenia 
i przechowywania naszych 
wyrobów. Dostarczymy 
także do Niemiec, Belgii, 
Holandii, nawet do Francji 
i jeszcze dalej, na zamówie-
nia hurtowni i sieci sklepów.

Firma Polskie Mięso 
Krążyński działa od 1990 
roku, dorobiła się własnych 
procedur produkcji i trans-
portu oraz standardów naj-
wyższej jakości przerobu 
mięsa w Zakładzie Mięsnym 
w Końskiej Wsi w powiecie 
kaliskim, dostatecznie dale-
ko od miasta, aby zapew-
niać bardzo wysoką jakość 
wyrobów, docenianą przez 
coraz liczniejszych klientów 
w wielu miastach. Oczywi-
ście wytwarzane są te wyro-
by w najnowocześniejszych 
warunkach, ale stereotyp 
zacofanej polskiej wsi, czy-
li nieskażonej chemicznie, 
paradoksalnie działa na ko-
rzyść producentów polskiej 
żywności. Czas na zagra-
niczną sprzedaż wyrobów 
firmy Polskie Mięso Krążyń-
ski.

Agnieszka Wałkowska-
-Thomson, dyrektor ekspor-

tu agencji 
handlowej  

w w w . E u -
roTrader321.

pl  koordynuje za-
wieranie umów z sieciami 
sklepów i innymi agentami 
sprzedaży w wielu krajach 
Europy.  - Liczna w wielu 
miastach Europy Polonia 
może dobrze zarabiać na 
pośredniczeniu w handlu 
polską żywnością i innymi 
towarami z Polski – mówi 
Agnieszka Wałkowska-
-Thomson, zachęcając do 
podejmowania starań o do-
cieranie z polskimi ofertami 
do kontrahentów w różnych 
miastach i miejscowościach, 
gdzie tylko są obecni Pola-
cy, którzy nawiązują kon-
takty handlowe na swoim 
terenie. 

Oprócz polskiej żywno-
ści, dużym zainteresowa-
niem zagranicznych pod-
miotów cieszą się także 
polskie meble i inne ele-
menty wyposażenia wnętrz, 
a także przebojowe polskie 
gry wideo o bardzo wysokiej 
jakości grafiki i z wciągają-
cą, wielowariantową i wielo-
poziomową fabułą. 

(ac)
Publikacja promocyjna 

producenta wędlin 
www.krazynski.kalisz.pl  
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Polmark – najbardziej znany polski sklep w Aachen
Już nie jesteśmy ubogimi emigrantami, ale tworzymy liczącą się diasporę, a za nami stoi coraz silniejszy polski przemysł produkujący tak znane i doceniane w świecie: polskie meble, wyposażenie wnętrz, okna dachowe, bramy 
i drzwi garażowe, a także hitowe, wysoko umieszczane w rankingach polskie gry wideo o znakomitym poziomie artystycznym i z fascynującą fabułą. A polską żywność kupują także cudzoziemcy w wielu krajach Europy.

Gdzie nas nie 
ma? Polskie 

gazety, czasopisma 
i polską żywność 
można kupować także 
w Aachen, znanym 
w Polsce i w Europie 
także z łacińskiego 
brzmienia nazwy 
miasta - Akwizgran. 
Związki z Polską tego 
niemieckiego miasta, 
leżącego blisko granicy 
z Belgią i Holandią, 
sięgają najdawniejszej 
polskiej historii. 

Nazwa miasta wywodzi 
się z czasów prehistorycz-
nych, celtyckich. Źródła 
historyczne podają, że mia-
sto zostało zbudowane za 
czasów rzymskich, w I wie-
ku naszej ery, pod nazwą 
Aquae Grani lub Aquisgra-
num, ale źródłosłowie na-
zwy miasta wskazuje jesz-
cze starsze pochodzenie, od 
Granusa, celtyckiego bożka 
uzdrowień. W pobliżu Akwiz-
granu odkryto prehistorycz-
ne, potwierdzone pracami 
archeologicznymi, celtyckie 
początki tego miasta, zna-
nego już we wczesnym 
średniowieczu jako miejsco-
wość uzdrowiskowa z gorą-
cymi źródłami siarkowymi, 
o temperaturze do 74 °C. 
To właśnie lecznicze właś-
ciwości term Granusa skło-
niły jednego z niemieckich 
średniowiecznych władców, 
Pepina Krótkiego do zbu-
dowania kaplicy na miejscu 
rzymskiej świątyni. Jego 

syn, tytułujący się mianem 
cesarza rzymskiego, Karol 
Wielki zgromadził w kaplicy 
wiele cennych chrześcijań-
skich relikwii. 

Koronowany w roku 962 
w katedrze akwizgrańskiej, 
Otton I Wielki, jeden z ko-
lejnych cesarzy rzymskich, 
w praktyce niemieckich pro-
wadził politykę ekspansyw-
ną wobec Słowian, a podbi-
tą ludność chrystianizował. 
Według przekazu niemie-
ckiego kronikarza Thietma-
ra, co jednak kwestionuje 
znaczna część historyków, 
od 963 roku Otton otrzy-
mywał trybut od Mieszka I, 
wtedy jeszcze pogańskie-
go księcia Polan, na krótko 
przed ważnym wydarzeniem 
w naszej historii – chrztem 
Polski w 966 roku, którego 
1050 rocznicę obchodzimy 
właśnie w tym roku. 

KAteDRA W AACHeN
NA LiśCie UNeSCO
Katedra w Aachen, w któ-

rej pochowani są Karol Wiel-
ki i Otton III została wpisana 
na listę światowego dziedzi-
ctwa kulturalnego i przyrod-
niczego UNESCO.

W roku 1801 miasto Aa-
chen zostało włączone do 
Francji, a po wojnach napo-
leońskich kongres wiedeński 
przekazał je w 1815 roku 
Prusom. W 1818 roku od-
był się tu pierwszy kongres 
Świętego Przymierza. Po-
tocznie nazwą Święte Przy-

mierze określano państwa 
założycielskie, których poro-
zumienie wzmocniła obawa 
przed polskim ruchem nie-
podległościowym.  

Po I wojnie światowej, 
gdy Polska powróciła na 
polityczną mapę Europy, 
Polacy rozsiani po wielu 
miastach niemieckich i w re-
gionach spornych, w Wiel-
kopolsce, Opolszczyźnie 
i Górnym Śląsku założyli 
w 1922 roku Związek Po-
laków w Niemczech, a jed-
nym z jego działaczy był Jan 
Kaczmarek z Westfalii. Re-
presje hitlerowskie zmusiły 
Polaków do ukrywania pol-
skiego pochodzenia, a po 
II wojnie także Polaków ze 
starej emigracji i z nowej fali 
emigrantów dzieliła kwestia 
stosunku do nowych pol-
skich władz, komunistycz-
nych, narzuconych przez 
Związek Radziecki. Dotąd 
Polacy nie odzyskali oficjal-
nego statusu mniejszości 
narodowej w Niemczech, 
który został im odebrany 
przez władze III Rzeszy.

Kolejne fale polskich 
emigrantów napływające 
do Niemiec miały charakter 
głównie ekonomiczny. Po-
lacy tutaj znajdowali swoje 
miejsce na ziemi, aby uczci-
wie pracować i uwolnić się 
od komunistycznej biedy 
i propagandy rzekomych 
socjalistycznych sukcesów 
Polski. 

Polska społecz-
ność Aachen pielęg-
nuje polską mowę, 

kulturę i zwyczaje. Chęt-
nie sięga po polską prasę 
i kupuje polską żywność, 
dostarczaną dzięki polskie-
mu sklepowi Polmark.  – Za-
czynaliśmy w 1994 roku od 
sprzedawania polskiej prasy 
i czasopism przy kościele 
św. Mikolaja – wspomina po-
czątki Marian Bozek. – Sta-
raliśmy się także propago-
wać polską kulturę i polską 
prasę na festynach, koncer-
tach oraz na różnego rodza-
ju uroczystościach.

CHCieLi PROMOWAć
POLSKie ARtyKUły
W 2000 roku Marian Bo-

zek, wraz z żoną, Bożeną 
postanowili otworzyć sklep 
z nazwą nawiązującą do 
ich polskiego pochodzenia 
– Polmark. Od początku 
przyświecała im idea pro-
mowania polskich artykułów 
spożywczych i polskiej pra-
sy, aby udostępniać polskie 
słowo i pomóc miejscowej 
Polonii w podtrzymywaniu 
więzi z krajem.

Ale nie tylko Polacy są 
klientami sklepu, bo znako-
mita polska żywność przy-
ciąga zainteresowanie także 
przedstawicieli wielu innych 
narodów, licznie żyjących 
w Aachen i przyjeżdżających 
także z pobliskich państw 

Beneluxu – Belgii i Holandii.
Współpracująca z pol-

skim sklepem Polmark Ma-
riana Bozka agencja www.
EuroTrader321.pl, zarządza-
na przez Jana Bajkowskiego 
rozpowszechnia w wielu 
krajach europejskich już co-
raz większą paletę polskich 
towarów – mebli, wyposa-
żenia wnętrz, materiałów 
budowlanych, także polskich 
artykułów spożywczych. – 
Polskie wędliny, słodycze, 
piwa i alkohole, a także cała 
seria kawy Woseba cieszą 
się powodzeniem u klientów 
–  Agnieszka Walkowska-
-Thomson, dyrektor eks-
portu agencji www.EuroTra-
der321.pl podaje przykłady 
polskiego eksportu artyku-

łów spożywczych do wielu 
krajów europejskich. 

Z KORZyśCią DLA 
SieBie i OJCZyZNy
Na pośredniczeniu 

w sprzedaży polskiej pro-
dukcji Polonia zarabiać 
może coraz więcej, co służy 
rozwojowi polskiego prze-
mysłu. – Można skontak-
tować się w tych sprawach 
pod adresem info@jbtrade.
eu – zachęca Agnieszka 
Walkowska-Thomson.  – 
Wszędzie, gdzie są Polacy, 
starajmy się ekspansywnie 
wprowadzać polskie towary 
do sklepów w poszczegól-
nych miastach i miejscowoś-
ciach w całej Europie i na 
innych kontynentach oraz 
nawiązywać szersze kontak-
ty z hurtowniami i sieciami 
sprzedaży w możliwie wielu 
miastach. 

Warto więc w rozmowach 
z cudzoziemskimi przyjaciół-
mi namawiać do kupowania 
polskich towarów i zgłaszać 
oferty polskiej żywności i in-
nych towarów miejscowym 
sklepom i sieciom sprzeda-
ży, a www.EuroTrader321.
pl  zapewni dostawy z Pol-
ski. - Dzięki pośrednictwu 
można i trzeba nieźle zara-
biać – przekonuje Agnieszka 
Walkowska-Thomson, ko-
ordynująca liczne kontakty 
handlowe w wielu krajach 
Europy wschodniej i zachod-
niej, także Afryki.    

(ac)

Po kilku latach, w 2008 roku sklep przeniesiony  
został na nowe miejsce – na triererstr 286.

Szczególnym zainteresowaniem klientów, także 
cudzoziemskich cieszy się kawa WOSeBA z Polski.

Coraz więcej polskich firm różnych branż 
rozwija sprzedaż w wielu krajach europejskich. 

Agencja handlowa eurotrader321.pl przeprowadziła 
w Ostrowie Wielkopolskim kolejne spotkanie 
firm sektora małej i średniej przedsiębiorczości 
w sprawie zwiększania ich zagranicznej sprzedaży.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu 
przedsiębiorstw z różnych branż produkcyjnych i usługo-
wych. – Reprezentowane były firmy produkujące żywność, 
przekąski, wędliny, słodycze, a także firmy produkujące 
domy szkieletowe i systemy okienne oraz przedsiębior-
stwa produkujące odzież – informuje Agnieszka Wal-
kowska-Thomsen z Agencji Eurotrader321.pl. – A także 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele międzynarodo-
wej agencji pośrednictwa handlowego Agent321.it

Polskie firmy w ostatnich latach wzmocniły się finanso-
wo, a ich menadżerowie nabywają doświadczenia w mię-
dzynarodowych kontaktach handlowych. Technologicznie 
wcale nie odstajemy od światowej czołówki, a zdarza się, 
wcale nierzadko, że polscy specjaliści oferują nowsze 
technologie niż są dostępne na zagranicznych rynkach. 
Dodatkowo wygrywamy konkurencję w wielu krajach eu-
ropejskich niskimi cenami wykonawstwa usług i produkcji 
nowoczesnych towarów, bo przeciętne polskie wynagro-
dzenia są przecież ciągle jeszcze kilkakrotnie niższe od 
średniej w krajach wysoko rozwiniętych. 

To atut, który polskie przedsiębiorstwa efektywnie wy-
korzystują i dlatego coraz śmielej wchodzą na zagranicz-
ne rynki. - Polska jest coraz ważniejszym naszym partne-
rem handlowym – docenia aktywność polskich firm Enrico 
Seminara, prezes Forum Agenti Agent 321.it, który przy-
jechał z Włoch na spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim. 
– Produkcję już wielu polskich firm oferują kontrahentom 
zespoły agentów handlowych w krajach Europy Zachod-
niej i Wschodniej, Azji i Afryki.

Międzynarodowa agencja Forum Agenti zrzesza aż 
290 tysięcy agentów handlowych w kilkudziesięciu kra-
jach, a jej przedstawicielem w Polsce jest agencja Euro-
trader321.pl, organizator styczniowego spotkania w Os-
trowie Wielkopolskim. Długa jest lista firm, które wzięły 
udział w tym spotkaniu: PPHU Nelson Ta, FHUP Free 
Wat, BIG FLAG, CONCEPT.sc, Zawrat, BGC, Spółdziel-
nia Socjalna Tuderos, Wielkopolska Wytwórnia Żywności 
PROFI, BAMM sc, Germa, Stolarstwo Meblowe Edmund 
Swoboda, EEZEH, Black Horn International Group, a wie-
le innych od dawna korzysta z międzynarodowej sieci 
agentów sprzedaży.

Dzięki działalności tak licznych i doświadczonych spe-
cjalistów marketingu, niemal w każdej branży można roz-
powszechniać oferty firm w skali globalnej. Także polskie 
firmy coraz szerzej korzystają z tych możliwości. 

(ac)

Polskie firmy rozpychają 
się łokciami
na europejskich 
rynkach sprzedaży
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Bracia Coenowie 
otworzą tegoroczny 

Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Berlinale 2016. 
Widzowie będą mogli jako 
pierwszy obejrzeć film „Ave, 
Cezar!”. Wielkie filmowe 
wydarzenie już 11 lutego 
w Berlinie.

Reżyserski duet braci Coenów 
po raz drugi swoim filmem otwo-
rzy berliński Festiwal Filmowy. 
Berlinale to jeden z najbardziej 
prestiżowych festiwali filmowych 
na świecie. Z tej okazji do stolicy 
Niemiec zjeżdżają się największe 
gwiazdy kina – twórcy i aktorzy 
najlepszych dzieł filmowych ubie-

głego roku. Pierwszy festiwal od-
był się 66 lat temu, a jego dyrek-
torem generalnym był wtedy Alfred 
Bauer. Nagroda jego imienia jest 
przyznawana na festiwalu do dziś.

Najlepszy film fabularny oraz 
krótkometrażowy otrzymuje nagro-
dę Złotego Niedźwiedzia – symbo-
lu Berlina, który znajduje się we 
fladze i herbie miasta. Jury kładzie 
nacisk na międzynarodowy cha-
rakter festiwalu. Chce, by przed-
stawiano tu filmy z całego świata. 
Poza Złotym Niedźwiedziem przy-
znaje się również nagrody Srebr-
nego Niedźwiedzia dla najlepsze-
go reżysera, aktora, aktorki, za 
najlepszy scenariusz, muzykę, czy 
wybitny wkład artystyczny. 

W 2015 roku główną nagrodę 
zdobył irański film „Taxi-Teheran” 
w reżyserii Jafara Panahi. W roli 
głównej sam reżyser podróżujący 
po Teheranie jako taksówkarz. Kto 
może wiedzieć więcej niż kierow-
ca taksówki, któremu zwierzają się 
pasażerowie? Rozmowy te poka-
zują prawdę o ojczyźnie bohatera 
i absurdach życia w jego kraju. 
To synteza irańskiej egzystencji 
przedstawiona z dowcipem i hu-
manitaryzmem.

„Ave, Cezar!” otwierający te-
goroczną imprezę to opowieść 
o dziennikarzu, który postanawia 
rozwiązać zagadkę zaginięcia 
obsady filmu. W rolach głównych 
znani i lubiani, m.in. George Cloo-

ney, Scarlett Johansson czy Chan-
ning Tatum. 

Z początkiem lutego 2016 bę-
dzie można uzyskać pełny pro-
gram festiwalu. W roku 2015 
sprzedano około 335 tysięcy bi-
letów umożliwiających wstęp na 
Berlinale. Poza pokazami filmowy-
mi, odbywają się tu liczne warszta-
ty, dyskusje, omawiane są również 
kolejne projekty filmowe. 

Pośród zeszłorocznych laurea-
tów znalazła się Polka – Małgorza-
ta Szumowska, która otrzymała na-
grodę za najlepszą reżyserię filmu 
„Body/Ciało”. Czekamy na kolejną 
odsłonę tego wielkiego wydarzenia  
w Niemczech. 

Żaneta Markiewicz

Wkrótce berliński festiwal
Kto w tym roku otrzyma statuetkę Złotego i Srebrnego Niedźwiedzia? 

Gmina i miasto Odolanów leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim,  
w regionie atrakcyjnym pod względem możliwości inwestowania. Centrum gminy stanowi miasto Odolanów, które jest położone 
14 km na południowy - zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. Współrzędne geograficzne: 51°35` N i 17°41` e. 

Obszar gminy Odolanów objęty jest licznymi planami zagospodarowania przestrzennego, które wyznaczają tereny usług i działalności gospodarczej, tereny rzemiosła usługowego 
i produkcyjnego oraz tereny przemysłu, rzemiosła i handlu w różnych, ciekawych dla potencjalnego inwestora lokalizacjach. 

Grunty przeznaczone pod inwestycje zlokalizowane są w następujących kompleksach:

Kompleks i  - Raczyce o pow. 30,3900 ha położony kierunek Odolanów – Krotoszyn

Kompleks ii  - Gliśnica o pow. 14,7200 ha położony kierunek Odolanów – Krotoszyn

Kompleks iii – Garki o pow. 10,8500 ha   położony kierunek Odolanów – Sośnie

Kompleks iV – tarchały Wielkie o pow. 12,4900  ha  położony kierunek Odolanów – Ostrów Wlkp. Grunty stanowią własność osób prywatnych.

- Oferowane grunty mają możliwość dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej - zachęca inwestorów Marian Janicki, burmistrz gminy i miasta Odolanów. - Nasza gmina znana 
jest ze swej życzliwości wobec inwestorów i przedsiębiorców - podkreśla.

Gmina i miasto Odolanów mają duże rezerwy wykwalifikowanych specjalistów w różnych zawodach. Dostępna kadra pracownicza jest dobrze wykształcona, wielu mieszkańców ma 
znaczące doświadczenie zawodowe. 

Gmina może się pochwalić także dobrze rozwiniętą bazą oświatową: Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczą Szkołą Zawodową, czterema szkołami gimnazjalnymi, szkołami pod-
stawowymi, przedszkolami. Jest również miejscem, gdzie można skorzystać z atrakcyjnej oferty kulturalno-wypoczynkowej. 

- Na naszym terenie działają od wielu lat firmy o znanej marce w kraju i poza jego granicami: Palarnia Kawy ”WOSEBA”, Odolanowski Oddział PGNiG, produkujący hel, znany wcześ-
niej jako Zakład Odazotowania Gazu „KRIO”, Wiązary Burkietowicz, Przedsiębiorstwo DOMBUD oraz Producent Mebli Łazienkowych „DEFTRANS” - wylicza burmistrz Marian Janicki. 
- W ostatnim czasie na terenie gminy Odolanów powstała firma pod nazwą „DINOPOL”, produkująca opakowania.

Gmina i miasto Odolanów postrzegane są jako przyjazne dla inwestorów i turystów, zadbane, gospodarne, a mieszkańców cechuje wielkopolska solidność i nieprzeciętna pracowi-
tość. Władze gminy i miasta zapraszają i liczą na zainteresowanie inwestorów. 

Kontakt:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
tel. +48 62 733 15 81
www.odolanow.pl 
adres e-mail: sekretariat@odolanow.pl 

Publikacja promocyjna 
Gminy i Miasta Odolanów.

Kto korzystnie zainwestuje 
w gminie 
Odolanów?
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Do naszej redakcji napi-
sała Anka z Holandii:

Przyjechałam z Polski 
z rodzicami już kilka lat temu, 
miałam wtedy 17 lat. W Pol-
sce zostawiłam przyjaciółki 
i kolegów, tu jestem sama. 
Próbowałam znaleźć kogoś 
bliskiego – w internecie, ale 
na moje ogłoszenia otrzymy-
wałam jedynie porażające 
odpowiedzi. Ci, którzy odpo-
wiadają na takie ogłoszenia 
są konkretni aż do bólu, cho-
dzi im tylko o seks, a ja szu-
kam kogoś bliskiego.

Anka z Holandii

Radzi psycholog, seksu-
olog Jessica Swoboda:

- Internet jest dobrym 
sposobem, aby poznać ko-
goś on-line. Dobrym, ale nie 
najlepszym, bo żyć trzeba 
przede wszystkim w świe-
cie realnym i tam powin-
no się szukać znajomych, 
szczególnie tych bliższych. 
Absolutnie nie krytykuję tej 
jednej z podstawowych rze-
czy, na których opiera się 
społeczeństwo XXI wieku, 
przydaje się choćby właśnie 

w kontynuowaniu znajomo-
ści, zarówno tych nowszych, 
jak i nieco starszych – jesz-
cze z Polski. Jeśli tęsknisz 
za kimś, kto został w Polsce 
– zaproś go do siebie na wa-
kacje, długi weekend, kilka 
dni. Teraz nie ma z tym więk-
szego problemu, samoloty 
czy autokary kursują chyba 
niemal z każdego większego 
miasta. Dziewczyno, wyjdź 
z domu, nie szukaj bliskości 
i miłości w Internecie. Bądź 
aktywna zawodowo, a jeśli 
masz trudności (jak wszy-
scy) ze znalezieniem pracy, 
to udzielaj się w działalności 
społecznej, religijnej, chary-
tatywnej. Żyj między ludźmi, 
pomagaj, choćby bezpłatnie 
- tym, którzy takiej pomocy 
potrzebują. Zapisz się na 
kurs gotowania, kreatywne-
go pisania, tańca, siłownię. 
Dzięki aktywności w różnych 
środowiskach zaprezen-
tujesz swoje umiejętności 
i walory osobiste i na pew-
no znajdziesz osoby, także 
kolegów, którzy Cię zauwa-
żą i docenią zaangażowa-
nie, aż ktoś... zaproponuje 
spotkanie, potem drugie...  
A może wielu zacznie propo-

nować bliższe relacje?

Komentuje Starszy Pan:
- A może wrócić do Pol-

ski? Najlepiej z założeniem, 
że tylko na 1 – 2 lata, aby od-
nowić kontakty z przyjaciół-
mi, zdobywać doświadczenia 
zawodowe. Zwłaszcza cenne 
byłoby nawiązywanie kontak-
tów z polskimi firmami, które 
mogą być zainteresowane 
sprzedawaniem swoich ofert 
w Holandii, Belgii i w Niem-
czech. Bo zna Pani już realia 
konkurencji rynkowej w Ho-
landii, zapewne zna Pani ję-
zyk, a do tego oczywiście 
zna Pani język polski – te 
walory trzeba wykorzystać. 
Niechby Pani zajmowała 
się docieraniem z ofertami 
polskich firm do zachodnio-
europejskich klientów. Takie 
działania stwarzają szanse 
na stworzenie Pani włas-
nej agencji pośrednictwa, 

co zapewni Pani rozwój za-
wodowy, rosnące dochody 
i późniejszą swobodę wyboru 
miejsca stałego zamieszka-
nia – w Holandii lub w Polsce. 
A gdy nawiąże Pani kontakty 
z kilkoma, potem z wieloma 
firmami, menadżerami, han-
dlowcami, pośrednikami, to 
zwiększy Pani krąg znajo-
mych, stanie się Pani znana 
w wielu środowiskach zawo-
dowych, a wtedy...  nietrud-
no o przyjaźnie, które mogą 
się przekształcić w bliższe 
relacje. A w dodatku nieza-
leżność finansowa zapewni 
Pani swobodę wyboru – nie 
tylko miejsca zamieszkania, 
ale także... partnera życiowe-
go. Taka jest brutalna praw-
da, że pieniądze decydują 
o naszych życiowych wybo-
rach – ich brak albo posiada-
nie stałych źródeł dochodów 
wpływają na nasze funkcjo-
nowanie społeczne, także na 

przyjaźnie i na miłość.
Ważne jednak, aby wyjeż-

dżając z rodzinnego domu, 
nie palić mostów za sobą, 
choć często zamieszkiwanie 
młodej osoby z rodzicami 
starszymi o pokolenie bywa 
trudne. Na wszelki wypadek 
niechby Pani nastawiła się 
tylko na czasowy wyjazd, 
aby w razie niepowodze-
nia nie wracać jako osoba 
przegrana, a tylko po prostu 
zgodnie z planem. I z nowy-
mi, ciekawymi doświadcze-
niami zawodowymi. A jedną 
z najważniejszych części 
składowych takiego planu 
niechby było ubieganie się 
o dotację UE na działalność 
komercyjną, łączącą Pani 
doświadczenia zawodowe 
z Holandii i Polski. To są 
możliwości - w zasięgu ręki, 
które trzeba twórczo wyko-
rzystywać. 

(ac)

Na pytania czytelników odpowiada 
psycholog, seksuolog Jessica Swoboda

Jessica Swoboda
psycholog, seksuolog.

- Każdy problem moż-
na rozwiązać, ale nie 
zawsze można zrobić to 
samemu. Jestem do wa-
szej dyspozycji. Masz 
problem? Napisz: inku-
bator@portalpolski.pl 

Wspólnie coś zaradzi-
my.

Wszystkim czytelni-
kom zapewniamy pełną 
anonimowość. Nie wy-
magamy podawania da-
nych personalnych.

 ● Masz problem? Napisz do nas.

www.jbtrade.eu

Zamówiemia tel. + 49 15217936259 lub +31 617784491, + 48 725223109 
 e-mail: biuro@jbtrade.eu 

Narożnik Pikanto, wym. 173/263 cm.  Funkcja spania 
130/210 cm. Cały z materiału lub połączony z ekoskórą.

515 €

Naroznik Linea. Wym. 190/79/251 cm. Spanie wym. 
125/196 cm. 

447 €

Narożnik Fokus. Wymiary 240/93/146. Spanie wym. 
200/139.

357 €

Naroznik Vera.  Wymiary 281/73/160 cm. Spanie wymiar 
200 /130 cm.

476 € 472 €

Narożnik Senso. Wymiary 173/85/263. Spanie wymiar 
130/210 cm.

Zestaw Satz. Konfiguracja 3+2+1 w cenie 538 euro. Konfi-
guracja 3+2 w cenie 412 euro.

od 
412 €

Ania i jej Charizma w Rotterdamie
Mając 19 lat pojechała do Holandii na wakacje, odwiedzić znajomych, poznać inny kraj. Te wakacje były początkiem wielkich  
zmian w jej życiu. W ramach naszego cyklu „Zwykłe niezwykłe historie” przedstawiamy Anię.

Po powrocie 
z wakacji zaczęła 

tęsknić za Holandią, za 
otwartym sposobem 
życia, za holenderską 
życzliwością ludzi 
wobec siebie nawzajem, 
za  możliwością bycia 
sobą. Po 3 miesiącach 
zdecydowała: 
Wyjeżdżam! 

Właśnie niedługo wcześ-
niej rozpoczęła naukę 
w Technikum Fryzjerskim 
w Głogowie, jednak wsiadła 
do zielonego poloneza i po-
jechała do Rotterdamu. Zna-
jomych w Holandii poprosiła 
o „przechowanie” - miała 
dach nad głową i wyżywie-
nie. Z przyjaciółmi wpadli na 
pomysł, aby przez Gadu-
-Gadu rozesłać wiadomość 
o fryzjerskich zdolnościach 
Ani i tak pojawili się pierw-
si klienci w prowizorycznym 
salonie na środku pokoju.

Praca dawała satysfak-
cję zawodową, ale dochód  
nie był wystarczający, więc 
Ania dorabiała sobie sprzą-
taniem. Potrzebne jej byly 
fundusze na inwestycje 
w sprzęt fryzjerski. Lokali-
zacje „domowego” salonu 

zmieniały się kilka razy, ale 
klienci pozostawali wierni.

Siedem lat temu poznała 
Rafała, przedsiębiorcę. Są 
niezależni od nikogo, mają 
poczucie, że ciężką pracą 
i wyrzeczeniami dążą do 
spełnienia swoich marzeń. 
Nowo otwarty salon fry-
zjerski był jednym z celów. 
Stres, ale też i ekscytacja, 
że wszystko tworzą sami, 
na własną rękę, bez niczyjej 
pomocy. Ale to nie koniec. 
Ma jeszcze wiele marzeń. 
Nadal musi ciężko praco-
wać każdego dnia, czasami 
do północy. Nie ma czasu 
na odpoczynek, rekreację, 
wyjazdy na wakacje.

Ale nie narzeka: - Robię 
to, co lubię, mam między-
narodową klientelę. Ludzie 
czują się tutaj dobrze. Kawa 
i ciasteczko jest dla każde-
go. Mogą sobie pogawę-
dzić. Pozbyć się na chwi-
lę swoich zmartwień i trochę 
odpocząć.

Wielu się wydaje, 
że własna firma to spanie na 
pieniądzach i łatwe życie. 
Rzeczywistość jest jednak 
inna, brutalna. Za wszystko 
jesteś sam odpowiedzial-
ny. Nie ma zasiłku, nie do-

staje się premii i płatnych 
wakacji, ani chorobowego. 
Drogie jest ubezpieczenie 
w wypadku niezdolności do 
pracy. Aby oferować jak naj-
lepsze usługi, Ania musi się 
dokształcać i wprowadzać 
nowe trendy, bo trzeba być 
na czasie.

- Jestem odpowiedzialna 
sama za siebie. Jutro jest 
niepewne, mimo to jestem 

szczęśliwa. Mam satys-
fakcję z dobrze wykonanej 
pracy i z tego, że klienci są 
zadowoleni. To daje pozy-
tywną energię - dopowiada 
Ania.

 Holandia jest trochę za 
płaska dla Ani. Ona kocha 
góry. Marzy, aby w przyszło-
ści mieć więcej czasu na 
wyjazdy. Może wtedy, gdy 
zrealizuje kolejne swoje ma-

rzenie i salon rozwinie się 
na tyle, że konieczna będzie 
dodatkowa para rąk, to wte-
dy trochę odetchnie.

Terminarz jest zapchany, 
ale Ania stara się dla każde-
go klienta znaleźć dogodny 
dla niego termin, co czasami 
oznacza pracę do 3 w nocy. 
Jej atutem jest elastyczność 
czasu pracy, a nie zwyczaj 
pracowania tylko od godz. 9 

do 17 - i zamykamy.
Marzenia nie spelniają 

się same, marzenia wyma-
gają poświęcenia i ciężkiej 
pracy. Każdego dnia od 
nowa.

tekst i zdjęcia: 
Violetta Riedel 

photography 
www.violettariedel.com,
info@violettariedel.com

 ● Ania swój salon fryzjerski nazwała Charizma.  ● Ania w czasie pracy.

Po co wychodzić z domu?
Kliknij. Zamów....

AKurierDostarczy.pl

Chodzi im tylko o seks...
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Zainteresowane � rmy 
prosimy o kontakt:

0048 725223109
0048 603903979
e-mail info@eurotrader321.pl 

Eurotrader 321 to Zespół 
Agentów specjalizujących 
się w poszukiwaniu zbytu 

na rynkach nowoczesnych 
i tradycyjnych zachodniej 

Europy, Czechach oraz 
w krajach byłego Zwiazku 

Radzieckiego.

Zapraszamy 
producentów, 
exporterów  
do nawiązania 
współpracy.

www.eurotrader321.pl

OGŁOSzenIA  
biznes.eurotrader321.pl

OFerTY 
PrACY

Agent handlowy 
do sprzedaży 

maszyn rolniczych
Kontakt: 

+4862 7334021

Opis
Producent maszyn poszukuję agenta handlowego 
na zasadach prowizyjnych.
 Oferta dotyczy tylko agentów z własną działalnością 
gospodarczą działających poza granicami Polski.

Agent handlowy 
z własną działalnością

Kontakt: 
+48603903979

Opis
poszukuje agenta handlowego na zasadach prowi-
zyjnych
 Oferujemy kawę bezpośrednio z fabryki
 Dostawa kawy
 Marketing
 Promocje kawy degustacje
 Ulotki, Reklama w gazecie
 Oferta dotyczy tylko Agentów z własna działalnoś-
cią gospodarcza działających poza granicami Polski
 Zainteresowane osoby proszę o Kontakt telefonicz-
ny 0048603903979 

Poszukuję 
handlowca-sprzedawcy

Kontakt: 
+48 603 903979
+ 48 725 223 109

Opis
Poszukuje handlowca, sprzedawcę przez sklep inter-
netowy ,salony meblowe. architekta do nawiązania 
stałej współpracy przy projektowaniu sprzedaży 
mebli i materiałów budowlanych wykończeniowych 

gwarantujemy wysokie prowizje 
pomoc przy uzyskaniu dotacji z uni europejskiej 
programy do projektowania 
szkolenia pomoc w pozyskaniu klienta 
e-shop sklep internetowy gratis zainteresowane 
osoby proszę o telefon 0048 603903979 lub 0048 
725223109 info@jbtrade.eu http://WWW.JBTRADE.
EU SKLEPY MEBLOWE W CAŁEJ EUROPIE kupując ra-
zem jesteśmy bardziej konkurencyjni zostań jednym 
z nas tworzymy grupę architektów i sklepów meblo-
wych 

Agencja 
detektywistyczna

Kontakt: 
przez formularz internetowy na
www.biznes.eurotrader321.pl

Opis
Agencja Detektywistyczna Black Horn nawiąże współ-
prace z firmami specjalizujemy się w kompleksowej ob-
słudze firm usługami takimi jak:
 Detektywistyka
 Ochrona
 Sprzątanie - bezpieczna sprzątaczka

Dealer z branży 
budowlanej

Kontakt: 
+48 510 870 720
miasto: Luboń

Kraj: Polska
design@jbtrade.eu

Opis
Międzynarodowy dealer jednej z najprężniej roz-
wijających się marek na terenie Europy środkowo-
-wschodnim zaprasza do współpracy zagranicznych 
handlowców, inwestorów, właścicieli salonów, ar-
chitektów. Oferujemy najwyższej jakości produkty 
i usługi bezpośrednio od producenta:
- płytki ceramiczne
- meble
- materiały budowlane
- modułowe i pasywne domy
 - okna i drzwi PCV

Producent pieczarek 
i truskawek

Kontakt: 
+48 501 110 109

miasto: Biała Podlaska
Kraj: Polska

szyce@tlen.pl

Opis
Producent pieczarki białej nawiąże współprace han-
dlową z odbiorcami z terenów UE i Rosji. 
Pieczarka świeża w jakości eksportowej ok. 7 ton ty-
godniowo. Opakowania do uzgodnienia.
Ponadto w okresie od 06.2016 do 08.2016 r. oferujemy 
do sprzedaży truskawkę deserową rożnych odmian 
ok. 2 tony dziennie. Możliwość schłodzenia do odpo-
wiedniej temperatury. Opakowania do uzgodnienia.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. 

zakład przetwórstwa 
warzyw i owoców

Kontakt:  
+48 506 010 716 
miasto: Popów

Kraj: Polska
zamowienia@global-zph.com.pl

Opis
Poszukuję odbiorców, hurtowników oraz właścicieli 
Polskich sklepów spożywczych i nie tylko Polskich 
również za granicą np. Holandii Belgii Niemczech An-
glii. Jesteśmy Zakładem Produkcyjno-Handlowym 
„GLOBAL” w Popowie k. Częstochowy Przetwórstwo 
Warzyw i Owoców, Posiadamy bardzo Tanie zdrowe 
i wyprodukowane na staropolskich przepisach pro-
sto od Babci czyli swojskie dobre jedzenie.

90 ton orzecha 
laskowego

Kontakt:  
+48 666 111  425 
miasto: Otwock

Kraj: Polska
jkoszuk74@gmail.com

Sprzedam 90 ton orzecha laskowego z zeszłorocznych 
zbiorów. W większości odmiana kataloński w małych 
ilościach kosford i hale.
Możliwa sezonowa stała współpraca od sierpnia do 
grudnia. Zbiory na poziomie 500 ton. Cena 2,40 euro 
plus transport.

Sałatki warzywne
Kontakt:  

+48 506 010 716 
miasto: Popów

Kraj: Polska
zamowienia@global-zph.com.pl

Opis
Sprzedam sałatki warzywne w słoikach: ogórki kon-
serwowe, ogórki Kanapkowe, kompoty owocowe, 
kapusta czerwona, kapusta kwaszona (kiszona),  
ogórki kiszone (kwaszone), buraczki tarte, buraczki 
wiórki, sałatki warzywne, przecier ogórkowy, szczaw 
konserwowy.

nAWIĄŻĘ
WSPÓŁPrACĘ

SPrzeDAm

Zamieść ogłoszenie na www.biznes.eurotrader321.pl 
a opublikujemy je bezpłatnie w tej gazecie

Polak mieszkający na 
Florydzie, w Palm 

Beach County, Guenther 
Krotsch kupuje domy 
lub apartamenty 
(condominium) na 
przetargach lub zajęte 
przez banki  
(www.auction.com).

Wynajem nieruchomości 
na Florydzie przynosi dużą 
i szybką stopę zwrotu in-
westycji w czasie około 6-9 
lat. Wynajmem zajmują się 
miejscowe firmy, które po-
bierają 10 procent płatności 
od wynajętego obiektu.

Floryda jest dobrym 
miejscem na handel nie-
ruchomościami. Tutaj po-
goda jest wprost idealna 
od września do maja, gdy 
w krajach europejskich, 
także w Polsce, borykamy 
się z zimą. Domy na Flory-
dzie kupują ludzie z całego 
świata, coraz więcej z Pol-
ski i innych krajów Europy 
wschodniej. Można na tym 
zarobić spore pieniądze, 
w kraju, gdzie reguły handlu 
są proste i nie zmieniane.

- Kupuję nieruchomo-
ści atrakcyjne z punktu wi-
dzenia lokalizacji, bo tzw. 

z angielska location jest naj-
ważniejsze, zarówno przy 
wynajmie, jak i sprzedaży – 
mówi Guenther Krotsch, za-
chęcając do współpracy in-
westorów z Polski i z innych 
krajów oraz osoby pragną-
ce spędzać zimy we włas-
nym domu na Florydzie. 
- Szukam inwestora lub 
wspólnika do zainwestowa-
nia w nieruchomości. Real-
ny zarobek przy sprzedaży 
nieruchomości na Florydzie 
wynosi od 20% do 30%.

Rok budowy danego 
obiektu nie jest specjalnie 
ważny, bo przed kupnem 
inspektor budowlany okre-
śla wszystkie wady i zalety 
obiektu. Ceny nieruchomo-
ści w USA sprawdza się 
w wyszukiwarce i tam są 
podawane takie dane, jak 
wysokość podatku, kiedy 
i za ile obiekt był już sprze-
dawany, jakie są sąsiednie 
obiekty, pobliskie szkoły, 
zagrożenie przestępczoś-
cią – do 10 lat wstecz.

- Koszty remontu są 
porównywalne do cen pol-
skich firm remontowych 
z wyższej półki, wybieramy 
najtańszą firmę remonto-
wą z 3-5 ofert – Guenther 

Krotsch omawia koszty 
przygotowania obiektów do 
zarabiania i zyski na wynaj-
mie. - Apartamenty, domy 
z 2-3 sypialniami, z mini-
mum dwiema 

łazienkami wynajmujemy 
od 800 do 1,800 dolarów 
USA za tydzień, w zależno-
ści od sezonu. Zwiększyć 
można te zyski dzięki po-
zyskiwaniu wynajmujących 

w Europie - bezpośrednio.
Teraz nieruchomości 

rosną w cenie, co zwiększa 
opłacalność inwestycji. Do-
dać warto, że każdy obywa-
tel Polski ma prawo kupić 
i sprzedać nieruchomość 
w USA bez żadnych ogra-
niczeń.

artykuł z portalu 
www.portalpolska.pl

Zima na amerykańskiej Florydzie
Czy zakup nieruchomość na amerykańskim zachodnim wybrzeżu jest dobrym sposobem na ulokowanie swoich oszczędności? 
Eksperci twierdzą, że tak. To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę. Można zimę spędzić wylegując się pod palmą.

Producent wędlin
• towar dostarczany bezpośrednio do sklepów

Zaprasza hurtownie i sklepy do wspołpracy.
Możliwość organizowania degustacji.

Telefon kontaktowy: 0049 15217936259
lub e-mail: biuro@jbtrade.eu
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Eurotrader

Czy Adam Waczyński 
będzie drugim po 

Marcinie Gortatem 
polskim zawodnikiem 
w elitarnej lidze 
NBA? Pochodzący 
z Torunia zawodnik 
w rozgrywkach ligi 
ACB, a więc najlepszej 
ligi krajowej w Europie 
ostatnio notuje 
znakomite wyniki. 

Na początku stycznia polski koszykarz trafił nawet do 
najlepszej piątki całej rundy. 30 zdobytych punktów to wy-
równanie najlepszego osiągnięcia z 3. kolejki tegorocznego 
sezonu. Adam Waczyński grał tym razem na parkiecie 37 
minut, trafił sześć z 12 rzutów za dwa punkty, sześć z dzie-
więciu zza linii 6,75 m oraz miał dwie zbiórki, dwie asysty, 
przechwyt i cztery straty. A to wszystko w przeciętnym ze-
spole Rio Natura Obradoiro Santiago de Compostela.

Występy Waczyńskiego robią ogromne wrażenie, także 
na skautach zza oceanu, którzy bacznie obserwują rynek 
w Europie, a właśnie z Półwyspu Iberyjskiego najwięcej 
graczy trafia właśnie do NBA. Zawodnik średnio w tym se-
zonie zdobywa osiemnaście punktów na mecz, co daje mu 
pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców.

26-letni gracz już latem był blisko przejścia do NBA. 
Właśnie w tamtym okresie przechodził testy w Washington 
Wizards, które załatwił mu sam Marcin Gortat. Wtedy mu 
nie wyszło, ale naszego obrońcy to absolutnie nie zraziło. 
Waczyński dobrze spisuje się nie tylko w lidze hiszpańskiej, 
ale również w reprezentacji Polski. Podczas niedawnego 
Eurobasketu rozgrywanego w kilku krajach, lider naszej 
kadry trafiał średnio 16 punktów na mecz, karcił rywali se-
ryjnie rzucanymi trójkami, nie zawodził w najważniejszych 
momentach. Był jedenastym strzelcem turnieju, wzbudzał 
podziw wszystkich, w tym obserwatorów ze Stanów Zjed-
noczonych. - Kluby NBA powinny zwrócić na niego uwa-
gę - zachwycał się komentator ESPN podczas telewizyjnej 
transmisji.

Angaż Waczyńskiego w NBA byłby też dobry dla rozwoju 
całej polskiej koszykówki, która jak tlenu potrzebuje sukce-
sów - zarówno indywidualnych oraz klubowych i reprezen-
tacyjnych. Sam Gortat zrobił już bardzo dużo dla promo-
cji tej pięknej dyscypliny, która w ostatnich latach musiała 
zejść nieco w cień nie tylko z powodu triumfów siatkarzy, 
ale również szczypiornistów Bogdana Wenty. Czy tą samą 
drogą pójdzie w najbliższym czasie Adam Waczyński? 

(adi)

Zimowe okienko transferowe w piłkarskim światku 
przebiega w dosyć leniwym tempie. Wielkie kluby 

planują jedynie uzupełnienie swoich składów.

Próżno szukać głośnych transferów w zimowym okienku 
w czołowych ligach zagranicznych. Większość klubów albo 
zrezygnowała ze wzmocnień lub jedynie postawiła na uzu-
pełnienie kadry. Co ciekawe, najwięcej takich ruchów odbyło 
się w polskiej lidze, gdzie bardzo mocno wzmocniła się Le-
chia Gdańsk. Mistrzowski tytuł chce również odzyskać Legia 
Warszawa.

W Anglii na razie nie ma głośnych ruchów i dużych kwot 
na transferowym rynku. Znacznie ciekawiej jest na ławce 
trenerskiej, gdyż jeszcze w listopadzie i grudniu pracę straci-
li Jose Mourinho i Brendan Rodgers. Jurgen Klopp na razie 
nie odmienił gry Liverpoolu, który potrzebuje znacznie lep-
szego bramkarza niż Simon Mignolet. Czy jednak już teraz 
działacze postarają się o konkretne wzmocnienia? Najbar-
dziej realne wydaje się przejście Felipe Andersona z Lazio 
Rzym do Manchesteru United za 60 milionów Euro.

Start Gniezno, 
MDM Komputery 

Ostrovia Ostrów 
Wielkopolski i KMŻ 
Lublin. to trzy kluby, 
które nie wystartują 
w ligowych rozgrywkach 
w 2016 roku. Powód? 
Oczywiście, brak 
pieniędzy, a spore 
kłopoty miały też Stal 
Rzeszów oraz ekantor.
pl Falubaz Zielona 
Góra. Wobec tego po 
raz pierwszy od 2000 
roku w krajowych 
rozgrywkach będą 
tylko dwie ligi - PGe 
ekstraliga i NiCe PLŻ 
złożona z jedenastu 
zespołów. A jeszcze rok 
temu mieliśmy ich trzy. 

Jako pierwszy poległ 
Start Gniezno, za którym 
kłopoty ciągnęły się już od 
kilku lat. - Pomimo inten-
sywnych działań oscylują-
cych w kierunku uzyskania 
licencji na występy w pierw-
szej lidze w 2016 roku 
otrzymaliśmy informację, że 
członkowie Głównej Komisji 
Sportu Żużlowego podczas 
niejednomyślnego głosowa-
nia uznali, że wcześniejsza 
decyzja o odmowie przyzna-
nia licencji zostaje utrzyma-
na w mocy - poinformował 
prezes Paweł Sochacki na 
oficjalnej stronie klubu.

Dużą stratą dla środowi-
ska żużlowego jest też upa-
dek klubu z Ostrowa Wiel-
kopolskiego. Podopieczni 
Marka Cieślaka jeszcze je-
sienią przegrali finał NICE 

PLŻ z łotewskim Lokomoti-
vem Daugavpils. Po meczu 
wybuchła potężna afera, 
a główny sponsor klubu 
oskarżył swojego szkole-
niowca o nadużywanie al-
koholu, co później okazało 
się prawdą, gdyż ten fakt 
wykryło badanie alkomatem 
przez policję. Sam Cieślak 
szybko znalazł inną pracę. 
Teraz poprowadzi Ekantor.
pl Falubaz Zielona Góra.

Cała afera skończyła się 
tym, że firma Dreier wycofa-
ła się z finansowania klubu, 
a na dodatek okazało się, że 
po wstępnym zapoznaniu się 
z dokumentami finansowymi 
zadłużenie Ostrovii wobec 
zawodników wynosi około 
900 000 zł. Wskutek tego 
Ostrovia nie dostała licencji 
na występy w sezonie 2016 
i w tym roku zabraknie tam 
żużla na ligowym poziomie.

Kłopoty miała również 
zasłużona dla polskiego 
speedwaya Polonia Byd-
goszcz. Za klubem ciągnął 
się dług bankowy w wysoko-
ści trzech milionów złotych. 
Dlatego dotychczas więk-
szościowy właściciel spół-
ki, czyli miasto postanowiło 
znaleźć potencjalnego na-
bywcę tych akcji. Został nim 
znany w żużlowym środowi-
sku Władysław Gollob.

Do przejęcia upadającej 
Polonii doszło w paździer-
niku, a na początku 2016 
roku klub już spłacił część 
zadłużenia. Głównym kontr-
kandydatem Golloba był 
szwedzki żużlowiec Andre-
as Jonsson. - Do ratusza 

wpłynęła kilka ofert. Były to 
firma Nice z Torunia, Bydgo-
skiego Towarzystwo Sporto-
we, Bydgoskie Towarzystwo 
Żużlowe oraz pan Andreas 
Jonsson. Najlepszą ofertę 
przedstawiło Bydgoskie To-
warzystwo Sportowe, które-
go szefem jest Władysław 
Gollob i to z nim podpisali-
śmy odpowiednią umowę 
- poinformował krótko pre-
zydent miasta Rafał Bruski. 
Polonia pojedzie jednak w li-
dze bardzo eksperymental-
nym składzie. 

Wobec powyższych prob-
lemów prezydium GKSŻ na 
styczniowym posiedzeniu 
zdecydowało, że w sezonie 
2016 w I lidze pojedzie aż 
jedenaście zespołów, a II 
liga zostanie całkowicie zli-
kwidowana. Jednak szkopuł 
w tym, że KSM Krosno, Ko-
lejarz Opole i Kolejarz Ra-
wicz wszystkich rywali będą 

gościć na własnym torze, 
a na wyjazdach pojadą tylko 
we własnym gronie. Czy to 
rozwiąże wszystkie proble-
my polskiego żużla? Prze-
konamy się w przyszłym 
roku, kiedy znowu będzie 
walka o dostanie licencji.

Polski żużel od lat nie był w tak kiepskiej sytuacji. W tym roku problemy ligowych 
klubów w okresie zimowym osiągnęły prawdziwe apogeum.

Polski żużel na zakręcie

 ● Marek Cieślak nie zaliczy 
przygody w Ostrowie Wiel-
kopolskim do udanej. 
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 ● Żużlowcy Startu Gniezno nie pojadą w 2016 roku w żadnej lidze.

 ● Władysław Gollob (pierwszy z lewej) przejął bydgoski 
klub żużlowy.
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Waczyński może trafić 
do elitarnej ligi NBA

Znacznie ciekawiej  
na ławce trenerskiej


