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KOBIETA ZE STALI
ROZMAWIAMY Z MARTĄ BANOVICH, WŁAŚCICIELKĄ STALOWNI

PRO:- Jak to się stało, że Pani jako ko-
bieta zdecydowała się na prowadzenie 
Stalowni? 
MB:- Wizja o Stalowni była spontanicz-
ną myślą mojego wtedy jeszcze szefa, a 
dziś przyjaciela, która z dnia na dzień po 
prostu stała się rzeczywistością. Pewne-
go dnia padło hasło, że „teraz będziesz 
sprzedawać stal”… i tak też się stało, bez 
zbędnych pytań, myśli czy sobie pora-
dzę, a przede wszystkim, od czego za-
cząć, bo przecież nigdy nie miałam do 
czynienia z inżynierią strukturalną, a 
co dopiero z całą wiążącą się z tym wie-
dzą techniczną, w dodatku w języku 
obcym. Dzięki zacieśnionym relacjom z 
jednym ze stalowych gigantów w Lon-
dynie, przez kilka tygodni pod okiem 
wieloletnich specjalistów uczono mnie 
wszystkiego od podstaw i tak oto me-
todą wielu prób i błędów, nerwów i łez 
pochłonęłam wiedzę niejednego studen-
ta inżynierii, choć są sytuacje, z których 
wciąż się uczę.  

Cięższych dni było znacznie więcej, 
ciężko było mi pojąć tę skomplikowaną i 
niekończącą się wiedzę na polski rozum, 
a co dopiero język obcy i każdego dnia 
walczyłam z upartością umysłu.

Często spotykałam się z wielkim zasko-
czeniem u mężczyzn, czasami z dystan-
sem, lecz dziś ilość nowych klientów 
pytających o „Panią Martę” sprawia, że 
czuję ciepło w sercu…

Praca przy stali to ciągły stres i presja, 

nie każdy się do tego nadaje. Zdarza się, 
że klienci winią nas za swoją niewiedzę, 
niedopatrzenia, czy niezorganizowanie, 
ale mimo wszystko lubię to co robię i 
czuję się w tym spełniona.

Myślę, że w pewnym stopniu było to 
wyzwanie, na które czekałam podczas 
wieloletniego pobytu w Londynie i jako 
osoba z ogromną ilością energii, potrze-
by rozwoju oraz samozaparcia w zupeł-
ności nie nadaje się do wykonywania 
pracy biurowej, bądź roli ekonomisty.   

PRO:- Jakiego rodzaju stal Pani sprzeda-
je? Kim są Pani klienci? 
MB:- Specjalizujemy się w stali konstruk-
cyjnej, aczkolwiek w swojej ofercie po-
siadamy również stal zbrojeniową, nie-
rdzewkę oraz aluminium.

Nasi klienci w większej mierze to lon-
dyńskie firmy budowlane, większe, ale 
również te „jednoosobowe”. Mamy kilku 
klientów z Polski oraz osoby indywidu-

Praca przy stali to 
ciągły stres i presja, 
nie każdy się do tego 
nadaje. Zdarza się, że 
klienci winią nas za swoją 
niewiedzę, niedopatrzenia, 
czy niezorganizowanie, ale 
mimo wszystko lubię to 
co robię i czuję się w tym 
spełniona.
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alne szukające czegoś innego niż setki 
metrów takich samych stylów ogrodzeń.

PRO:- Czym wyróżnia się Pani na tle kon-
kurencji?
MB:- Tym, że nie traktuję swojej pracy 
przedmiotowo i dla swoich klientów zro-
bię o kilometry więcej.

Pracuję z pasją, traktuję swoich klientów 
tak jak sama chciałabym być traktowa-
na, dlatego podejście oraz serwis klienta 
jest moim numerem jeden, a zarazem 
wizytówką. Fizyczne zaangażowanie w 
budowach pozwoliło mi na zrozumienie 
klienta względem pracy w terminach, 
dlatego łatwiej jest mi zrozumieć sytu-
acje wymagające naprawy lub zmian 
fabrykacji na budowach i tak są one dla 
mnie priorytetem. Jak w każdym bizne-
sie, błędy były, są i będą, tylko kwestia 
tego jak je rozwiązujemy. Często gdy od-
bieram telefon to panowie pytają, czy to 
ta „Pani Marta”, która rzeczy niemożliwe 
załatwia od ręki?

PRO:- I co w takiej sytuacji Pani odpo-
wiada?
MB:- To pytanie zawsze wywołuje sze-
roki uśmiech na mojej twarzy, a później 
dopowiadam „tak to ta…ale na cuda musi 
Pan poczekać dzień lub dwa”.
Nie postrzegam firm w branży jako 
swojej konkurencji. Myślę, że londyń-
ski rynek stali jest tak nienasycony, że z 

łatwością każdy z nas znajdzie swojego 
klienta.  

PRO:- Stal nie jest produktem, który 
można zapakować i zabrać do domu. 
W jaki sposób dostarczacie produkt do 
klienta ? Czy dowozicie wszędzie? 
MB:- Mamy do dyspozycji całą flotę po-
jazdów, od aut osobowych, przez vany, 
ciężarówki mniejsze do krótszych i lżej-
szych stali, jak i zarówno ciężarówki z 
dźwigami do trzeciego piętra. Dla po-
trzeb klienta zapewniamy również wy-
najem kilkudziesięciotonowych dźwi-
gów. Większość stali wysyłana jest na 
terenie Londynu, aczkolwiek trafiają się 
klienci spoza M25, Manchesteru czy Bri-
ghton.

PRO:- Czy ma Pani stałe ceny, czy dobie-
rane są indywidualnie pod klienta ? 
MB:- Każdy klient traktowany jest indy-
widualnie. Ceny obliczane są w oparciu 

o lata wspólnej współpracy, jak również 
ich zapotrzebowanie, niemniej nie ozna-
cza to, że sporadyczni klienci nie mogą 
cieszyć się z dostępnych u nas ofert ce-
nowych.

PRO:- Czy poza wyżej wymienionymi 
stalami oferuje Pani jeszcze jakieś inne 
usługi? 
Jak najbardziej. Skomplikowane projek-
ty często spędzają sen z powiek wielu 
budowlańców. Aby usprawnić przebieg 
tego procesu, oferujemy usługę monta-
żu, przeróbek i zleceń do wykonania na 
budowach.

Chcemy zapewnić naszym klientom 
kompleksową usługę, dlatego też wyko-
nujemy również barierki i balustrady, 
schody, ogrodzenia i bramy, wszystkie 
również z elementami kowalstwa ar-
tystycznego. Od niedawna oferujemy 
meble w stylu „LOFT”. Usługa pomiarów 
oraz rysunki fabrykacyjne dla naszych 
klientów są nieodpłatne.

PRO:- Czego mogę Pani życzyć w najbliż-
szych latach? 
MB:- Zawodowo - dalszego rozwoju fir-
my oraz owocnej współpracy z klienta-
mi, a prywatnie przede wszystkim zdro-
wia. 

PRO:- Dziękuję za rozmowę.

Skomplikowane 
projekty często spędzają 
sen z powiek wielu 
budowlańców. Aby 
usprawnić przebieg tego 
procesu, oferujemy 
usługę montażu, 
przeróbek i zleceń 
do wykonania na 
budowach.
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UNIKALNE LUSTRA ANTYCZNE
Nadaj głębie i nietuzinkowy wygląd swoim wnętrzom wybierz jeden z 6 wzorów.

Najwyższa jakość
Dbałość o szczegóły
Niezwykły design
Indywidualne rozwiązania

office@diamondmirrors.co.uk
0798 426 97 78

www.diamondmirrors.co.uk
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KARTA 

Po raz pierwszy wdro-
żono ją w 1995 roku, 
celem było podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa w branży 
budowlanej. Obecnie CSCS jest wyma-
gany od pracowników w większości 
firm budowlanych Anglii. Ponadto 
posiadanie certyfikatu CSCS zwiększa 
szanse na znalezienie zatrudnienia 
w brytyjskich firmach budowlanych. 
Certyfikat ten jest warunkiem wstępu 
na większość placów budowy w Zjed-
noczonym Królestwie.

CO ZAWIERA KARTA CSCS? 
Na karcie widoczne jest zdjęcie posia-
dacza karty, imię i nazwisko oraz in-
formacje dotyczące jego kwalifikacji 
zawodowych.  Dokument wydawany 
jest przez CITB Construction Skills Tra-
ining Board. W zależności od tego, ja-
kie kwalifikacje certyfikuje karta, jej 
ważność wynosi 3 lub 5 lat, aby stać się 
jej posiadaczem, konieczne jest zdanie 
egzaminu oraz wypełnienie odpowied-
nich dokumentów. Pozostałe wymaga-

nia zależą od rodzaju karty, o którą się 
ubiegamy. 

RODZAJE KART CSCS
Warto wiedzieć, że dostępne jest kilka 
rodzajów kart CSCS, które to tematyką 
obejmują blisko 350 fachów związa-
nych z budowlanką.

 Green Card – Jej wyrobienie jest nie-
zbędne, jeśli rozpoczynasz swoją karie-
rę w budownictwie. Jest ona rodzajem 
przepustki. Przeznaczona jest dla osób 
wykonujących podstawowe prace w 

b u d o w -
n i c t w i e , 

czyli mu-
rarzy, po-

m o c n i k ó w 
murarzy oraz 

stolarzy.
 Red Card - Kie-

rowana jest do 
praktykantów oraz 

stażystów zdobywa-
jących kwalifikacje na 

budowie. 
 Blue Card - Zaświadcza 

o doświadczonych, wykwa-
lifikowanych pracownikach z 

odpowiednim stażem pracy.
 Black Card – jest przeznaczona 

wyłącznie dla menadżerów.
 Gold Card – należy się najbardziej 

doświadczonym pracownikom oraz 
osobom pełniącym funkcje nadzorcze.

 Yellow Card – Karta dla osób wizy-
tujących budowy, ale nie posiadających 
żadnych umiejętności budowlanych.
 White Card – Dla osób posiadająych 
wykształcenie budowlane.

Więcej informacji na temat wszystkich 
dostępnych typów kart dostępne jest 
stronie www.cscs.uk.com. 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ CSCS?
Jeśli chcesz zostać właścicielem karty 
CSCS musisz zdać egzamin (Construc-
tion Skills Health, Safety and Environ-
ment Test), a następnie wypełnić i zło-
żyć dokumenty aplikacyjne.

Najprostszą drogą jest telefon do kon-
sultanta, który po zweryfikowaniu 
Twojego obecnego stanowiska pracy 
oraz doświadczenia/ kwalifikacji zawo-
dowych, pomoże Ci ustalić, o który ro-
dzaj karty powinieneś się ubiegać oraz, 
który egzamin zamówić. Otrzymasz 
również informacje, jakie dodatkowe 
warunki musisz spełnić w celu ubie-
gania się o kartę. Konieczne będzie po-

W WIELKIEJ BRYTANII KARTA CSCS TO DOKUMENT, KTÓRY OKREŚLA 
SPECJALIZACJĘ I POZIOM DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ POTWIERDZA ZNAJOMOŚĆ 
OBOWIĄZUJĄCYCH NA BUDOWACH PRZEPISÓW 
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY

CSCS 
DLA 
BUDOWLAŃCÓW 
– JAK WYROBIĆ?

W zależności od tego, 
jakie kwalifikacje 
certyfikuje karta, jej 
ważność wynosi 3 lub 
5 lat, aby stać się jej 
posiadaczem, konieczne 
jest zdanie egzaminu 
oraz wypełnienie 
odpowiednich 
dokumentów

https://twojprospekt.com
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danie danych osobowych, swojego nu-
meru National Insurance Number oraz 
szczegóły karty kredytowej/debetowej 
w celu obciążenia Twojego konta kosz-
tami związanymi z wydaniem karty 
CSCS w wysokości około £30.

Okres ważności karty wynosi 3 lub 5 lat 
w zależności od jej rodzaju. Dokładna 
data ważności napisana jest na karcie.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?
Test ConstructionSkills Health, Sa-
fety and Environment Test przepro-
wadzany jest na komputerze. Składa 
się z 50 pytań wielokrotnego wyboru. 
Trwa około 45 minut. Pytania dotyczą 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz zagrożeń związanych z rodzajem 
wykonywanych zajęć. W teście mogą 
znaleźć się pytania o znaki ostrzegaw-
cze, postępowanie z niebezpiecznymi 
substancjami czy też o pracę na dużych 
wysokościach. Zestaw  pytań, który 
otrzymasz zależy od rodzaju karty, o 
którą się ubiegasz.

Koszt egzaminu tu : £17.50.

Przykładowe pytania możesz 
znaleźć online lub w specjal-
nych księgarniach na płytach 
CD. Pamiętaj, aby na egzamin 
zabrać dokument ze zdję-
ciem oraz potwierdzenie 
adresu. Po zakończeniu 
egzaminu otrzymasz 
informacje o wyniku 
testu.

Istnieje możliwość 
przystąpienia do 
egzmainu w ję-
zyku polskim. 
Jeśli kon-
t a k t u j e s z 
się telefo-

nicznie z Doradcą pamiętaj aby mu o 
tym powiedzieć. Wypełniając formu-
larz online w zakłądce „special needs” 
również możesz zaznaczyć jezyk w 
którym chcesz zdawać egzamin. Do-
stępne są również materiały szkolenio-
we w polskiej wersji językowej.

DOKUMENTY APLIKACYJNE 
I CZAS OCZEKIWANIA
Po zakończonym pozytywnie egzami-
nie wystarczy wypełnić oraz złożyć 

dokumenty aplikacyjne. Dostępne są 3 
rodzaj aplikacji : Craft & Operative Ap-
plication Form, Professionally Quali-
fied Person Application Form i Techni-
cal, Supervisor or Manager Application 
Form. Wszystkie dokumenty możesz 
pobrać ze strony www.cscs.co.uk. 

Do aplikacji należy dołączyć swoje 
zdjęcie formatu fotografii paszporto-
wej, zaświadczenie o zdanym egzami-
nie oraz dodatkowe dokumenty (jeśli są 
wymagane).

Komplet dokumentów należy wysłać 
na adres:
CSCS PO Box 114, Bircham Newton, 
King’s Lynn, Norfolk, PE31 6XD.

Jeśli przesłane przez Ciebie dokumen-
ty były kompletne i prawidłowo wypeł-
nione, karta powinna zostać wysłana 
na wskazany przez Ciebie adres w cią-
gu 10 dni roboczych.

CSCS jest wymagany 
od pracowników 
w większości firm 
budowlanych Anglii. 
Ponadto posiadanie 
certyfikatu CSCS zwiększa 
szanse na znalezienie 
zatrudnienia w brytyjskich 
firmach budowlanych

https://twojprospekt.com
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Piwnica i prace strukturalne

Palowanie i prace ziemne

Remont i renowacja

limaks.co.uk
tel: 0 7912 892 989, 0 7588 441 819

info@limaks.co.uk

https://twojprospekt.com
http://limaks.co.uk/
tel:07912892989
tel:07588441819
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Zapłać tylko
za to co

wykorzystasz!

www.ecomix-jgsk.co.uk
ecomix@jgsk.co.uk

0800 678 5359
0778 939 2718 

Oszczędzaj czas i pieniądze 

Polska betoniarnia 

W ofercie

Gotowa mieszanka betonowa

Wylewki betonowe

Pompy do betonu

Wynajem chwytaków HDS

https://twojprospekt.com
http://www.ecomix-jgsk.co.uk/
tel:08006785359
tel:07789392718


DOPASUJ 
OKNA DO 
ARANŻACJI 
WNĘTRZ

KLASYCZNIE CZY NOWOCZEŚNIE?

Budując dom, wiele osób staje 
przed poważnym dylematem, 
jakim jest wybór okien.  Waż-

ne jest, aby były one jak najlepsze i 
gwarantowały jak najwięcej korzyści. 
Okna są nieodłącznym elementem 
każdego mieszkania. Wielu zastana-
wiało się czy lepsze są okna plasti-
kowe czy drewniane, klasyczne czy 
nowoczesne. Który typ okien będzie 
pasował do aranżacji wnętrza.

Każdy chce czuć się dobrze we wła-
snym domu, dlatego urządza go zgod-
nie z własnymi upodobaniami. Fir-
my zajmujące się produkcją stolarki 
okiennej mają dla klientów szeroką 
ofertę od różnego rodzaju profili, 
kształtów do pełnej gamy kolorów. 
Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla 
siebie, czy to w stylu klasycznym czy 
nowoczesnym. 

Od dawna najpopularniejsze są białe 
ramy okienne, jednak jak podkreśla-
ją producenci okien coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się kolorowe 
ramy okienne. Z pewnością wpływ na 
to ma fakt, że okna postrzega się nie 
tylko jako element techniczny budyn-
ku, ale coraz częściej jako pewnego 
rodzaju dekoracje nadającą charak-
ter domu. Niezwykle istotne jest, aby 
okna pasowały nie tylko do wnętrza 

naszego gniazdka – czyli podłóg, ścian 
i wystroju, ale także do elewacji.

ELEGANCJA…
Wielbiciele klasyki z reguły stawiają na 
tradycyjne ramy okienne w kolorze bia-
łym. Nie od dziś wiadomo, że biel ideal-
nie komponuje się ze wszystkimi barwa-
mi, w związku z czym ramy okienne w 
tym odcieniu będą doskonałym tłem dla 
każdej aranżacji.

Kolejnym doskonałym wyborem są okna 
w okleinie drewnopodobnej. Drewno 
bez wątpienia kojarzy się z ciepłym, 
przytulnym pomieszczeniem, co więcej 
jest niezwykle stylowe. Wnętrze w stylu 
klasycznym doskonale podkreśli ciemny 
odcień drewna typu mahoń lub ponad-
czasowy winchester. 

NOWOCZESNY DESIGN…
Wielbiciele nowoczesnych wnętrz oraz 
industrialnych projektów z pewnością 
zakochają się w ramach okiennych w 
kolorze grafitu. Odcienie te znakomicie 
współgrają z atrybutami poprzemysło-
wej estetyki – naturalną cegłą, suro-
wym betonem i szkłem. W tego typu 
wnętrze sprawdzą się także głębokie, 
antracytowe kolory oraz czerń, które 
idealnie podkreślą charakter dużych 
przeszkleń- kwintesencje nowoczesne-
go budownictwa.

STYL SKANDYNAWSKI …
Styl ten ciągle cieszy się ogromnym po-
wodzeniem, chyba nikogo to nie dziwi, 
gdyż wnętrza urządzone zgodnie z tą 
estetyką są jasne, przytulne i pełne natu-
ralnych materiałów. Tutaj idealnie będą 
pasować minimalistyczne białe ramy 
okienne lub jasne szarości i chłodne od-
cienie drewna. Jeżeli nie boimy się wy-
zwań doskonale będą tu współgrać nie-
bieskie  ramy okienne, które pięknie 
łączą się z białą elewacją. 

DLA WYMAGAJĄCYCH
DWA KOLORY…
Ramy okienne to niezwykle istotny 
element, który wpływa zarówno na 
wygląd budynku, jak i wystrój wnę-
trza. W związku z tym, często ciężko 
jest wybrać coś, co będzie pasować za-
równo wewnątrz, jak i do elewacji. Na 
szczęście producenci okien mają coś dla 
wymagających, czyli profile PVC wy-
konane  w dwóch kolorach – różnych 
od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
Dzięki temu możemy podkreślić no-
woczesny charakter bryły ramami w 
antracytowym odcieniu, a we wnętrzu 
zastosować np. ramy białe, które są 
uniwersalne i tworzą harmonijną aran-
żację z każdą stylizacją. Warto dodać, 
że profile PVC dostępne są w szerokiej 
gamie kolorów co umożliwia różnorod-
ną konfigurację.
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WŁAŚCICIEL FIRMY RS MACHINERY, RAFAŁ SYKUT, WPADŁ NA POMYSŁ 
ZAŁOŻENIA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO W WIELKIEJ BRYTANII

Jak zauważył, w wielkiej Brytanii 
Polak kojarzony jest z budowlan-
ką, a jak już mowa o budowie to 

konieczne są na niej maszyny. Wła-
ściciel firmy RS Machinery uważa, że: 
„małą łyżeczką też można się najeść, 
a amerykańską karierę można zrobić 
również w Wielkiej Brytanii.” Zdecy-
dowanie ma racje, wystarczy spojrzeć, 
z jakim rozmachem prosperuje jego 
firma. Fakt, że mają niewielką marżę na 
swoich ofertach potwierdza powyższy 
cytat. Czym dokładnie się zajmują?

Dobry sprzęt na budowie to podstawa 
sprawnie przeprowadzanych prac bu-
dowlanych. Jak wiadomo, nie opłaca się 
kupować koparki tylko po to, aby wyko-
pać fundament. Wówczas bez wątpienia 
opłaca się ją jedynie wypożyczyć. W takiej 
sytuacji z reguły szukamy kogoś, kto wy-
pożycza takiego rodzaju maszyny. W ofer-
cie RS Machinery odnajdziemy wszystkie 
najbardziej popularne i potrzebne maszy-
ny oraz narzędzie począwszy od koparek 
poprzez generatory, oraz kompresory 
skończywszy na betoniarkach.

W ofercie firmy Rafała znajduje się nie 
tylko wynajem, ale również sprzedaż 
maszyn budowlanych. Możesz tutaj li-
czyć na fachową obsługę oraz doradztwo 
wprost od doświadczonych specjalistów

Możesz być pewien, że jest to spraw-
dzona marka polecana przez wiele firm. 
Szukając informacji w sieci na ich temat, 
można znaleźć sporo pozytywnych opi-
nii. Jak wiadomo, niezwykle trudno jest 
znaleźć w Internecie używany sprzęt 
potrzebny na budowie, pochodzący od 
rzetelnego sprzedawcy.  RS  Machine-
ry zapewnia 100% zadowolenie klienta. 
Ponadto firma oferuje wszystkie urzą-
dzenia do załadunku, rozładunku i de-
montażu. Jeżeli jesteś zainteresowany 
zakupem, którejś z maszyn oferowa-
nych przez tę firmę musisz wiedzieć, 
że dodatkowo zapewnia jej transport do 
klienta.

Współpraca z wieloma firmami trans-
portowymi pozwala na dostawę maszyn 
zarówno drogą lądową, jak i morską. 
Zgrany i rozumiejący się nawzajem 
team tworzący  Rs  Machinery  stawia 
czoło nawet największym logistycznym 
wyzwaniom z powodzeniem dając im 
radę.

W przypadku każdego zakupu wysta-

wiają fakturę VAT „export” na zero (pod 
warunkiem, że masz NIP w EUR).

RS  Machinery  wyróżnia się nie tylko 
rzetelnością oraz niezawodnością, ale 
również nowoczesnością. Wiele do-
stępnych maszyn sprzedają już przez 
internet. Rozbudowana oferta zawiera 
wiele zdjęć każdej z maszyn z dokład-
nym opisem technicznym. Na życzenie 
klient otrzymuje również video z pracy 
maszyny, na którym można wsłuchać 
się w pracę silnika zobaczyć wszystkie 
funkcje hydrauliczne oraz mechaniczne 
danej maszyny.

Więcej informacji oraz pełną ofertę 
znajdziecie na ich stronie http://www.
rsmachinery.eu lub poprzez kontakt 
bezpośredni info@rsmachinery.eu +44 
(0) 172 774 3118.

LINKI:
www.rsmachinery.eu
 info@rsmachinery.eu
 +44 (0) 172 774 3118.

POTRZEBNY    MOCNY 
SPRZĘT? 
WYNAJMIJ 

Niezwykle trudno jest 
znaleźć w Internecie 
używany sprzęt 
potrzebny na budowie, 
pochodzący od 
rzetelnego sprzedawcy. 
RS Machinery 
zapewnia 100% 
zadowolenie klienta

GO!

https://twojprospekt.com
http://www.rsmachinery.eu/
mailto:info@rsmachinery.eu
+441727743118
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ZAMÓW ODBIÓR ONLINE

Oferujemy również wynajem skipów oraz
ciężarówek Roll on/Off.

www.polskiskip.co.uk
hawklondon@gmail.com
07771 907 868 
020 3719 9121

USUWAMY ODPADY

       budowlane

       wielkogabarytowe oraz wyjątkowo ciężkie

       komercyjne oraz prywatne

Inteligentne metody
na śmieci!

HAWK
Rubbish Clearance

Jesteśmy gotowi na wszystkie wyzwania.

Skorzystaj z naszego formularz online.
Prosto i szybko - zamów i zapłać w
mniej niż 5 minut.

https://twojprospekt.com
http://polskiskip.co.uk/
tel:07771907868
tel:02037199121
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FLOW 
– NA SKRZYDŁACH 
PROFESJONALIZMU

JUŻ 12 MAJA 
DŁUGO WYCZEKIWANEDŁUGO WYCZEKIWANE

Zapraszamy 
do uruchomienia stoisk 

związanych z branżami:

 Bio żywność, Eko produkty
 Eko środki czystości
 Kosmetyki Naturalne
 Suplementy Diety
 Ziołolecznictwo
 Wydawnictwa
 Prelekcje

 Zdrowa żywność

Targi odbędą się
12 maja 2019r. w Jurys Inn London Croydon,

Wellesley Road, Croydon
South London, CR0 9XY

Zarezerwuj stoisko już dziś!  0 7565 422 444

1 2  m a j a  2 0 1 9 ,  C r o y d o n

EKO Targi

1 2  m a j a  2 0 1 9 ,  C r o y d o n

EKO Targi

1 2  m a j a  2 0 1 9 ,  C r o y d o n

EKO Targi

JUŻ 12 MAJA 
DŁUGO WYCZEKIWANE 

więcej, s3

https://twojprospekt.com
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Zyczymy Wszystkim
Wesolych Swiat!

Wielkanocne 
zakrecenie z Natura

Zyczymy Wszystkim
.

,

https://twojprospekt.com
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DŁUGO WYCZEKIWANEDŁUGO WYCZEKIWANE

Zapraszamy 
do uruchomienia stoisk 

związanych z branżami:

 Bio żywność, Eko produkty
 Eko środki czystości
 Kosmetyki Naturalne
 Suplementy Diety
 Ziołolecznictwo
 Wydawnictwa
 Prelekcje

 Zdrowa żywność

Targi odbędą się
12 maja 2019r. w Jurys Inn London Croydon,

Wellesley Road, Croydon
South London, CR0 9XY

Zarezerwuj stoisko już dziś!  0 7565 422 444

1 2  m a j a  2 0 1 9 ,  C r o y d o n

EKO Targi

1 2  m a j a  2 0 1 9 ,  C r o y d o n

EKO Targi

1 2  m a j a  2 0 1 9 ,  C r o y d o n

EKO Targi

https://twojprospekt.com
http://ekotargi.twojprospekt.com
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Niezależnie od tego, czy jesteś 
mówcą, fotografem, serwisan-
tem czy kucharzem, możesz 

wznieść się na absolutne wyżyny pro-
fesjonalizmu – bo tym właśnie jest flow! 
Dowiedz się, jak dać się ponieść i jakie 
korzyści Ci to przyniesie.

EUFORIA ZAWODOWCA
Stan flow to euforia, w  którą wpada 
się podczas pracy. Zupełne oderwanie 
od wszystkiego, co Cię otacza. Gdy do-
świadczasz flow, uwalniasz ogromne 
pokłady energii i ją całą kierujesz na re-
alizację celu. Pochłania on Cię bez resz-
ty. W czasie przepływu nie musisz jeść, 
nie czujesz zmęczenia, przesz do wyko-
nania zadania jak taran i  jesteś wtedy 
niezwykle skuteczny. 

Dzień mija Ci jak godzina, a po wszyst-
kim zalewa Cię fala satysfakcji i spełnie-
nia. Są one tym większe, gdy widzisz, że 
to, co zrobiłeś w  euforii, jest naprawdę 
dobre – zdecydowanie lepsze niż zazwy-
czaj!
Osoby doświadczające flow oraz bada-
cze tego zjawiska porównują ten stan 

do bycia unoszonym, niesionym jakąś 
siłą, tak jakby wszystkie czynności były 
wykonywane bez kontroli. Jednocze-
śnie działania te są dokładnie zaplano-
wane, następują po sobie w  logicznej 
kolejności i  zmierzają bezbłędnie do 
ukończenia zadania. 

Temu wszystkiemu towarzyszy roz-
pierająca radość, poczucie spełnienia 
i tego, że oto znalazłeś swoje miejsce na 
świecie. Jesteś w idealnym miejscu, we 
właściwym czasie i  robisz to, do czego 
zostałeś stworzony. Nic innego nie ma 
znaczenia. We flow osiągasz swoją peł-
nię. Stajesz się czystym uosobieniem 
profesjonalizmu. Ty i  Twoja praca to 
jedno. Jesteś szczęśliwy, jesteś piękny 
i jesteś kompletny.

Brzmi trochę mistycznie? Bo takie wła-
śnie jest! Myślę, że flow można nazwać 
swoistą nirwaną zawodowca, porów-
nać to do stanu osiąganego na drodze 
medytacji czy też do psychodeliczne-
go haju. Różnica jest taka, że Twoje 
flow jako profesjonalisty, przyniesie Ci 
ogrom korzyści – również tych mate-
rialnych.
Opis flow może brzmieć jak kompletne 
wariactwo. W istocie jest to bardzo częste 
doświadczenie, które możesz zaobserwo-
wać w wielu sytuacjach. Flow pojawia się 

u muzyków w czasie grania, u mówców 
i  trenerów, którzy rozpalają słuchaczy 
swoimi emocjonalnymi występami, czy 
u  pisarzy, którzy zamykają się w  odlud-
nym miejscu na kilka dni, żeby tam dać 
się ponieść swojemu talentowi.

KORZYŚCI, JAKIE DAJE FLOW
Stan przepływu niesie fantastyczne ko-
rzyści zarówno Tobie jako osobie, jak 
i  Twojemu życiu zawodowemu oraz 
Twojemu biznesowi. Warto dążyć do 
jego osiągnięcia choćby po to, żeby po-
czuć najczystszą radość tworzenia, 
prawdziwy sens swojej pracy, spełnienie 
i maksymalną pewność siebie. Ale to nie 
jedyne zalety.

W czasie flow dajesz z  siebie wszystko. 
Odkrywasz pełnię swoich możliwości 
jako fachowiec i prezentujesz cały swój 
nieskrępowany potencjał klientom czy 
przełożonym. Wyniki pracy w przepły-
wie jakościowo są nie do porównania 
z  tym, co robisz na co dzień. Właśnie 
w  czasie flow mogą powstać najlepsze 
materiały do Twojego portfolio, naj-
lepsze realizacje Twoich projektów czy 
też pojawić się najlepsze pomysły, które 
niespodziewanie pchną Twój biznes do 
przodu, a  Ciebie wyniosą na nowy po-
ziom. Flow pozwoli Ci zaliczyć zawodo-
wy level up!

LINKI:
www.annaoszajca.com 
  createsanne@gmail.com   

FLOW – NA 
SKRZYDŁACH 
PROFESJONALIZMU

FLOW, CZYLI PRZEPŁYW, TO NIESAMOWITY STAN, W KTÓRYM 
NIEMALŻE WYKRACZAMY POZA SIEBIE I STAJEMY SIĘ JEDNOŚCIĄ 
Z TYM, CO ROBIMY. POTENCJAŁ DO OSIĄGANIA TAKIEGO STANU 
TKWI W KAŻDYM CZŁOWIEKU

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
https://annaoszajca.com/
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Rezultaty pracy podczas przepływu do-
dadzą Ci motywacji i  pewności siebie. 
Twoja praca przybierze najlepszą możli-
wą postać, więc zyskasz śmiałość, której 
być może na co dzień Ci brakuje. Flow to 
droga do efektów, którymi zechcesz się 
podzielić. Najpewniej ktoś je zauważy 
i doceni. Stąd już tylko krok do otwarcia 
wielu drzwi w Twojej profesji. 

To nie wszystko. Flow dodaje Twojej 
pracy wartości emocjonalnej. Załóżmy, 
że masz prowadzić szkolenie lub prze-
mawiać. Stajesz przed ludźmi i  nagle 
czujesz TO. Nadciąga przepływ i już nie 
widzisz publiczności. Zaczynasz mówić. 
Słowa same wychodzą z Twoich ust, nie 

zastanawiasz się nad żadnym z  nich, 
ale wiesz, że jest dobrze. Że lepiej nie da 
się tego ująć. Płyniesz w  uniesieniu aż 
do końca wystąpienia. Budzi Cię burza 
oklasków.

Może Ty nie zauważałeś publiczności, 
ale ona śledziła każdy Twój ruch. Do-
skonale widziała emocje, które Tobą rzą-
dziły. Widziała też Twoją niezachwianą 
pewność siebie. Od tej pory w  oczach 
widowni stajesz się nie tylko stuprocen-
towym specjalistą, ale też pasjonatem, 
kimś, kto kocha to, co robi, i potrafi zain-
spirować innych. Od takich osób chcemy 
się uczyć, z  takimi ludźmi chcemy pra-
cować. Dlatego flow może wpłynąć po-
zytywnie na postrzeganie Twojej osoby 
i ze specjalisty zmienić Cię w lidera. 

KTO MOŻE DOŚWIADCZAĆ FLOW?
Flow nie jest zarezerwowane wyłącznie 
dla artystów. Ten stan może osiągnąć 
każda osoba, która angażuje się w swo-
ją pracę (albo hobby, bo flow można 
doświadczyć też np. podczas kleje-
nia modeli samolotów). Doświadczysz 
flow przy pracy twórczej, ale też przy 
uprawianiu ogródka, opiece nad zwie-
rzętami czy przy wypełnianiu tabelek 
w Excelu, o ile lubisz swoje zajęcie.

Kolejny warunek to wysokie umiejętno-

ści w  swojej 
dziedzinie. Je-

żeli jesteś na po-
czątku drogi, mam 

dobrą wiadomość 
– z  każdym dniem 

flow jest coraz bliżej! Im 
lepszy jesteś w tym, co ro-

bisz, tym łatwiej będzie Ci 
osiągnąć przepływ i  stać się 

wręcz doskonałym w  swojej 
branży. Ucz się więc, doszkalaj, 

a  przede wszystkim praktykuj, 
a to piękne doświadczenie stanie się 

Twoim udziałem. Wtedy możesz mieć 
stuprocentową pewność, że stałeś się 
ekspertem, a przy okazji otrzymasz po-
twierdzenie tego, że wybrałeś właściwą 
drogę życiową.

Profesjonalizm to za mało, aby flow 
się pojawiło. Według badaczy musi 
być spełniony jeszcze jeden warunek – 
Twoje zadanie musi być bardzo dużym 
wyzwaniem. Na tyle dużym, żebyś po-
czuł pewien niepokój, jednak też takim, 
któremu da się sprostać na Twoim po-
ziomie zaawansowania. Flow pojawia 
się tam, gdzie obawa przed porażką 
i odwaga do podjęcia wyzwania są ide-
alnie zbalansowane. Tam, gdzie rzecz 
jest prawie niemożliwa – ale tylko pra-
wie!

Znajdź więc sobie zadanie pozornie 
zbyt trudne. Nie ustawaj w  rozwoju. 
Gdy przyjdzie flow – poddaj mu się! 
Efekty Cię zaskoczą.

 Ò Anna Oszajca. Twórca filmów 

dla małych i średnich biznesów.  

Trener wystąpień publicznych oraz au-

toprezentacji medialnej. Zawodowy 

konferansjer i prezenter radiowy. Uczy 

ludzi występować przed kamerą w so-

cial mediach. Właścicielka agencji 

marketingowo-mediowej

W czasie flow mogą 
powstać najlepsze 
materiały do Twojego 
portfolio, najlepsze 
realizacje Twoich 
projektów czy też pojawić 
się najlepsze pomysły, 
które niespodziewanie 
pchną Twój biznes do 
przodu, a Ciebie wyniosą 
na nowy poziom. Flow 
pozwoli Ci zaliczyć 
zawodowy level up

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
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OSZCZĘDZAJ 

TOMASZ WIADROWSKI, WŁAŚCICIEL BIURA  KSIĘGOWEGO SAFI 
ADVISORY SERVICES  LIMITED, PRZEDSTAWIA SPOSOBY 
NA ZMNIEJSZENIE  OPODATKOWANIA, POWIĘKSZENIE 
OSZCZĘDNOŚCI ORAZ OMAWIA, KTÓRE PRZYCHODY 
Z DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI SĄ NIEOPODATKOWANE

Podnajmujesz mieszkanie? Mo-
żesz zarobić do £7500 rocznie 
bez podatku!

Przychód z podnajmu umeblowanego 
pokoju, w mieszkaniu bądź w domu w 
którym mieszkamy, jest nieopodatkowa-
ny do kwoty £7500 rocznie (do £3750 je-
śli wynajmujemy mieszkanie wspólnie, 
np. z małżonka). Dotyczy to zarówno 
właścicieli, jak i osób, które wynajmują 
dom bądź mieszkanie. Jeśli nie rozlicza-
my się co roku, gdyż np. jesteśmy tylko 
zatrudnieni, to nie musimy nawet skła-
dać rozliczenia podatkowego, gdy osią-
gamy dodatkowy przychód z podnajmu 
do tego progu.

NIEWIELKI DOCHÓD Z WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI, BĄDŹ DOPIERO 
ZACZYNASZ DZIAŁALNOŚĆ?
Jeśli przychód z samozatrudnienia wy-
nosi do £1000 rocznie, nie trzeba ani 
rejestrować działalności, ani rozliczać 
tego przychodu. Jeśli np. jesteśmy za-
trudnieni i chcemy spróbować swoich 
sil w działalności na własną rękę, można 

spokojnie zacząć działać i dopiero jeśli 
przychód przekroczy ten próg, nale-
ży podjąć kroki by zarejestrować swoją 
działalność w HMRC. Dla osób zatrud-
nionych pozwala to tez zarobić niewiel-
kie kwoty bez konieczności rozliczenia. 
Musimy jednak prowadzić i zachować 
wymaganą dokumentację związaną z 
otrzymywanym dochodem. W związku 
z tym powinniśmy wystawiać rachunki 
klientom, dokumentujące zarobione pie-
niądze. 

DODATKOWY DOCHÓD ZWIĄZANY 
Z NIERUCHOMOŚCIĄ
Bez płacenia podatku dochodowego 
możemy tez zarobić do £1000 na dzia-
łalności związanej z nieruchomością (a 
w przypadku, gdy nieruchomość posia-
damy, bądź wynajmujemy wspólnie, jest 
to do £1000 na osobę, razem do £2000). 
Pod pojęciem takiej działalności mieści 
się wynajem garażu, lub np. odpłatne 
udostępnienie miejsca parkingowego. 
Dzięki popularności serwisów interne-
towych, takich jak justpark.com, okazjo-
nalne wynajęcie miejsca parkingowego 
jest niezwykle łatwą metodą zarobienia 
dodatkowych pieniędzy. Warto rozwa-
żyć taka opcje, szczególnie jeśli mieszka-
my w miejscu, gdzie w pobliżu odbywają 
się np. imprezy sportowe.

DOJAZ-
DY DO 

TYMCZASO-
WEGO 

MIEJSCA 
PRACY

Jeśli jesteśmy za-
trudnieni i pracodaw-

ca wysyła nas do pracy 
w tymczasowej lokaliza-

cji, możemy odliczyć kosz-
ty dojazdu do tymczasowego 

miejsca pracy, poprzez rozli-
czenie podatkowe, bądź poprzez 

uproszczoną deklarację do HMRC. 
Rozliczyć możemy koszty przejaz-

dów transportem publicznym, bądź 
kwotę 45 pensów za milę (do 10 000 mil 
rocznie) jeśli dojeżdżamy własnym sa-
mochodem.

ODLICZENIE ZA KOSZTY  
ZWIĄZANE Z PRACĄ
Jeśli jesteśmy zatrudnieni i pracodaw-
ca wymaga od nas zakupu własnych 
narzędzi, bądź odzieży ochronnej, i 
taki wymóg jest stawiany każdemu 
pracownikowi na tej samej pozycji oraz 
pracodawca nie zwraca poniesionych 
kosztów, to możemy zakup odliczyć od 
dochodu do opodatkowania. Dodatko-
wo, jeśli w pracy musimy być ubrani w 
uniform i pierzemy go w domu, możemy 
odliczyć stałą stawkę, w zależności od 
naszego zawodu (stawki zaczynają się 
od £60 rocznie).

OSZCZĘDZANIE NA KONTACH ISA
W ciągu roku można zainwestować na 
koncie ISA do £20 000 rocznie. Istnieją 
różne rodzaje kont ISA, w tym zwykle 
oszczędnościowe jak i inwestycyjne, 
dzięki którym możemy zakupować akcje, 
obligacje czy fundusze inwestycyjne. Od-
setki oraz wzrost wartości z inwestycji 
w przypadku zainwestowania w akcje, 
bądź fundusze jest nieopodatkowany. 
Jeśli posiadamy znaczne oszczędności, 
warto wykorzystać zwolnienia podatko-
we oferowane poprzez konta ISA.

LINK:
safiadvice.co.uk 

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

SAFI
Advisory Services BIURO KSIĘGOWE

    • Rozliczenia self-employed - £75+VAT

    • Rozliczenia firm LTD, VAT, payroll

    • Pomoc przy zasiłkach

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line)

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

    • Rozliczenia self-employed    • Rozliczenia self-employed

    • Rozliczenia firm    • Rozliczenia firm

    • Po    • Po

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line) safiadvice.co.uk

Zadzwoń już dziś: 0208 166 3003

SKUTECZNIE

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
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[ BIZNES ]

JUNIOR ISA
Konto oszczędnościowe z myślą o dzie-
ciach. Pieniądze zainwestowane będą 
mogły być wypłacone dopiero przez 
dziecko po 18-stych urodzinach. Limit 
roczny wpłat jest mniejszy i wynosi 
£4260. Może to być ciekawe rozwiąza-
nie dla osób, które pobierają zasiłki i któ-
rym ewentualne oszczędności mogłyby 
„zaszkodzić” w postaci zmniejszonej po-
mocy od Państwa, a które jednocześnie 
chciałyby jakieś kwoty odłożyć na po-
czet przyszłych wydatków (np. wydat-
ków na studia). Oszczędności na koncie 
Junior ISA są „zamrożone”, dlatego nie 
wypływają na łączną sumę oszczędności 
rodziców, a w związku z tym nie mają 
wpływu na pobierane zasiłki. Ale należy 
pamiętać o tym, że dziecko, gdy osiągnie 
18 lat, będzie mogło zdecydować na co 
wydać oszczędzone pieniądze.

LIFETIME ISA
Szczególnym kontem ISA, na które war-
to zwrócić uwagę jest konto „Lifetime 
ISA”. Konta Lifetime ISA zostały stworzo-
ne z myślą o oszczędzaniu na emeryturę, 
bądź na zakup pierwszego mieszkania. 
Nasze wpłaty powiększane są o 25% do-
płat rządowych. Na tym koncie można 
odłożyć maksymalnie £4000 rocznie. Je-
śli wykorzysta się całą dozwoloną kwotę, 
to nasze oszczędności zostaną powięk-

szone o £1000, do £5000. Jako, że jest to 
konto ISA, odsetki zarobione na oszczęd-
nościach nie są opodatkowane. Ale uwaga:
 konto można założyć tylko przed 40 ro-
kiem życia
 dopłaty do wpłat obowiązują do 50 roku 
życia
 aby zatrzymać rządowy bonus, pienią-
dze możemy wypłacić tylko w celu zaku-
pu pierwszej nieruchomości (o wartości do 
£450000), bądź po 60 roku życia
 jeśli wypłacimy pieniądze w innym 
celu, stracimy trochę więcej niż bonus, 
gdyż „kara” za wypłatę pieniędzy w in-
nym celu to 25% od powiększonej kwo-
ty. Przykładowo jeśli wpłacimy £4000, 
rząd powiększy kwotę do £5000 po-
przez £1000 bonusu. Wypłacając pie-
niądze przed 60 rokiem życia i nie w 
celu nabycia pierwszej nieruchomości, 

zostaniemy obciążeni „karą” 25% od 
£5000, czyli £1250.
 konto powinniśmy posiadać przynaj-
mniej 12 miesięcy, zanim będziemy mo-
gli skorzystać z bonusu na zakup pierw-
szej nieruchomości
 jeśli kiedykolwiek posiadaliśmy nie-
ruchomość gdziekolwiek na świecie, w 
tym oczywiście też w Polsce, nawet je-
śli to była współwłasność, bądź nieru-
chomość odziedziczona i zaraz potem 
sprzedana, niestety nie spełniamy kry-
teriów „first-time buyer”, co oznacza, że 
rządowe dopłaty na tym koncie możemy 
wykorzystać tylko w celu oszczędzania na 
emeryturę.

Dla osób, które planują zakup pierwszej 
nieruchomości, ale nie wcześniej niż za 12 
miesięcy, jest to jednak bardzo interesują-
ca propozycja, by przyspieszyć odłożenie 
wymaganej kwoty na depozyt.

Powyższe przykłady mogą pomóc w pod-
wyższeniu dochodu oraz pokazują, że 
warto poświecić trochę czasu na zarzą-
dzanie własnymi finansami i na spraw-
dzenie, czy możemy oszczędzić korzy-
stając z istniejących przepisów. Szukając 
korzystnych rozwiązań dopasowanych do 
osobistej sytuacji warto rozważyć pomoc 
profesjonalnego doradczy finansowego 
albo biura księgowego.

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

SAFI
Advisory Services BIURO KSIĘGOWE

    • Rozliczenia self-employed - £75+VAT

    • Rozliczenia firm LTD, VAT, payroll

    • Pomoc przy zasiłkach

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line)

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

    • Rozliczenia self-employed    • Rozliczenia self-employed

    • Rozliczenia firm    • Rozliczenia firm

    • Po    • Po

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line) safiadvice.co.uk

Zadzwoń już dziś: 0208 166 3003

Konta Lifetime ISA 
zostały stworzone z 
myślą o oszczędzaniu na 
emeryturę, bądź na zakup 
pierwszego mieszkania. 
Nasze wpłaty 
powiększane są o 25% 
dopłat rządowych. 
Na tym koncie można 
odłożyć maksymalnie 
£4000 rocznie

http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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[ WESELE ]

24hrSystem

General 
insurance

Business 
Insurance

Personal 
Insurance

Income 
Protection

BLUEFIN FINANCIAL SERVICES

kontakt:
 07553307986 

rozmawiaj po angielsku

 07466872675 
rozmawiaj po polsku

  ubezpieczenia na życie i od chorób krytycznych    ubezpieczenia nieruchomości  
 ubezpieczenia komercyjne    ubzepieczenia od utraty zarobków  

Zapraszamy na dzień pełen inspiracji, gdzie będziecie 
mogli poznać wspaniałych ekspertów oraz dowiedzieć się 
więcej jak zadbać o ciało, umysł, ale również stylizację.

12.00 - 17.00     18 Maja 2019 (Sobota)

Cote Brasserie St. Pauls,
26 Ludgate Hill, London, EC4M 7DR

Inspirujące prelekcje, demonstracje, networking, 
goody bags, aukcja charytatywna, makeover, zdjęcia 
i wiele innych...

Health & Beauty 
Dzień Piękna

Happy Mindset
 /HappyMindset.info    Info.happy.mindset@gmail.com

tel:07466872675
tel:07553307986
https://fb.com/happymindset.info
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KROK PO KROKU 
DO ZAKUPU 

NIERUCHOMOŚCI
PRZYSZEDŁ CZAS WYPROWADZIĆ SIĘ Z WYNAJMOWANEGO MIESZKANIA LUB ZAJMOWANIA POKOJU 

GOŚCINNEGO DALEKIEJ KUZYNKI? DECYZJA PODJĘTA, ALE CO DALEJ?

Zobacz, jak wygląda proces od 
początku do odebrania kluczy do 
wymarzonego lokum!

1. HTB ISA 
Jeśli rozważamy możliwość zakupu 
pierwszej nieruchomości w przyszłości, 
czy to w następnym miesiącu, roku czy 
za kilka lat, warto zwrócić uwagę na 
konto oszczędnościowe Help to Buy ISA 
– dostępne w większości banków. Nowe 
konto możemy otworzyć do 30 listopa-
da 2019. HTB ISA została stworzona z 
myślą o tych, którzy chcą kupić swo-
ją pierwszą nieruchomość (First Time 
Buyers) i ma za zadanie zwiększyć nasze 
oszczędności na wkład własny. 

Przy otwarciu konta, możemy wpłacić 
do £1200. Następnie, każdego kolejnego 
miesiąca £200 metodą Standing Order. 
Jeśli zdecydujemy się  użyć pieniędzy z 
tego konta jako nasz wkład własny, do-
staniemy 25% tych oszczędnosci 
jako bonus na zakup mieszka-
nia lub domu. Jeśli kupujemy 
nieruchomość z partnerem 
– i jest to pierwsza nierucho-
mość dla obydwojga – każdy 
z nas może mieć oddzielne 
konto a  co za tym idzie,  
potencjalnie większy bo-
nus. Musimy mieć co 
najmniej £1600 na kon-
cie, żeby być w stanie 
dostać bonus (3 mie-
siące oszczędności, przy 
maksymalnych wpłatach), a naj-
większy bonus to £3000 (ponad 4 
lata oszczędności przy mak-
symalnych wpłatach). 
Zakładając, że sam 
proces zaku-
pu zajmie 

nam  około 3 miesięcy, warto otworzyć 
takie konto, nawet jeśli planowany za-
kup jest tuż za rogiem. 

2. BUDŻET - AGREEMENT 
IN PRINCIPLE
Pierwsza rzeczą, która powinniśmy 
sprawdzić jest możliwość otrzymania 
kredytu hipotecznego.  W tym celu uda-
jemy się do doradcy kredytowego. Ze 
względu na obowiązujące przepisy, spo-
tkanie z doradcą kredytowym to jedyny 
sposób na otrzymanie kredytu na zakup 
nieruchomości, ponieważ profesjonalna 
porada jest obowiązkowym elementem 
zatwierdzenia kredytu hipotecznego. W 
większości firm, pierwsze nie-
zobowiązujące spotkanie 
jest bezpłatne. Na 
podstawie 
d o -

kumentów potwierdzających nasze za-
robki, historii kredytowej i dostępności 
środków na wkład własny, doradca bę-
dzie  w stanie powiedzieć nam jaka jest 
maksymalna kwota kredytu, którą mo-
glibyśmy dostać. Kwota kredytu dodana 
do wkładu własnego da nam maksymal-
ną wartość nieruchomości na jaką nas 
stać.  Minimalny  możliwy wkład wła-
sny wynosi 5% wartości nieruchomo-
ści, jednak im więcej jesteśmy w stanie 
wyłożyć, tym lepszą ofertę kredytową 
możemy dostać.

3. POSZUKIWANIE 
NIERUCHOMOŚCI – PROPERTY 
SEARCH
W tym momencie, wiemy jaki mamy 

budżet i uzbrojeni w tę informację  
możemy zacząć szukać nieru-

chomości. Najpopu-
larniejszymi 

stro-

[ FINANSE ]

https://twojprospekt.com
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nami internetowymi, które mają więk-
szość ogłoszen lokalnych agencji nie-
ruchomości są RightMove oraz Zoopla. 
Kiedy znajdziemy dom lub mieszkanie, 
które się nam podoba i mieści się w na-
szym budżecie, powinniśmy skontakto-
wać się z agentem i umówić wizytę. Jeśli 
po niej, dalej jesteśmy przekonani, że to 
nieruchomość dla nas,  składamy ofertę 
zakupu u agenta. W momencie kiedy 
taka oferta jest zaakceptowana przez 
właścicieli, jesteśmy gotowi na następny 
krok. 

4. PEŁNA APLIKACJA KREDYTOWA 
– MORTGAGE APPLICATION
W momencie kiedy nasza oferta jest 
zaakceptowana, powinniśmy jak naj-
szybciej skontaktować się z naszym 
doradcą kredytowym i umówić ko-
lejne spotkanie. Doradca pomoże 
nam zorganizować prawnika, któ-
ry upewni się, że nieruchomość nie 
ma wad prawnych,  a sam zajmie się 
przeszukiwaniem rynku w celu zna-
lezienia najbardziej dopasowanej 

oferty kredytowej. Jako część aplika-
cji, zorganizowana zostanie wycena 
nieruchomości, podczas której zosta-
nie oceniony widoczny stan domu. 
Doradca również zajmie się organi-
zacją ubezpieczenia nieruchomości 
jak również ubezpieczenia na życie, 
w razie choroby lub śmierci w trakcie 
trwania kredytu. 

5. WYMIANA KONTRAKTÓW – 
EXCHANGE OF CONTRACTS
Jeśli jesteśmy usatysfakcjonowani 
wszystkimi informacjami, które do-
tychczas dostaliśmy i chcemy sfinali-
zować zakup, nasz prawnik przygotuje 
kontrakty do wymiany. Dopiero w tym 
momencie zobowiązujemy się do za-
kupu wybranej nieruchomości i płaci-
my nasz depozyt i podatek od zakupu 
nieruchomości (Stamp Duty). W każdej 
chwili, do tego momentu, mogliśmy się 
wycofać ze względu na własne prefe-
rencje, wskazówki banku dotyczące 
kredytu lub rezultat wyceny nierucho-
mości – i to wszystko bez większych 
konsekwencji finansowych.  W mo-
mencie wymiany kontraktów, jeste-
śmy zobligowani do zakupu. Prawnicy 
potrzebują kilku dni na uzupełnienie 
dokumentów i transfer funduszy.

6. FINALIZACJA 
I ODEBRANIE 
KLUCZY – COMPLETION 
Po długim oczekiwaniu, dotarliśmy do 
momentu, w którym możemy odebrać 
klucze do naszej wymarzonej nieru-
chomości! Prawnicy zajęli się wymia-
ną funduszy, zaczął się nasz kredyt 
hipoteczny. Czas cieszyć się nowym 
domem i budować nowe wspomnie-
nia. To jest… do czasu, kiedy zdecydu-
jemy się przeprowadzić! ;)

Służę poradą, w razie jakichkolwiek 
pytań. 

 Ò Magda Kujawska CeMap  ACCA DAB - Niezalezny do-

radca kredytowy

LINKI:
  magda@ingagefs.uk 
  07415 709 459 

Doradca pomoże nam 
zorganizować prawnika, 
który upewni się, że 
nieruchomość nie ma wad 
prawnych,  a sam zajmie 
się przeszukiwaniem 
rynku w celu znalezienia 
najbardziej dopasowanej 
oferty kredytowej.

[ FINANSE ]

https://twojprospekt.com
tel:07415709459
mailto:magda@ingagefs.uk
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CZYTAJ TWÓJ  PROSPEKT ON-LINE

twojPROspekt.com

usługi
remontowe

tel. kontaktowy: 
0 7931 782 726, 0 7565 422 442

ZAJMUJEMY SIĘ:

• ogólna budowlanka
• malowanie
• hydraulika
• ogrzewanie
• instalacje gazowe
• dobudówki

• poddasza
• całkowite remonty 

domów i mieszkań
• kuchnie i łazienki 
• docieplenia 

https://twojprospekt.com
https://twojprospekt.com
tel:07931782726
tel:07565422442
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PROFESJONALNY 
BIZNESPLAN. WARTO?

WRAZ Z MYŚLĄ O ROZPOCZĘCIU WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI RODZI SIĘ WIELE PYTAŃ. PROWADZENIE SWOJE-
GO BIZNESU TO NIEZWYKLE ODPOWIEDZIALNA PRACA. ACZKOLWIEK NIESIE ZA SOBĄ WIELE KORZYŚCI

W Wielkiej Brytanii rejestracja 
swojej działaności i zwią-
zana z nią administracja 

i biurokracja jest o wiele prostsza niż 
tego typu procedura w Polsce. Jednak, 
do efektywnego prowadzenia firmy 
potrzebujemy dobrego planu. Skuteczna 
realizacja celu, wiąże się z przelaniem 
naszych planów na papier... – tak wła-
śnie powstaje biznesplan.

Biznesplan – to najistotniejszy doku-
ment przedsiębiorstwa zawierający 
szczegółową koncepcję naszego przed-
sięwzięcia z  uwzględnieniem i  analizą 
sytuacji i  uwarunkowań rynkowych, 
finansowych, organizacyjnych i  marke-
tingowych.

DLACZEGO WARTO ZACZĄĆ 
OD PROFESJONALNEGO 
BIZNESPLANU?
Po pierwsze – istotne jest uporządkowa-
nie informacji. Spisanie wszelkich pomy-
słów i zagadnień związanych z działalno-
ścią, nierzadko prowadzi do doszukania 
się istotnych problemów dotyczących fir-
my, jak i ich bieżących rozwiązań. Dzięki 
czemu, przede wszystkim unikamy nie-
potrzebnego stresu w początkowej fazie 
rozwoju biznesu.

Po drugie – biznesplan jest dokumen-
tem wymaganym w  procesie ubiegania 
się o środki inwestycyjne na planowaną 
działalność, ponieważ zawiera informa-
cje na temat rentowności naszego po-
mysłu – istotne w procesie decyzyjnym 
inwestorów.

Profesjonalny biznesplan jest swoistą 

instrukcją obsługi dotyczącą organizacji 
i  zarządzania w  firmie. Dokument ten 
opisuje plan działań i wiele niezbędnych 
analiz naszej działalności. Często naj-
trudniej jest coś zacząć – mając spisany 
plan możemy po prostu realizować ko-
lejne działania, w końcu były one wcze-
śniej skrupulatnie przemyślane. 

Sprecyzowanie naszej grupy docelowej – 
niezbędne do określenia strategii i efek-
tywnych kampanii marketingowych. 
Zaczynając jakikolwiek biznes, musimy 
wiedzieć do kogo konkretnie kierujemy 
swoje produkty/usługi. W  dzisiejszych 
czasach istotny jest język korzyści. Za-
tem musimy sobie zadać kilka pytań, 
najważniejsze z nich to: jakie problemy 
rozwiązują nasze produkty/usługi? Kto 
może borykać się z  takowymi proble-
mami? Jak dotrzeć do takich osób/firm? 
Odpowiedzi na te i  podobne pytania, 
zawarte w naszym biznesplanie – stwo-
rzą nam podstawową bazę informacyj-
ną, którą wykorzystamy rozpoczynając 
i rozwijając naszą działalność.

Podstawowym elementem każdego biz-
nesplanu jest zestawienie kosztów, a co 
za tym idzie ustalenie skali naszej inwe-
stycji i  analiza jej opłacałności. Bazując 
na doświadczeniu dotyczącym pracy 

z moimi Klientami, zwróciłam uwagę na 
pewną zależność – często Klienci mają 
rewelacyjne pomysły na biznes, jedno-
cześnie nie zdając sobie sprawy z wielu 
kosztów „ukrytych” dotyczących rozpo-
częcia i prowadzenia danej działalności. 
Dlatego tak istotny jest plan, dzięki któ-
remu zauważamy, że płynność finanso-
wa firmy zależy od wielu czynników. 
Wspólnie dochodzimy do tego jakich 
kosztów można się spodziewać na po-
szczególnych etapach wdrażania planu 
w życie i  egzystencję firmy. To pomaga 
zadbać o spokojny sen jej właściciela.

KILKA SŁÓW O NAS
 Prowadzisz biznes nie dłużej niż  
2 lata?
    Mieszkasz w Wielkiej Brytanii?
 Potrzebujesz środki inwestycyjne  
na początek/rozwój swojej działalności?

Specjalizujemy się w  sporządzaniu biz-
nesplanów oraz skutecznym pozyskiwa-
niu funduszy ze środków państwowych. 
Wyeliminujemy stres i  komplikacje 
związane z  pisaniem biznesplanu, zba-
damy rynek. Nasza współpraca pozwoli 
Ci zająć się biznesem, kiedy my zajmie-
my się jego planowaniem.

Zapewniamy profesjonalną i  stałą opie-
kę doradcy, obejmującą wszystkie etapy 
ubiegania się o środki inwestycyjne.

Odkąd założyłam i rozwinęłam własny 
biznes - pracuję w  zespole doradców 
biznesowych z  doświadczeniem. Stu-
dia z  zakresu zarządzania przedsię-
biorstwem dają mi dogłębną wiedzę na 
temat aktualnej gospodarki, marketin-
gu i  trendów biznesowych. Wiem do-
kładnie, czego potrzeba, aby prowadzić 
efektywny biznes. W  związku z  tym 
wraz ze swoim zespołem zapewniamy 
usługi dostosowane do Twoich potrzeb 
biznesowych.

LINKI:
mybusinessplan.co.uk 
info@mybusinessplan.co.uk

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
http://mybusinessplan.co.uk/
mailto:info@mybusinessplan.co.uk
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[ BIZNES ]

W sieci cisza nie istnieje

Szukasz
nowych klientów?
Przebij się przez hałas!

Pomożemy Ci dotrzeć
do przyszłych klientów!

Zaprojektujemy Twoją stronę www
Opracujemy strategię Twojej reklamy w internecie
Poprowadzimy Twoją aktywność w mediach społecznościowych
Nakręcimy filmy, zrobimy zdjęcia, stworzymy wszystkie grafiki
Zrealizujemy każdą kampanię reklamową

Zainteresowany?

+44 7468 533 843
info@davision.co.uk
www.davision.co.uk

https://twojprospekt.com
https://davision.co.uk/
tel:+447468533843
https://ewistore.co.uk/
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ŚNIADANIA 
BIZNESOWE

PRO:- Dlaczego „Śniadania Biznesowe” 
a nie praca etatowa?
MGO:- Praca  na etacie przez ostatnie 20 
lat w różnych miejscach, zarówno w Pol-
sce jak i  w  UK, wiele mnie nauczyła. 
W szkołach językowych jako nauczyciel, 
w dziale logistyki w zagranicznej firmie, 
w  wydawnictwach prasowych i  książ-
kowych. Każda nowa praca dała cenne 
wartości i kontakty z ludźmi, które naj-
bardziej cenię, a nowe umiejętnosci ubo-
gacały mnie, przez co mogłam pomagać 
również innym. 

Jestem mamą dwójki cudownych dzieci. 
Okres tych pierwszych 5 lat ich rozwoju 
postanowiłam spędzić z  nimi. Chociaż 
dla mojej wielkiej przyjemności i  satys-
fakcji kontynuowałam pracę w  soboty 
w polskiej prywatnej szkole .

Przyznam, że bycie przy dzieciach 
w domu (5, 2 lat) zmobilizowało mnie do 
szukania możliwości pracy z domu. 
Mimo tego, że mam określone doświad-
czenie zawodowe, miałam wielkie pra-
gnienie zmian, uczenia się nowych 
umiejętności, doświadczania „nowego”.  
Myślę, że szukanie tego czego się pra-
gnie, niezgoda na „ nudę i stagnację”, to 
pierwszy krok do tego , aby zamierzenia 
się realizowały. I  tak się stało w  moim 
przypadku. 

Z  pewnością praca na etacie może być 
satysfakcjonująca i  rozwojowa . Jednak 
w  moim przypadku praca z  domu, nie-
wymiarowy czas pracy, możliwość ela-
stycznych zarobków, to była dla mnie 
propozycja nie do odrzucenia. 

PRO:- Do kogo skierowane są „Śniada-
nia Biznesowe”?

MGO:- Mogę śmiało powiedzieć, że dla 
wszystkich. Nie jest to miejsce  zarezer-
wowane dla wybranych . Alute  powsta-
ło , aby wspierać wszystkich.
Dla tych którzy mają marzenia, cele i   
wartości. Wszystkich tych, którzy chcą 
rozwijać się, zarabiać więcej i  pomagać 
innym używając swoich umiejętności 
i talentów. 

PRO:- Jakie wartości można otrzymać 
na Pani eventach? 
MGO:- Marki ExcellenceVale i  Alute, 
których  właścicielkami są Anna Ewa 
Suska oraz Matylda Setlak, mają w swo-
ich celach i założeniach edukację Polonii 
tutaj w UK przez zapraszanie na swoje 
szkolenia oraz Śniadania Biznesowe 
znanych i  cenionych z  różnych branż 
prelegentów. Profesjonalna, rzetelna 
edukacja z dziedziny finansów, biznesu, 
kariery, rozwoju osobistego. 

„Śniadania biznesowe” to  miejsce, gdzie 
w  przyjaznej atmosferze będzie moż-
na poznawać nowych partnerów biz-
nesowych, reklamować swoje obecne 
dzialalności. Nawiązywać przyjaźnie, 
współpracę i - podkreślę, gdyż jest to 
bardzo ważny aspekt  -  wzajemnie 
się wspierać tutaj na emigracji jako 
Polacy. Czyli reasumując: wiedza, 
rozwój, wsparcie. 

PRO:- Jak się czuje Pani jako 
franczyzobiorca Alute. Czy 
odbiera Pani to jako prestiż, 
czy raczej jako początek 
swojej drogi do sukcesu? 

MGO:- I  jedno i  drugie. 
Ogromna wdzięczność 
i  wyróżnienie. 
Podjęcie się 
niełatwego, 
ale jakże 
satysfak-
c j o n u -

jącego zadania jak otwarcie i  prowa-
dzenie Alute Business Club na Ealingu 
z ogromnym wsparciem i mentoringiem 
właścicielek stawia mnie w miejscu Go-
spodarza, ale również  w miejscu ciągłe-
go rozwoju i uczenia się nowych umie-
jętności. Zdecydowanie jest to początek 
czegoś nowego. 

To wyróżnienie i   wyzwanie dzie-
lę z  moim mężem Wojciechem, który 

obecnie jest tłumaczem, dzia-
ła głównie w  sektorze 

służby zdrowia, 
pomagając  pol-

skim pacjentom.  
W  niedalekiej 
p r z y s z ł o ś c i 
będzie chciał 
rozwijać się 
i  jest otwar-

ty na tłu-
m a c z e n i a 
w  sektorze 
b i z n e s u . 
Ja jestem 
bardziej 

ROZMAWIAMY Z MAŁGORZATĄ GRUCKĄ-OBST

LINKI:
alute.co.uk 
Facebook / alute.co.uk   
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widoczna, ale to nasze wspólne przed-
sięwzięcie. Bez jego wsparcia nie byłoby 
to możliwe. 

PRO:- Czy planuje Pani innego typu 
eventy, czy śniadania będą Pani specja-
lizacją? 
MGO:- Na ten moment Śniadania Biz-
nesowe są priorytetem mojego działa-
nia.  Cel i  misja Alute jest bardzo bliska 
moim dotychczasowym działaniom 
i  założeniom, dlatego właśnie rozpo-
częłam współpracę z  tą marką. Moim 
celem jest zbudowanie dużej, lokalnej 
grupy networkingowej na Ealingu, gdzie 
w  przyjaznej atmosferze każdy będzie 
mógł nawiązywać kontakty biznesowe 
i w rezultacie osiągać swoje cele osobiste 
i  zawodowe (być może także odnaleźć 
i  rozwinąć swoją pasję lub znaleźć wy-
marzone zajęcie). Wraz z fantastycznym 
zespołem współorganizowałam w  Lon-
dynie kilka edycji Wydarzeń dla Kobiet 
oraz warsztatów. Sama uczestniczyłam  
w licznych konferencjach dla kobiet z za-
kresu rozwoju motywacyjnego, osobiste-
go i duchowego. Moją radością i pasją za-
wsze była praca i współpraca z kobietami 
poprzez współtworzenie takiej platfor-
my, gdzie można wzrastać, rozwijać się, 
wspierać i  wydobywać na zewnątrz to, 
co najlepsze i  najpiękniejsze w  człowie-

ku.  Planuję w  przyszłości również roz-
wijać właśnie taką platformę i miejsce dla 
kobiet, gdyż z moich obserwacji, chociaż  
wiele takich miejsc  już działa i wspomaga 
kobiety, to jest jednak ciągła potrzeba, aby 
takich miejsc było więcej. 

PRO:- W dzielnicy Ealing  odbyło się 
ostatnie z wielkich otwarć śniadań Alu-
te. Czy dużo wniosków wyciągnęła Pani 
od poprzedniczek?
MGO:- To była 5 i  ostatnia placówka 
otwarta w Londynie. Zdecydowanie fakt, 
że byłam ostatnia, wpłynął na to, że bar-
dzo dużo nauczyłam się od moich kole-
żanek i kolegów. Nie ukrywam, że mam 
szczęście pracowac i rozwijać się w gro-

nie przedsiębiorczych, ale i z ogromnym 
sercem, osób.  Franczyzobiorcy Alute 
to zdecydowanie grupa przyjaznych 
i wspierających się fantastycznych ludzi. 
Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że każ-
da placówka jest indywidualnym bizne-
sem poszczególnej osoby, która tworzy, 
opiekuje się i nią zarządza.  Ale Alute to 
przede wszystkim marka, która tworzy 
całość. Więc jesteśmy również jednym, 
globalnym, dużym zespołem, który kie-
ruje się wartościami wzajemnego wspar-
cia, rozwoju i sukcesu w życiu osobistym 
i zawodowym nie tylko swoim własnym, 
ale przede wszystkim innych. Takie war-
tości i etyka pracy była od początku zało-
żeniem i pragnieniem właścicielek Anny 
Ewy Suska i  Matyldy Setlak. Nie da się 
ukryć, że atmosfera na szkoleniach orga-
nizowanych przez ExcelleneVale, mento-
ringach prowadzonych przez Annę Ewę 
Suska, jak i na Śniadaniach Biznesowych 
jest wyjątkowa, potwierdza to wiele osób. 
Współpracujemy, nie konkurujemy. Mo-
tywujemy się i  inspirujemy, nie porów-
nujemy. Nie rzucamy kłód pod nogi, ale 
pomagamy i wspieramy się wzajemnie. 

Gratuluję moim koleżankom  i kolegom 
pierwszego sukcesu : Otwarcia placó-
wek „Śniadań Biznesowych” pod marką 
Alute na Westminister, Heathrow, Lu-
ton, Sutton w Londynie oraz w Bristolu, 
Liverpoolu, Manchesterze i  Cambridge. 
W  planach mamy otwarcie kolejnych 
miast w Uk oraz w Polsce, gdyż z założe-
nia jest to projekt globalny.

Tutaj ogromne podziękowania  dla reszty 
zespołu, dla właścicielek i pomysłodaw-
czyń modelu  „Śniadań Biznesowych”: 
Annie Ewie Suska i Matyldzie Setlak, za 
pomysł, stworzenie dla nas - właścicieli 
placówek jak i  przychodzących gości - 
miejsca rozwoju, edukacji i wsparcia.  To 
dopiero początek, Alute rozwija dopiero 
swoje skrzydła, a ja ponownie razem z tą 
wyjątkową marką.

Jesteśmy również 
jednym, globalnym, 
dużym zespołem, który 
kieruje się wartościami 
wzajemnego wsparcia, 
rozwoju i sukcesu w życiu 
osobistym i zawodowym 
nie tylko swoim własnym, 
ale przede wszystkim 
innych. Takie wartości 
i etyka pracy była od 
początku założeniem i 
pragnieniem właścicielek
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NASZA MISJA:

NAPRAWIĆ
TWOJE

WŁOSY 
Jesteśmy pierwszą na rynku marką przeciwstarzeniową 

z wbudowaną ochroną UV!

W żadnym z naszych produktów nigdy nie znajdziesz 
żadnych ostrych chemikaliów. Jesteśmy wegańscy, 

bez glutenu i wolni od 
szkodliwych substancji. 

Nasze produkty są testowane klinicznie 
i udowodnione, że dają zdrowsze, silniejsze 

i bardziej lśniące włosy.

Posiadamy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy
 na wszystkie nasze produkty. 

Zmień produkty i odzyskaj piękne włosy. 

 07 533 463 084
 magdanarain1210@gmail.com
 /groups/163882240465966/
 /magdalena.bujko.1

https://twojprospekt.com
tel:07533463084
mailto:magdanarain1210@gmail.com
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[ ARTYKUŁ SPONSOROWANY ]

MICROBLADING

HEJ KOBIETO , DZIĘKUJĘ ZA ZATRZYMANIE  SIĘ W TYM MIEJSCU. JESTEM KATE TIU PMU & BEAUTY ARTIST

PARĘ SŁÓW O TYM CZYM ZAJMUJĘ 
SIĘ NA CODZIEŃ?
Makijaż permanentny, który od lat nie 
schodzi z listy czołowych zabiegów be-
auty. To jest to co kocham! Moja praca, 
moja misja, moje życie! Pomimo tego że, 
PMU budzi wiele kontrowersji i  zacię-
tych dyskusji. Bywa nawet i tak, że po-
trafi oszpecić twarz. Dzieje się tak kie-
dy zabieg jest przeprowadzany przez 
niekompetentne osoby, gdy efekt jest 
za mocny,  kształt nie został dobrany 
do danego typu urody, a  kolor jest za 
ciemny.

PMU NIEJEDNOKROTNIE JEDNAK  
POMAGA KOBIETOM POCZUĆ SIĘ 
W PEŁNI PIĘKNYMI
Drogie Panie, my stawiamy na na-
turalność, makijaż permanent-
ny to nie makijaż wieczo-
rowy. Ma być delikatny, 
prawie niewidoczny, ma 
podkreślać naszą urodę. 
Ma być taką wisienką 
na torcie.

W  swojej pracy uda-
wało mi się poprawić 
urodę kobiet po cięż-
kich chorobach no-
wotworowych, któ-
re utraciły włosy, 
a  przy tym pew-
ność siebie.
Takim osobom 
daję coś od siebie 
za darmo, a  jedy-

ną zapłatą jest uśmiech. To dużo cenniej-
sze w danym momencie, niż materialne 
korzyści. Ten uśmiech, przytulenie, łzy 
w  oczach moich i  danej osoby. Takie 
chwile zostają długo w  pamięci, śmiem 
twierdzić na zawsze!

NAZYWAM SIĘ KATE TIU I  JESTEM 
ARTYSTĄ PHIBROWS  ORAZ 
SPECJALISTĄ OD URODY 
I KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ
Zostałam przeszkolona przez najlepszą 
Akademię Microblading na świecie, pre-
stiżową Akademię Phi Brows autorstwa 
Branco Babica.

W  tym roku zostałam nominowana do 
prestiżowych nagród MPUK2019 -Mi-
cropigmentation UK Awards.

Specjalizuję się w microblading tzw. me-
todzie włosa oraz PMU - metoda Ombre, 
Powder Brows. Ukończyłam NVQ level 
4 w kierunku mikropigmentacji. W dal-
szym ciągu regularnie aktualizuję swoje 
umiejętności. Najbliższe plany to prowa-

dzenie szkoleń z  zakresu microbla-
ding oraz makijażu permanent-

nego.

Wierzę, że ciągły rozwój i mój 
profesjonalizm  pozwala da-
wać moim klientom to co naj-
lepsze. Buduję ich pewność 
siebie, wydobywam ukryte 
piękno, nie rzadko pojawiają 
się łzy szczęścia.

Spędziłam ponad 18 lat 
pracując w  sektorze 

ko s m e t y c z n y m , 
zaczynając jako 

w i z a ż y s t k a 
w  moim ro-

d z i n n y m 
Gdańsku. 

Do punktu w którym jestem dzisiaj, do-
chodziłam latami, ciężką pracą, bywa-
ły nie przespane noce, często  łzy, brak 
wiary w  siebie i  w  swoje umiejętności. 
Wiem jedno: BYŁO WARTO!

Dzisiaj mam przyjemność pracować 
z setkami kobiet z całego świata. Staram 
się  spełniać oczekiwania każdego moje-
go klienta.

Wierzę, że zaufanie jest ważnym czyn-
nikiem branym pod uwagę przy ofero-
waniu tego czym zajmuje się na codzień. 
Moim priorytetem jest to, aby nikogo nie 
zawieść.

Jako artysta uwielbiam sprawiać, aby 
kobiety czuły się dobrze ze sobą. Jestem 
w stanie pomóc im zdobyć pewność sie-
bie i  wydobyć ich wewnętrzne piękno. 
Moja osobista wizja, potrzeby i komfort 
moich pań są dla mnie najważniejsze.

ZAPRASZAM CIĘ DO SIEBIE 
Pozwól  mi odkryć Cię na nowo, do-
dać szczyptę pikantności i  wprowadzić  
odrobinę luksusu w  Twoje życie. Chcę 
abyś poczuła się piękna i chcę Ci w tym 
pomoc! Skontaktuj się ze mną, a chętnie 
odpowiem na  na wszelkie pytania.

Twoja Kate Tiu

LINKI:
www.katetiubeauty.com
Facebook / kate.tiu.pmu  
 info@katetiubeauty.com
 0 7834 559 444
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Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 
  Przyjazne indywidualne 
podejście 
  Bezpłatne cotygodniowe 
konsultacje 
  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu
  Produkty dostępne na 
miejscu

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

Sama zmagałam się z nadwagą 
aż wreszcie  trafi łam na The 
1:1 Diet by Cambridge Weight 
Plan. Schudłam 3 lata temu 
20kg i nadal to utrzymuję.

Ty też tak możesz, jeśli tylko 
chcesz pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Oferuję Ci: 

  Przyjazne indywidualne 

  Bezpłatne cotygodniowe 

  Moje wsparcie i motywa-
cję na każdym etapie planu

  Produkty dostępne na 

CHCESZ SCHUDNĄĆ, 
A NIE WIESZ JAK TO 
ZROBIĆ? POMOGĘ CI.

tel.: 0 7875 732 968
beti.cambridge@gmail.com
 / beata.bilska.92

1/4
PRZYKŁADOWY MODUŁ 

REKLAMOWY NA 1/4 
STRONY

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY: 
07466872675

https://twojprospekt.com
tel:+447466872675
tel:07875732968
mailto:beti.cambridge@gmail.com
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GDZIE BĘDZIE MOŻNA 
POŚWIĘCIĆ POKARMY 
W WIELKĄ SOBOTĘ?

ZBLIŻA SIĘ WIELKANOC. SPRAWDZAMY, GDZIE M.IN. BĘDZIE MOŻNA POŚWIĘCIĆ POKARMY W LONDYNIE

SOUTH NORWOOD
W polskim Kościele Jezusa Miłosier-
nego (6-8 Oliver Grove, SE25 6EJ), 
święcenia będą odbywać się w Wiel-
ką Sobotę co pół godziny od 10.00 do 
15.00. Adres Parafii: 6-8 Oliver Grove, 
SE25 6EJ

PUTNEY
Święcenia odbędą się co godzinę, mię-
dzy 10.00 a 15.00. Proboszcz Jerzy 
Prucnal, zwraca uwagę na adres, któ-

ry m.in. w Google Maps wyświetla się 
błędnie. Poprawny adres to: Saint John 
the Evangelist, Roman Catholic Polish 
Church, St Johns Avenue, Putney, Lon-
don, SW15 6AL.

WIMBLEDON
Święcenie pokarmów odbędzie się w 
godzinach 12.00, 12.30, 13.00 w Christ 
the King Roman Catholic Church, 9 Cre-
scent Gardens, Wimbledon Park, Lon-
don, SW19 8AJ

SZCZEGÓŁY: WWW.AGNIESZKAJUSZCZYK.COM

[ WIELKANOC ]
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 07749 155130
 info@diggerdigdan.com
 www.diggerdigdan.com
 /danirllokop

EXCAVATOR | DUMPER | GRAB HIRE | CONCRETE
WE WILL SOLVE EVERY PROBLEM

 Wykopy pod fundamenty budynków
 Wykopy pod fundamenty ogrodzeń
 Niwelizacja terenu, skarpowanie
 Drenaże i odwodnienia

 Wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne
 Wykopy pod sieci gazowe
 Korytowanie pod kostkę
 Wykopy pod sieci telekomunikacyjne

i energetyczne

 Wykopywanie korzeni
 Wykopy wewnątrz budynku
 Wykopy pod oczka wodne
 Burzenie budynków
 Kucie betonów

KURSY W NASZEJ OFERCIE:
 Karty CSCS
 karty ECS
 kursy NVQ
 Pierwsza Pomoc
 Kursy Ochrony
 Kursy Elektryczne
 Kursy językowe
i wiele innych...

oraz
 Porady BHP

Zniżki 
grupowe

  020 8741 6699
 kursy@kasa.uk.com

 www.kursydlaciebie.co.uk
   238A King Street, London, W6 0RF

KURSY

https://twojprospekt.com
http://www.kursydlaciebie.co.uk/
tel:02087416699
mailto:kursy@kasa.uk.com
tel:07749155130
mailto:info@diggerdigdan.com
http://diggerdigdan.com/
https://www.facebook.com/danirllokop
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Kaszę przepłukać w letniej wodzie a 

następnie przelać wrzątkiem. Goto-

wać na małym ogniu w 2 szklankach 

wody (około 15 min), po tym cza-

sie pozostawić pod przykryciem do 

wchłonięcia całości wody 

(około 10 min).

Do tak przygoto-

wanej kaszy 

dodać mle-

ko koko-

sowe oraz 

cukier, wymieszać. Wiórki kokosowe 

i płatki owsiane zblendować, wrzucić 

do kaszy i jeszcze raz połączyć razem 

wszystkie składniki.

Mokrymi dłońmi formować kulki wiel-

kości orzecha włoskiego, do każdej 

włożyć orzecha nerkowca. Kokosanki 

kłaść na blasze wyłożonej 

papierem do pieczenia. 

Wsadzić do piekarni-

ka nagrzanego do 

200°C i piec oko-

ło 20 min.

CZY KALORIE SĄ 
NAJWAŻNIEJSZE W 

TRAKCIE ODCHUDZANIA?
OSOBY ODCHUDZAJĄCE SIĘ CZĘSTO ŻYJĄ W PRZEKONANIU, ŻE KLUCZEM DO SZCZUPŁEJ, WYMARZONEJ 

SYLWETKI JEST MNIEJSZE SPOŻYCIE POKARMU, A DOKŁADNIE MNIEJSZA ILOŚĆ DOSTARCZONYCH 
ORGANIZMOWI KALORII. CZY TO PRAWDA?

Bez wątpienia kalorie są podsta-
wowym elementem każdej diety 
odchudzającej, i aby schudnąć 

należy osiągnąć tzw. UJEMNY BILANS 
ENERGETYCZNY.  Trzeba jednak 
pamiętać, że równie istotne są proporcje 
białka, węglowodanów i tłuszczów w 
diecie oraz jakość pożywienia, a co za 
tym idzie ilość dostarczonych z posiłka-
mi witamin i składników mineralnych.

Poszczególne makroskładniki (białka, 
węglowodany, tłuszcze) mają odmienny 
wpływ na organizm oraz charakteryzują 
się różnym czasem trawienia. Żeby strawić 
żywność i przyswoić składniki odżywcze 
organizm ponosi koszty energetyczne, czyli 
mówiąc prościej spala kalorie. Tłuszcze oraz 
węglowodany nie wymagają tej energii zbyt 
wiele. Największą pracę organizm musi na-
tomiast wykonać podczas trawienia biał-
ka. Nawet 30% kalorii, którą dostarczysz  
z tego makroskładnika może zostać wy-
korzystane na procesy metaboliczne. Nie 
oznacza to, że im więcej białka tym lepiej. 
Aby mieć pewność co do prawidłowego 
rozkładu makroskładników w diecie za-
wsze warto skonsultować się ze specjalistą.

Ponadto, poszczególne makroskładniki 
mogą wpływać odmiennie na wydziela-
nie hormonów, co dodatkowo potwierdza 
istotność odpowiednich proporcji oma-
wianych makroskładników.

Przejdźmy do jakości pożywienia. Naj-
lepiej wybierać żywność o wysokiej 

Zdrowe kokosanki z niespodzianką w środku

SKŁADNIKI: 

• kasza jaglana - 1 szklanka

• mleko kokosowe - 200 g

 • wiórki kokosowe - 2 szklanki

• płatki owsiane - 1 szklanka 

(lub mąka owsiana)

• cukier brązowy - 70 g

• orzechy nerkowca - 40 g

wartości odżywczej. Należy wiedzieć, 
że spożywając pokarmy dostarczamy 
nie tylko kalorie, ale też wiele witamin 
i składników mineralnych. To one od-
powiadają za prawidłowe funkcjono-
wanie Twojego organizmu. Dieta uboga  
w produkty bogato odżywcze może 
spowodować mniejsze spożycie kalorii  
a w konsekwencji chudnięcie, jednak 
zwiększa ryzyko niedoborów witamin  
i składników mineralnych, doprowadza-
jąc do wielu chorób. 
Podstawą każdej diety jest kontrola kalo-
rii. Pamiętajmy jednak, że aby zachować 
pełnię  zdrowia powinniśmy zwracać 
uwagę również na proporcję makroskład-
ników oraz jakość pożywienia.

Czym jest ujemny bilans energetyczny?
To ilość energii dostarczanej organi-
zmowi, która jest mniejsza od aktual-
nie zużywanej, przez co organizm musi 
czerpać energię z własnych zapasów,   
np. z tkanki tłuszczowej.
Wartość odżywcza żywności  – inaczej 
gęstość żywieniowa, zależy od tego ile 
w danym produkcie, potrawie znajduje 
się składników odżywczych: witamin, 
składników mineralnych, niezbędnych 
aminokwasów, niezbędnych kwasów 
tłuszczowych, błonnika pokarmowego w 
stosunku do ilości pozyskiwanej energii z 
tego produktu, np. coca- cola= niska gę-
stość żywieniowa: dużo kalorii, zero war-
tości odżywczych.

[ ZDROWIE ]

LINKI:
fitomania.pl
Facebook / Fitomania.pl.Poradnia.
Dietetyczna  

 | nr 4 / 2019 | 14

ZAMÓW ODBIÓR ONLINE

Oferujemy również wynajem skipów oraz
ciężarówek Roll on/Off.

www.polskiskip.co.uk
hawklondon@gmail.com
07771 907 868 
020 3719 9121

USUWAMY ODPADY

       budowlane

       wielkogabarytowe oraz wyjątkowo ciężkie

       komercyjne oraz prywatne

Inteligentne metody
na śmieci!

HAWK Rubbish Clearance

Jesteśmy gotowi na wszystkie wyzwania.

Skorzystaj z naszego formularz online.
Prosto i szybko - zamów i zapłać w
mniej niż 5 minut.

https://twojprospekt.com
http://fitomania.pl/
https://www.facebook.com/Fitomania.pl.Poradnia.Dietetyczna



