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Wspaniali z Ursusa

b Ostrożnie nad wodą  b Warszawa w kwiatach b Relaks na basenach  b Co to jest barter   b

Fundacja „Świat na tak”, która re-
alizuje program Ośmiu Wspaniałych, 
obchodzi 25-lecie. Z tej okazji 24 maja 
w Teatrze Roma odbyła się uroczysta 
gala, podczas której wyróżnieni zostali 
współpracujący z fundacją m.in. bur-
mistrz dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy Urszula Kierzkowska, jej zastępcy: 

Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik 
oraz dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” 
Bogusław Łopuszyński.

Podczas uroczystości podsumo-
wano XXV Samorządowy Konkurs 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 
W tym roku wyróżniona została dwój-
ka uczniów z ursuskiej Szkoły Podsta-

wowej nr 2: Weronika Iwaniuk z klasy 
6a oraz Maksymilian Orliński z klasy 
6c, których opiekunem jest Irena Ja-
rzębak. Jury konkursu doceniło ich 
wysiłek na rzecz ludzi, zwierząt oraz 
środowiska. 

Serdecznie gratulujemy laureatom 
w zmienianiu „Świata na tak”.

Mieszkańców ul. Raszyńskiej, któ-
rzy po osłupkowaniu jej stracili wie-
le miejsc postojowych, Zarząd Zieleni 
uszczęśliwić chce dodatkowo zaziele-
nieniem tej ulicy. Ich zdaniem sporzą-
dzony projekt nasadzeń po cichu zakła-
da dalszą likwidację większości, jeśli nie 
prawie wszystkich pozostałych miejsc.

W związku z tym oburzeni miesz-
kańcy zwrócili się o pomoc do władz 
dzielnicy. Na majowej sesji głośno 
protestowali przeciw planom Zarządu 
Zieleni, który nie uwzględnia faktu, 
że przy tej ulicy mieszka bardzo dużo 
rodzin posiadających samochody. Przy-
pominali, że możliwość parkowania 
dla wielu tutejszych osób starszych, 
chorych, niepełnosprawnych, a także 
rodziców  z rodzin wielodzietnych jest 
jedną z podstawowych potrzeb, które 
decydują o jakości ich życia codzien-
nego. Wzburzeni byli tym, że władze 
miasta zamiast ułatwień piętrzą im 
utrudnienia. Osłupkowanie sąsiednich 
ulic i chodników od Filtrowej do Reja 
oraz duża liczba ustawionych znaków 
drogowych sprawia, że już dziś nie ma 
gdzie na ul. Raszyńskiej i w jej pobliżu 
zaparkować.

Mocno skrytykowano projekt zazie-
lenienia Raszyńskiej, który nie jest dla 
ludzi i sprowadza się do wyrzucenia 
z tej ulicy samochodów. Nowa wizja 
przeraża mieszkańców, którzy zapew-
niali, że mają lepszy pomysł jak roz-
wiązać ten problem.

Przedstawiciele władz dzielnicy 
stwierdzili, że choć mieszkańcy mają 
dużo racji, to jednak nie do końca. 
Chcąc pogodzić interesy obu stron 
zaproponowano kompromisowe roz-
wiązanie. Znalazło ono swój wyraz 
w przyjętym stanowisku, w którym: 
Rada Ochoty kierując się istotnym in-
teresem społecznym oraz postulatami 
mieszkańców zwraca się do Zarządu 
Zieleni miasta o wstrzymanie reali-
zacji projektu „Zazieleńmy Raszyń-
ską” do czasu przyjęcia takich zmian 
w granicach pasów drogowych ulic 
objętych w/w projektem, które roz-
wiązałyby lokalny problem deficytu 
miejsc postojowych oraz umożliwia-
łyby nowe nasadzenia zieleni na ul. 
Raszyńskiej bez likwidowania miejsc 
parkingowych.

(PON)

Na Ochocie

Zieleń kontra samochody

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LECZNICĘ
• bezpłatnie – sterylizacja, kastracja  

i czipowanie psów i kotów 
Liczba zabiegów ograniczona

• szczepienia profilaktyczne • odrobaczanie
• profilaktyka kleszczy • chirurgia 

• ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego 
• leczenie bólu (zwyrodnienia stawów zap.mięśni) 

• laseroterapia
• badania laboratoryjne – krew, mocz, kał, bakteriologia

• rtg, ekg, usg (diagnostyka ciąży) 
• tlenoterapia

LECZNICA WETERYNARYJNA S.C. 
M. ONYSZKIEWICZ, J. KUCHARSKI

ul. Uniwersytecka róg Mianowskiego
tel. 22 823 63 63

Czynne:
 
od poniedziałku do piątku 11.00 – 20.00
 soboty 11.00 – 13.00
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Zgodnie z nowymi przepisami 
w najbliższym czasie zlikwidowane 
mają być duże domy dziecka, a w za-
mian utworzone zostaną małe liczące 
do 14 podopiecznych placówki opie-
kuńczo- wychowawcze. 

Na Ochocie są trzy domy dziecka, 
w tym funkcjonujący od 49 lat nr 9 
przy ul. Korotyńskiego 13, w którym 
dorastało ponad 1146 podopiecznych.

Wykwalifikowana kadra przez lata 
stwarzała tutaj namiastkę domu wycho-
wankom z rodzin przeżywających trud-
ności życiowe, starała się zbudować im 
szczęśliwe dzieciństwo i wychować ich 
na odpowiedzialnych ludzi.

Tutejszy dom dziecka zintegrowa-
ny jest z lokalną społecznością. Pod-
opieczni uczą się w pobliskich placów-
kach oświatowych, a z czasem w więk-
szości pozostają mieszkańcami Ochoty.

I choć co prawda w domu tym nie 
ma już jak niegdyś 100 podopiecznych, 
tylko 27, niemniej ich dalszy los bardzo 
zaniepokoił ochockich radnych. Pier-
wotnie chodziły bowiem słuchy o całko-

witej likwidacji tutejszego domu dziecka 
i wykorzystaniu tutejszego budynku na 
inne cele społeczne. Z pomysłu tego, jak 
zapewnił na specjalnej sesji rady Ochoty 
dyr. Tomasz Pactwa z biura pomocy 
i projektów społecznych miasta zrezy-
gnowano. Niemniej zaprezentowano 
dwie inne koncepcje, które oprócz po-
zostawienia tutaj 14-osobowej placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej mówiły 
o nowych rozwiązaniach związanych 
z wykorzystaniem tutejszego budynku, 
w którym już od paru lat funkcjonuje 
także mały żłobek. 

Jedna z koncepcji mówiła o moder-
nizacji tego obiektu i zaadoptowaniu 
pomieszczeń na potrzeby domu dzien-
nego pobytu dla seniorów za 7 mln zł. 
Druga jeszcze droższa, rzędu 21 mln 
zł, przewidywała rozbudowę placówki 
kosztem otaczającego budynek zielo-
nego terenu. W planach było nie tylko  
powiększenie żłobka, lokalizacja domu 
dziennego pobytu, ale też stworzenie 
centrum aktywności międzypokolenio-
wej, klubokawiarni, środowiskowego 

domu samopomocy z zapleczem re-
habilitacyjnym. Taka wizja przeraziła 
radnych.

Mając świadomość, że tak duży 
budynek w obecnej chwili mógłby po-
łączyć różne funkcje, podjęli jedno-
głośnie stanowisko, w którym wyrazili 
głębokie zaniepokojenie informacjami 
o restrukturyzacji Domu Dziecka nr 
9 przy ul. Korotyńskiego, polegają-
cej na wygaszaniu grup i przenoszeniu 
podopiecznych. Przeciwni rozdziela-
niu dzieci postulowali przekształcenie 
domu w dwie odrębne placówki (każda 
do 14 osób) funkcjonujące w tym sa-
mym budynku.

W myśl art. 106 ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, uwzględniając specyfikę i potrze-
by środowiska, jest taka możliwość. 
W drodze wyjątku zgodę na to może 
wyrazić wojewoda mazowiecki. I wła-
śnie do wystąpienia o taką zgodę zobo-
wiązano organ prowadzący.

 (PON)

Przyczyn większości wypadków nad 
wodą należy upatrywać w nadmiernej 
brawurze osób zażywających kąpieli, 
często połączonej z alkoholem, słabym 
rozeznaniu zbiornika, braku umiejętno-
ści i nieodpowiednim przygotowaniu do 
pływania, niestosowaniu indywidualnych 
środków ochrony, ale również w braku 
odpowiedniego nadzoru osób dorosłych 
nad nieletnimi.

Aby wypoczynek nad wodą był bez-
pieczny, musimy pamiętać, że bezpie-
czeństwo nasze i naszych dzieci w tych 
miejscach zależy w dużej mierze od nas 
samych. Przestrzegajmy więc podstawo-
wych zasad, które powinny obowiązywać 
podczas wypoczynku nad wodą.

Pamiętajmy, że najczęstszymi przy-
czynami utonięć są:
• Brak umiejętności pływania.
• Brawura, przecenianie swoich sił 

i umiejętności pływackich.
• Pływanie w stanie nietrzeźwym. Al-

kohol powoduje zaburzenia zmysłu, 
równowagi i orientacji!

• Niedocenianie niebezpieczeństwa 
w wodzie.

• Pływanie w miejscach zabronionych.
• Skoki „na główkę” do wody w nie-

znanym miejscu.
• Pływanie obok statków, barek i łodzi 

motorowych, w pobliżu śluz i zapór 
wodnych.

• Siadanie na rufie kajaku lub na burcie 
łodzi.

• Nieumiejętność postępowania w przy-
padku wywrócenia się kajaka lub 
łodzi.

• Lekkomyślna zabawa polegająca na 
wrzucaniu innych do wody oraz za-
nurzaniu osób pływających.

Nie zapominajmy, że należy zadbać 
o porządek w miejscu, w którym od-
poczywamy. Pamiętajmy, że podczas 
naszego urlopu złodzieje nie próżnują. 
Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, 
które zabieramy ze sobą na plażę.

Tylko przestrzegając tych podstawo-
wych zasad możemy sprawić, aby nasz 
wypoczynek nad wodą był bezpieczny 
i zakończył się szczęśliwe. Pamiętajmy, 
że bezpieczna kąpiel zależy w głównej 
mierze od nas samych!

KRP V

Na Ochocie

Nie rozdzielać dzieci
Policja apeluje 

Ostrożnie nad wodą
Za nami kolejne ciepłe dni. Upalna pogoda sprawiła, że wiele osób 
postanowiło wolny czas spędzić nad wodą. Tylko w Boże Ciało utonę-
ło 10 osób. W ciągu pierwszych 3 dni czerwca życie w wodzie straciło 
12 osób. Łącznie od 1 kwietnia do 3 czerwca utonęło w Polsce już 
101 osób.

Upamiętnić Redutę Ordona
Na majową sesję rady Ochoty licz-

nie przybyli społecznicy od lat starają-
cy się o godne upamiętnienie Reduty 
Ordona. Badania archeologiczne prze-
prowadzone w latach 2010 –2013 oraz 
w 2015 roku w pełni potwierdziły loka-
lizację reduty nr 54 na terenie Ochoty 
w trójkącie ulic Na Bateryjce -Aleje 
Jerozolimskich i Bohaterów Września.

Na terenie tym odnaleziono szczątki 
126 żołnierzy i liczne zabytki ruchome. 
Dzięki staraniom różnych stowarzy-
szeń skupionych w Komitecie Zacho-
wania Reduty Ordona - Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator zabytków 14 
września 2016 roku wpisał do rejestru 
zabytków nieruchomych woj. mazo-
wieckiego  miejsce walki stoczonej 6 
września 1831 roku wraz z reliktami 
umocnienia obronnego – dzieła fortyfi-
kacyjnego nr 54.

Obecnie teren ten jest własnością 
prywatną, a w aktualnym planie zago-
spodarowania przestrzennego dla re-
jonu Szczęśliwic Północnych zawarte 
są zapisy, że obszar ten przeznaczony 

jest pod zabudowę usługową i wieloro-
dzinną. Liczni deweloperzy starają się 
o pozwolenia na zabudowę tego terenu. 
Tylko więc wykupienie go i przyle-
głego pola bitwy z rąk prywatnych 
zagwarantuje ochronę Reduty Ordona 
przed zniszczeniem i otworzy drogę do 
jej właściwego upamiętnienia oraz god-
nego zagospodarowania całego terenu.

Aktualnie w skład pomnika posta-
wionego przez Komitet Zachowania 
Reduty Ordona wchodzą głaz narzu-
towy z wyrytą datą 6.IX.1831, krzyż, 
ogrodzony placyk z zarysem szańca, 
tablice informacyjne z fragmentem 
wiersza „Reduta Ordona” A. Mickiewi-
cza, zasadzone tuje oraz maszt z flagą 
państwową.

Od 2012 roku przy społecznym po-
mniku organizowane są społecznikow-
skie i oficjalne państwowo-samorzą-
dowe uroczystości w rocznicę obrony 
szańca 54, gdzie w nierównej walce 
6 września 1831 roku, nie mogąc dłu-
żej bronić reduty obrońcy wysadzili 
prochownię. W wyniku jej wybuchu 

i w walkach na wałach poniosło śmierć 
600 Rosjan i 150 żołnierzy polskich.

W uroczystościach biorą udział 
przedstawiciele kancelarii Prezydenta 
RP i rządu, posłowie, senatorowie, sa-
morządowcy Warszawy i Ochoty, du-
chowni kilku wyznań, asysta wojskowa 
Garnizonu Warszawa, rekonstruktorzy 
w strojach historycznych, delegacje 
młodzieży szkół warszawskich, orga-
nizacje społeczne, mieszkańcy stolicy 
i goście z kraju.

Na majowej sesji rada Ochoty jed-
nomyślnie podjęła stanowisko, w któ-
rym zwraca się do Rady Warszawy 
oraz do prezydenta miasta o pozyska-
nie środków finansowych na wykup 
działek lub zamianę terenów reduty 
będących obecnie w posiadaniu dewe-
loperów w celu przygotowania w przy-
szłości miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego i godnego 
uczczenia dzieła fortyfikacyjnego nr 
54 tzw. Reduty Ordona.
     
  (PON)
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Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ochota

ZAPRASZAMY DOROSŁYCH I MŁODZIEŻ
 

Doradzimy, pomożemy i odpowiemy na trudne pytania dotyczące:

  Przemocy w rodzinie

  Spraw socjalnych

  Trudności życiowych i bytowych

  DDA

  Uzależnień 

  HIV/ AIDS

Jeśli jesteś w  trudnej lub kryzysowej sytuacji życiowej, jesteś uzależniony bądź 
doświadczasz przemocy skorzystaj z  porad naszych specjalistów. Zapraszamy 
na konsultacje z  terapeutą uzależnień, konsultantem HIV/AIDS, konsultantem  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracownikiem socjalnym. 

Zapraszamy też na spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinach 
dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania grupy odbywają się we wtorki 
w godz. 18.00–21.00.

Dyżury koordynatora PIK:
  pon. 9.00–15.00         wt. 10.30–16.30           śr. 9.00–13.00

Nasza pomoc jest bezpłatna. W PIK udzielane są też porady przez prawnika i psy-
chologa.

Jeśli potrzebujesz pomocy możesz do nas:
  przyjść osobiście ul. Białobrzeska 32, 
  zgłosić się telefonicznie 22 822 56 92, 
  napisać maila ochota.pomocpik@um.warszawa.pl.

!
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Dobiegają końca inwestycje z za-
kresu oświaty, które obecnie realizuje 
dzielnica Ursus. Nowe placówki będą 
gotowe na przyjęcie uczniów i przed-

szkolaków 1 września br. Na terenie 
rozbudowy przedszkola przy ul. Gą-
ski Balbinki rozpoczęły się prace wy-
kończeniowe. Niedługo przedszkole 

wzbogaci się o sprzęt, meble i pomoce 
dydaktyczne. 

W rezultacie prowadzonej inwe-
stycji budynek przedszkola został 

powiększony o nowe skrzydło (440 
mkw.) dla 75 dzieci w wieku od 3 
do 6 lat. Zastosowano w nim nowa-
torskie rozwiązania, m.in. elektryczne 

żaluzje oraz akustyczne sufity, które 
zmniejszą odczuwalny poziom hałasu 
w budynku. 

– Chciałabym, aby to rozwiązanie 
stało się standardem w budowanych 
i modernizowanych placówkach oświa-
towych na terenie naszej dzielnicy – 
mówi burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy Urszula Kierzkowska.

W obiekcie znajdą się sale z osob-
nymi sypialniami oraz przeszklony 
ogród zimowy. Obydwa te rozwiązania 
znacznie zwiększą komfort przebywa-
nia w  placówce. 

Każdy nowy oddział składał się 
będzie z sali zajęć, łazienki wyposażo-
nej w 3 kabiny, prysznic z brodzikiem 
oraz umywalki, magazynku na pościel, 
leżaki i materiały edukacyjne, zaple-
cza kuchennego, a także pomieszczenia 
porządkowego. W każdej sali znajdzie 
się także nowoczesny kącik zabaw dla 
maluchów. Istniejąca część przedszko-
la ulega przebudowie. Sale oddziało-
we od strony południowo-zachodniej 
w nowym roku przedszkolnym będą 
szatnią dla wszystkich dzieci, a kory-
tarzyk i łazienka zewnętrzna przebu-
dowane będą na korytarz łączący część 
istniejącą z nowym budynkiem. Stara 
szatnia zostanie przekształcona na salę 
integracji sensorycznej oraz korytarz. 
Blok żywienia będzie unowocześnio-
ny i dostosowany do obsługi większej 
liczby dzieci. 

Z założenia przedszkole ma spełniać 
najwyższe standardy jakości – wszystko 
dla wygody najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy. Obecnie trwają prace wykoń-
czeniowe w budynku oraz prace przy 

zagospodarowaniu 
terenu zewnętrznego 
i odtworzeniu pla-
cu zabaw. Kolorowa 
elewacja ma zachę-
cać do przebywania 
dzieci w placówce. 
Podobnie jak sale 
oddziałowe, które 
będą inspiracją do 
kreatywnych zabaw 
i nauki. Nowe skrzy-
dło budynku to do-
datkowa przestrzeń, 
w której dzieci będą 
czuły się swobodnie. 
Po zakończeniu prze-
budowy Przedszkole 
„Gąski Balbinki” po-
mieści aż 200 dzieci. 
Wartość inwestycji 
to około 7 mln 650 
tys. zł. 

Rozbudowa przedszkola „Gąski Balbinki” na finiszu

Głosowanie odbędzie się w dniach 
15–30 czerwca br. Każdy mieszkaniec 
Warszawy (nie trzeba być zameldowa-
nym, nie trzeba być pełnoletnim) może 
wybrać projekty, które uważa za najbar-
dziej ciekawe i potrzebne do realizacji. 

W jaki sposób można zagłosować?
• przez internet – na stronie app.twoj-

budzet.um.warszawa.pl – aby zagło-
sować musisz mieć dostęp do adresu 

e-mail. Na podany adres e-mail przyj-
dzie link aktywacyjny, który umożliwi 
Ci zagłosowanie.

• papierowo – wypełniając kartę do gło-
sowania. Przyjdź do urzędu dzielni-
cy lub innego wyznaczonego punktu 
do głosowania. Otrzymasz tam kartę 
z propozycjami pomysłów. Możesz 
zagłosować na miejscu – będzie tam 
również pracownik urzędu, który 

może Ci pomóc. Przed oddaniem 
wypełnionej karty konieczne będzie 
okazanie ważnego dokumentu tożsa-
mości.

Na terenie Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy wyznaczone zostały dwa stałe 
punkty do głosowania:
• Urząd Dzielnicy Ursus – Wydział Ob-

sługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 

r. nr 1; w dniach 15–30 czerwca 2018 
r. (dni robocze);

• Biblioteka Publiczna im. W. J. Grab-
skiego w Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy, ul. Plutonu AK „Torpedy” 
47; w dniach 16, 18–23 oraz 25–29 
czerwca 2018 r.

Możesz wybrać dowolną liczbę pro-
jektów, ale ich łączny koszt realizacji 

nie może być większy niż kwota prze-
znaczona na realizację projektów w da-
nym obszarze. Przed głosowaniem warto 
zapoznać się z projektami i poważnie 
rozważyć swój wybór. 

Przedstawiamy listę projektów bp 
w naszej dzielnicy w obu obszarach, 
w kolejności w jakiej zostaną zamiesz-
czone na kartach do głosowania.

Budżet partycypacyjny 2019 – głosowanie czas zacząć
Mieszkańcy sami zdecydują, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu partycypacyjnego. W Ursusie w puli jest 1,7 mln złotych – w głosowaniu 
wybieramy projekty w jednym z dwóch obszarów, w obu spośród 26 propozycji, każdorazowo do limitu 850 tys. zł. 

URSUS POŁUDNIOWY 
Nr 

wylosowany
Nr 

projektu Tytuł Koszt 
realizacji

1 501 Poranki Muzyczne dla dzieci w D.K. „Kolorowa” 25 000,00 zł

2 2395 Zieleń na Walerego Sławka 3/5 57 138,00 zł

3 1060 Warsztaty z grafiki dla młodzieży w bibliotece 13 300,00 zł

4 1056 Wypożyczalnia Zabawek - Ursus Południowy 15 400,00 zł

5 1385 Warsztaty szycia na maszynie dla początkujących w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 18 900,00 zł

6 1780 Bezpieczne dojście na basen i Orlik przy OSiR Ursus ul. Sosnkowskiego 145 975,00 zł

7 2065 Bezpieczna droga do szkoły na osiedlu Skorosze 103 450,00 zł

8 1378 Warsztaty robienia biżuterii w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 2 600,00 zł

9 616 Piosenki Retro w „Kolorowej” 54 000,00 zł

10 2064 Zakup gier planszowych i nowości wydawniczych dla bibliotek w Ursusie 32 250,00 zł

11 2403 Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie boiska przy SP 382 przy ulicy Konińskiej 2 w Warszawie 435 482,00 zł

12 549 Bajkowe lato w Ośrodku Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus 21 500,00 zł

13 1178 Bezpłatne zajęcia Fitness „Fit to nie mit” 77 240,00 zł

14 2409 Kulturalne Podwórka 13 200,00 zł

15 558 Parking pomiędzy budynkami ul. Sosnkowskiego 16 (Dom Kultury „Kolorowa”, Policja) a Placem  
1905 r. w Warszawie 94 400,00 zł

16 1389 Warsztaty makijażu i wizażu dla kobiet w każdym wieku w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 7 800,00 zł

17 807  Elektroniczna tablica informacyjna dla Domu Kultury „Kolorowa” 104 000,00 zł

18 1242 Pogotowie wychowawcze dla rodziców 19 410,00 zł

19 1944 Telebim sportowy na stadionie OSiR Ursus 129 000,00 zł

20 765 Wydanie Monografii Chóru Cantate Deo wraz z płytą Live (2 koncerty) 53 500,00 zł

21 1240 Miejsce przyjazne rodzinie 59 940,00 zł

22 85 Boiska dla Warszawy - Sławka 9 442 862,00 zł

23 591 Free Graffiti / Ursus Street Art Show  28 000,00 zł

24 2153 Szafki szkolne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 103 576,00 zł

25 2062 Samoobrona dla mieszkanek Ursusa - kurs samoobrony dla kobiet 22 380,00 zł

26 858 Zakup sprzętu Audio-Wideo dla Domu Kultury „Kolorowa” 44 700,00 zł

URSUS PÓŁNOCNY 
Nr 

wylosowany
Nr 

projektu Tytuł Koszt 
realizacji

1 1046 Tyrolka! Plac Zabaw dla Dorosłych - dodatkowe doposażenie 229 670,00 zł

2 1369 Warsztaty robienia biżuterii w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 2 600,00 zł

3 1321 Bezpieczne przejście przy osiedlu Czerwona Droga 26 650,00 zł

4 179 Fortepian dla „Misia” 45 500,00 zł

5 1278 Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego 360 000,00 zł

6 589 Warsztaty Street Artu w Ursusie 18 500,00 zł

7 1485 Wymiana nawierzchni na boiskach przy SP2 478 924,00 zł

8 2149 Doświetlone przejścia to bezpieczne przejścia na Orląt Lwowskich 120 000,00 zł

9 1370 AED Defibrylatory 20 358,00 zł

10 1246 Komputer dla Biblioteki filia Gołąbki 2 500,00 zł

11 1835 Mikroklimat na Niedźwiadku 293 000,00 zł

12 2155 Doświetlone przejścia to bezpieczne przejścia na skrzyżowaniu Keniga/Wojciechowskiego 120 000,00 zł

13 2417 Ursus Babki 17 050,00 zł

14 2131 Remont chodnika na ulicy Władysława Jagiełły 265 000,00 zł

15 182 Akordeon dla „Misia” 14 150,00 zł

16 181 Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych 24 458,00 zł

17 1263 Siłownia plenerowa na terenie nieruchomości przy ul. Zaczarowanej Dorożki (dz. ew. 15, obręb 2-09-04) 63 500,00 zł

18 1387 Warsztaty makijażu i wizażu dla kobiet w każdym wieku w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 7 800,00 zł

19 1896 Przyjazne place zabaw na Niedżwiadku 67 000,00 zł

20 2180 Doświetlone przejścia to bezpieczne przejścia na Wojciechowskiego 120 000,00 zł

21 1340 Wodny plac zabaw 151 722,00 zł

22 1299 Plac zabaw dla dzieci na terenie placu zabaw dla dorosłych 42 200,00 zł

23 1383 Warsztaty szycia na maszynie dla początkujących w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 18 900,00 zł

24 1756 System Informacji Miejskiej na Niedźwiadku 35 000,00 zł

25 654 Pokolorujmy Ursus! Murale z portretem Niedźwiadka i historią fabryki „Ursus” 122 500,00 zł

26 1927 superrodzinkapl 59 000,00 zł
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Pojęcie barteru w dzisiejszej eko-
nomii wydaje się być archaizmem 
opisującym pierwotną formę handlu 
zbliżoną w czasie do epoki kamienia 
łupanego, nie mającą nic wspólnego 
z nowoczesną ekonomią podążają-
cą za zyskiem w formie finansowej. 
Koncentracja społeczeństwa, sektora 
publicznego oraz prywatnej przedsię-
biorczości coraz bardziej przesuwa 
się w stronę pogoni za pieniądzem 
jako dobrem i celem samym w so-
bie. Odchodzi w niepamięć prawda, 
w myśl której: 

Pieniądz nie jest celem, 
a jedynie środkiem do 

realizacji celu 
Jeśli pieniądz nie jest celem, to 

poszukiwanie dróg i sposobów reali-
zacji celu jest zawsze jak najbardziej 
zasadne, a w myśl relatywnie nowej 
maksymy mówiącej o „używaniu 
głowy bardziej niż pieniędzy” może-
my raz jeszcze pokusić się o analizę 
innych niż finansowe sposobów re-
alizacji naszych zamierzeń. 

Łatwo dostępne encyklopedyczne 
wiadomości nie stanowią dostatecznie 
dobrej zachęty do analizowania barte-
ru w świecie współczesnej ekonomi. 

Barter – to wymiana 
bezgotówkowa

Barter – to wymiana bezgotówko-
wa, czyli towar (bądź usługa) za towar. 
Strony uzgadniają wartość towarów lub 
usług i dążą do tego, żeby bilans był 
zerowy. 

Dawniej barter stosowany był 
w społeczeństwach o prymitywnym 
systemie ekonomicznym, nie posia-
dających lub nie znających pojęcia 
pieniądza; w starożytnym Rzymie 
powodem jego stosowania była utra-
ta wartości pieniądza. W dzisiejszych 
czasach barter używany jest w wy-
mianie handlowej w celu obejścia 
restrykcji walutowych lub na arenie 
międzynarodowej z krajami cierpią-
cymi na brak zasobów walut wymie-
nialnych. 

Takie podsumowanie prezentowa-
ne przez Wikipedię jest dowodem na 
stosunkowo niewielką wiedzę spo-
łeczną dotyczącą bezgotówkowego 
handlu. Tymczasem świat biznesu 
nigdy nie odszedł od tej najstarszej, 
pierwotnej formy handlu. Była, jest 
i będzie obecna w życiu gospodar-
czym każdego kraju, gdzie ludzie 
koncentrując się na realizacji okre-
ślonych celów nie ograniczają się 
do możliwości związanych z uży-
waniem kapitału finansowego czyli 
pieniędzy. Takie podejście pozwala 
na rozwiązywanie wielu problemów 
związanych z brakiem lub niedosta-
teczną ilością kapitału przy realizacji 
naszych zamierzeń. 

Zastosowanie najstarszej 
znanej formy handlu

Otwarcie umysłu na bezgotówko-
we sposoby handlu w świecie zdo-
minowanym przez pieniądze może 
okazać się nowatorskim działaniem 
w trudnych warunkach rynkowych, 

a paradoks innowacyjny przez za-
stosowanie najstarszej znanej formy 
handlu nikogo nie powinien dziwić. 

Dziwili się managerowie kon-
cernu Coca-Cola kiedy konkurencja 
z Pepsico wygrała wyścig o rynek 
rosyjski stosując handel wymienny 
i obeszła w ten sposób restrykcje wa-
lutowe, które blokowały swobodny 
handel międzynarodowy. Przyjmując 
jako zapłatę rosyjską wódkę wpro-
wadzili na rynek swój produkt długo 
przed konkurencją, a przywieziony 
w zamian i sprzedany za gotówkę al-
kohol do dziś jest jedną z najpopular-
niejszych wódek w USA- Stolicznaja. 

Barter i potęga  
Bartimpexu

Do dziś dziwią się niektórzy jak 
w tak relatywnie krótkim czasie po-
wstała potęga Bartimpexu i to prak-
tycznie z niczego. Prawdopodobnie 
jej prezes Aleksander Gudzowaty 
użył głowy, bo nie jest tajemnicą, 
że kapitału finansowego nie posiadał 
i w oparciu o najstarszą formę handlu 
prowadził interesy z Rosjanami tak 
skutecznie, że już w 1994 r. pojawił 
się na liście najbogatszych Polaków 
tygodnika Wprost i to na drugim 
miejscu. Nasza wszechobecna spo-
łeczna ignorancja na temat bezgo-
tówkowych transakcji handlowych 
przysłania skutecznie korzyści pły-
nące nie tylko dla podmiotu orga-
nizującego taką formę handlu, ale 
i dla całej gospodarki naszego kraju. 
Dzięki barterowym transakcjom Bar-

timpexu wiele innych polskich firm 
eksportowało swoje wyroby za gra-
nicę zyskując automatycznie nowe 
obszary zbytu. Wiedzą o tym wszy-
scy ówcześni dostawcy Bartimpexu, 
wśród których znajdziemy nawet tak 
znane marki jak Zelmer, Fablok, Pol-
lena-Uroda czy Winiary. 

Zapomnieliśmy  
o tym tanim i prostym 

rozwiązaniu
W dzisiejszych czasach organi-

zacja eksportu jest wyzwaniem nie 
tyle logistycznym co finansowym, 
tworzącym dla wielu producentów 
barierę nie do przeskoczenia. Tym-
czasem wszyscy już zapomnieliśmy 
o tym tanim i prostym rozwiązaniu, 
jakim ciągle jest staromodny barter, 
a ignorowanie sprawdzonego pomy-
słu Gudzowatego na barter oddłuże-
niowy i to w chwili kiedy Balcero-
wicz wiesza na warszawskiej ścianie 
zegar długu publicznego, jest jak to 
powiadają „strzałem we własne kola-
no” lub głupotą, jak kto woli. 

Dzisiejszy świat ciągle charakte-
ryzuje się znaczną ilością transakcji 

opartych o tę archaiczną formę han-
dlu. Oficjalne dane mówią o 20–40 
proc. transakcji handlowych w han-
dlu światowym przeprowadzanych 
za pomocą bezgotówkowych rozli-
czeń, a w myśl prostej zależności 
mniej gotówki w obiegu – więcej 
bezgotówkowych rozwiązań, należy 
się spodziewać, iż kwota ta będzie 
rosła. 

Jedyne na polskim rynku opraco-
wanie omawiające w szerokim zakre-
sie możliwości, jakie niesie ze sobą 
handel bez pieniędzy, autorstwa dr 
Tadeusza Kaczmarka może pokazać 
potencjalnemu czytelnikowi mało 
znaną potęgę drzemiącą w bezgotów-
kowym handlu. Warto nadmienić iż 
wszystkie ukazane w/w opracowaniu 
instrumenty handlowe są pochodny-
mi tej lekceważonej przez Wikipedię 
formy handlu – barteru. 

***
A o barterowych pieniądzach 

i o Zielonym – Polskiej Walucie Lo-
kalnej… już wkrótce. 

Dariusz Brzozowiec

Zielony – Polska Waluta Lokalna 

Kiedy jeszcze nie było pieniędzy – był barter 
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„Warszawa w kwiatach i zieleni” jest 
konkursem, do którego każdy może zgło-
sić swój ogród, ogródek, balkon, a nawet 
ukwiecone okno. W zeszłym roku w wy-
darzeniach związanych z „Warszawą 
w kwiatach i zieleni” wzięło udział kilka 
tysięcy osób, a swoje zielone dzieła zgło-
siło rekordowe pół tysiąca mieszkańców. 
W konkursie może wziąć udział każdy 
mieszkaniec Warszawy, firma i instytu-
cja działająca na terenie miasta, a także 
grupy podejmujące zielone inicjatywy. 
Ogrody będą nagradzane w trzech głów-
nych kategoriach: człowiek, firma, sąsie-
dzi. Co roku przyznawana jest Nagroda 
im. Stefana Starzyńskiego, który był pro-

pagatorem zazielenienia stolicy. Nagrody 
przyzna także Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy w sześciu kategoriach: balkon, 
loggia, okno, ogródek przydomowy oraz 
tereny ogólnodostępne, w tym osiedla 
i inne formy zieleni miejskiej. Dodat-
kowo zostanie przyznany tytuł „Miste-
ra Kwiatów” za całościowe ukwiecenie 
budynku.

Zgłoszenia można przesyłać  do 7 
lipca 2018 r.

W czerwcowe weekendy na terenie 
miasta pojawią się Ruchome Ogrody 
Warszawy, które zamienią ubogie w ro-
ślinność przestrzenie miasta w zielone 
miejsca do odpoczynku. Odwiedzający, 

w każdy weekend w innej lokalizacji, 
będą mieli okazję odetchnąć od miej-
skiego zgiełku, a przy okazji otrzymać 
porady dotyczące założenia własnego 
ogrodu czy ogródka, m.in. na Bulwa-
rach Wiślanych. Ci, którzy będą chcieli 
rozpocząć swoją przygodę z roślinami 
i kwiatami, otrzymają porady od Two-
jego eksperta ogrodniczego. W dniach 
11-23 czerwca będzie można spotkać 
ekspertów w centrach ogrodniczych 
i kwiaciarniach.

W punktach porad ogrodniczych 
odbędą się warsztaty, a także szkole-
nia z zakresu zakładania ogrodów spo-
łecznościowych. Punkty pojawią się 
m.in. w Ogrodzie Społecznościowym 
na Woli, na BioBazarze czy na terenie 
Prochowni Żoliborz. Jednym z punktów 
porad ogrodniczych będzie spacer „Pa-
miętajcie o ogrodach” – sentymental-
na podróż ogrodniczo-literacka. Tego-
roczna 35. edycja konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” ma na celu także 
zainteresowanie tematami roślinności 
i ekologii najmłodszych mieszkańców 
miasta. Z myślą o dzieciach powstały 
dwa projekty: „Mała Warszawa w kwia-
tach” – kierowany do przedszkolaków 
i uczniów oraz ogrodnicze półkolonie.

Więcej informacji oraz formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.warsza-
wawkwiatach.pl oraz na Facebooku www.
facebook.com/warszawawkwiatach. 

Organizatorzy: Miasto Stołeczne 
Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy

Partner: Zarząd Zieleni m.st. War-
szawy

– Tężnia oczyszcza powietrze i po-
prawia samopoczucie, a mikroklimat 
tężni pomoże nam nabrać sił – przeko-
nuje Kamil Ciepieńko, pomysłodawca 
i radny dzielnicy ze stowarzyszenia 
Kocham Pragę.

Praska tężnia to budowla z drew-
na i gałęzi tarniny, na które spływa 
solanka rozbijając się o poszczególne 
gałązki. Ten prosty proces wytwarza 
wokół mikroklimat, który pomaga 
m.in. w profilaktyce i leczeniu wielu 
schorzeń, a także w przypadku ogól-

nego wyczerpania. Największe tężnie 
w Europie znajdują się w Ciechocin-
ku, podobne konstrukcje znajdziemy 
też w Konstancinie i Legionowie, a od 
teraz również na Pradze-Północ. Suge-
rowany czas pobytu w bezpośredniej 
bliskości tężni to 15-30 minut.

– Pomysł budowy tężni na placu to 
próba ożywienia tego miejsca. Przez 
lata zaniedbany plac w końcu wraca do 
mieszkańców – mówi Ciepieńko.

Solanka została przebadana przez 
Zakład Analityki Żywności i Ochro-

ny Środowiska, Wydziału Technologii 
i Inżynierii Chemicznej Uniwersyte-
tu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy.

Niewielkie, rekreacyjne tężnie stają 
się coraz bardziej popularne, nawet na 
terenach przyszpitalnych. Przykładem 
jest Szpital Wojewódzki w Elblągu, 
gdzie pacjenci wykorzystują mikrokli-
mat tężni w rekonwalescencji i powro-
cie do zdrowia.

Upały w stolicy ludziom pomagają 
przetrwać m.in. kurtyny wodne usta-
wione w dziewięciu miejscach stolicy. 
Warto również stosować się do kilku 
wskazówek, m.in. ograniczyć przeby-
wanie na nasłonecznionym, otwartym 
terenie, nosić nakrycia głowy czy re-
gularnie pić.

Podaj wodę, nie zamykaj w sa-
mochodzie

Podobne zalecenie powinni sto-
sować również właściciele zwierząt. 
Przede wszystkim, w czasie upałów, 

nie wolno zostawiać czworonożnych 
podopiecznych na otwartym i nasło-
necznionym terenie, np. przed sklepem. 
Pupili, w żadnym wypadku, nie można 
pozostawiać w zamkniętych samocho-
dach – nawet na przysłowiową „minut-
kę”. Wnętrze auta pozostawionego na 
słońcu w ciągu kilku chwil może się 
nagrzać nawet do temperatury przekra-
czającej 50°C.

Czworonogom należy zapewnić 
także nieograniczony dostęp do świe-
żej, czystej wody – również w czasie 
spacerów. Wychodząc z domu pamię-

tajmy by zabrać wodę dla siebie i na-
szych podopiecznych. 

W tym wyjątkowo gorącym okresie 
szczególnej pomocy potrzebują także 
dzikie ptaki i inne wolno żyjące zwie-
rzęta. Wszystkie one chętnie skorzy-
stają z wody udostępnionej w płaskich 
naczyniach, ustawionych w cieniu.  

Wszelkie informacje o błąkających 
się zwierzętach (porzuconych, zagubio-
nych), a także pozostawionych w po-
jazdach, należy niezwłocznie zgłaszać 
do straży miejskiej pod  całodobowym 
numerem telefonu 986.

W Warszawie obecnie funkcjonują 33 
pływalnie, a wśród nich cztery wyjątko-
wo popularne i lubiane przez warszawia-
ków, szczególnie w upalne dni, pływalnie 
odkryte. W tej chwili działają dwie z nich 
– zlokalizowane w ośrodku „Inflancka” 
oraz w parku Szczęśliwickim, jednakże 
już od soboty 2 czerwca dołączy do nich 
kolejna w Parku Kultury w Powsinie. 
W związku z kompleksową rewitaliza-
cją i modernizacją basenu rekreacyjnego 
kompleks basenów „Moczydło” w sezo-
nie letnim 2018 będzie nieczynny.

Poniżej spis odkrytych pływalni 
w Warszawie czynnych w sezonie letnim 
2018:
• Park Kultury w Powsinie – ul. Ma-

ślaków 1 – czynne codziennie do koń-
ca sierpnia w godz. 10.00-18.00;

• Park Szczęśliwicki – ul. Usypiskowa 
18. Do końca roku szkolnego, tj. do 22 
czerwca, obiekt będzie funkcjonował 
tylko w weekendy. Od 23 czerwca 
do 31 sierpnia zapraszamy codziennie 
w godz. 9.00 – 19.00;

• Ośrodek „Inflancka” – ul. Inflancka 
8. W czerwcu czynne tylko w week-
endy w godz. 9.30 do 19.00, a od lipca 
do końca sierpnia codziennie od godz. 
9.30 do 19.00.
Dla wszystkich, którzy chcieliby sko-

rzystać z ochłody w basenie w klimaty-
zowanych wnętrzach pływalni krytych, 
dostępne są obiekty:

Białołęka:
• Białołęki Ośrodek Sportu – ul. Świa-

towida 56
Bielany:

• Pływalnia kryta – ul. Conrada 6
• Pływalnia kryta – ul. Lindego 20

Bemowo:
• Pływalnia kryta „Pingwin” – ul. 

Oławska 3A
Mokotów:

• Pływalnia kryta - ul. Niegocińska 2
Ochota:

• Pływalnia kryta – ul. Rokosowska 10
Praga Południe:

• Pływalnia kryta „Wodnik” – ul. 
Abrahama 10

• Pływalnia kryta „Szuwarek” – ul. 
Kwatery Głównej 13
Praga Północ:

• Pływalnia kryta „Prawy Brzeg” – ul. 
Jagiellońska 7

• Ośrodek „Namysłowska” – ul. Na-
mysłowska 8
Śródmieście:

• Pływalnia kryta – ul. Polna 7A
• Pływalnia kryta – ul. Rozbrat 26
• Pływalnia kryta – ul. Konwiktorska 6
• Ośrodek „Inflancka” – ul. Inflancka 8

Targówek:
• Pływalnia kryta „Polonez” – ul. Ła-

biszyńska 20
Ursus:

• Pływalnia kryta „Skalar” – ul. Sosn-
kowskiego 3

• Pływalnia kryta „Albatros” – ul. Or-
ląt Lwowskich 1
Ursynów:

• Zespół obiektów sportowych 
„Hirszfelda”  – ul. Hirszfelda 11

• Zespół obiektów sportowych „Kon-
certowa” –  ul. Koncertowa 4

• Zespół obiektów sportowych „Mo-
czydło” – ul. Wilczy Dół 4
Wawer:

• Pływalnia kryta – ul. V Poprzeczna 
22
Wilanów:

• Pływalnia kryta – ul. Wiertnicza 26
• Pływalnia kryta – ul. Gubinowska 

28/30
Włochy:

• Pływalnia kryta – ul. Gładka 18
Wola:

• Pływalnia kryta „Delfin” – ul. Ka-
sprzaka 1/3

• Pływalnia kryta „Foka” – ul. Espe-
ranto 5

• Pływalnia kryta „Nowa Fala” – ul. 
Garbińskiego 1

• Pływalnia kryta „Orka” – ul. Grzy-
bowska 35
Żoliborz:

• Pływalnia kryta – ul. Potocka 1

Doceniamy ogrody warszawiaków
Ruchome ogrody Warszawy, punkty porad ogrodniczych oraz Twój ekspert ogrodniczy to tylko kilka 
elementów kolejnej edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Ten największy w Polsce konkurs 
poświęcony zieleni, ogrodnictwu i ekologii zapoczątkował prezydent stolicy Stefan Starzyński.

Ciechocinek na placu Hallera 
Tężnia solankowa na placu Hallera działa i oczyszcza powietrze. Solanka, która przyjechała na Pragę 
prosto z Ciechocinka, zamieniła plac w uzdrowisko.

Relaks na basenach
Fala upałów zalała stolicę. Choć to dopiero początek sezonu waka-
cyjnego nadszedł czas na odkryte pływalnie i spędzanie czasu w ple-
nerze. Stołeczna oferta relaksu w wodzie to jednak nie tylko baseny 
pod chmurką. Przed upałami można schronić się także na jednej 
z blisko trzydziestu krytych pływalni.

Rumianek ma 5, może 
6 lat. Został wyrzucony 
z auta. Jest bardzo łagod-
ny, trochę nieśmiały. Kocha 
towarzystwo innych psów 
i dzieci. Koty zupełnie 
ignoruje. Jest spokojnym 
pieskiem czekającym na 
prawdziwy, kochający dom. 
Rumianek jest zaszczepio-
ny i wykastrowany. 

Telefon w sprawie adopcji:
Agnieszka 502 905 754.

Rumianek szuka domu
Pomóż zwierzętom przetrwać upały
Przez stolicę przechodzi fala upałów. W gorące dni powinniśmy zadbać o odpowiednią ochronę przed 
słońcem i regularne nawadnianie organizmu. Przypominamy także, że wysokie temperatury są równie 
niebezpieczne dla zwierząt. Podpowiadamy, jak pomóc naszym podopiecznym.
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Siódma edycja China Homelife 
Poland 2018 za nami. Oferta chiń-
skich wystawców spotkała się z dużym 
zainteresowaniem przedsiębiorców 
z Polski i krajów Europy Centralnej 
i Wschodniej. Pozycję targów, najwięk-
szych w tej części Europy, potwierdził 
odbywający się przy tej okazji kon-
gres gospodarczy. O sukcesie targów 
i potrzebie gospodarczych kontaktów 
z chińskim producentami świadczy 
fakt, że już postanowiono o ich kon-
tynuacji. Kolejna, ósma edycja targów 

i trzecia edycja kongresu odbędzie się 
na początku czerwca 2019 roku. 

O wielkim znaczeniu relacji go-
spodarczych mówili gospodarze oraz 
goście targów, zapraszając do wspól-
nych przedsięwzięć. Otwarcia targów 
dokonał Liu Guangyuan, ambasador 
Chińskiej Republiki Ludowej w Pol-
sce. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele parlamentu polskiego, 
samorządów województw, organizacji 
samorządu gospodarczego w tym War-
szawskiej Izby Gospodarczej..

Wydarzeniu China Homelife  to-
warzyszyły targi China Machinex, na 
których firmy z Chin prezentowały 
nowe możliwości technologiczne na 
rynku maszyn, energii i narzędzi. Po-
nadto wystawcy prezentowali wyroby 
z branż: odzieżowo-tekstylnej, meblar-
skiej, wyposażeniowej, elektronicznej, 
oświetleniowej i budowlanej.

China Homelife Show i China 
Machinex w Polsce jest jedyną w tej 
części Europy edycją światowego 
przedsięwzięcia obejmującego swym 

zasięgiem 16 krajów Europy Centralnej 
i Wschodniej.

Do Polski przyjechało się około 
1700 wystawców – sprawdzonych, god-
nych zaufania, oferujących wysokiej ja-
kości produkty firm z Państwa Środka. 
Oferta przyciągała tłumy handlowców. 
Ponad pięćdziesiąt autokarów dotarło 
z sąsiednich krajów, głównie z Ukrainy, 
Białorusi, ale także Czech, Litwy, Moł-
dawii, Łotwy, Rosji. Do centrum Ptak 
Warsaw Expo Nadarzyn ściągali tak-
że handlowcy z całej Polski. Potrzeby 
były najróżniejsze – od guzików, kabli 
i skuterów po linie produkcyjne. Jeden 
z przedsiębiorców, producent z Ciecho-
cinka przyjechał na targi w poszukiwa-
niu nowoczesnych rozwiązań do rozlew-
ni wód mineralnych. Znalazł. 

Targi to praktyczna lekcja chińskie-
go. We relacjach handlowych pomagali 

tłumacze, bezpłatnie świadczący po-
moc językową. Tłumaczone były także 
sesje, seminaria i wykłady dotyczące 
relacji – nie tylko gospodarczych – 
z Chinami. Prowadzili je eksperci, wy-
bitni specjaliści, praktycy. 

Można było się dowiedzieć: jak 
bezpiecznie importować z Chin, jak 
uniknąć błędów w relacjach z przed-
siębiorcami chińskimi, jak rejestro-
wać znaki handlowe w Chinach. Inne 
panele tematyczne to: e-commerce 
i nowe technologie, logistyka i trans-
port. Wiedza ekspertów bezcenna, po-
parta latami spędzonymi w Państwie 
Środka. 

Zaproszenie Warszawskiej Izby 
Gospodarczej do udziału w targach 
przyjęły też najlepsze polskie firmy, 
samorządy wojewódzkie, stowarzysze-
nia i organizacje.

Galę zaszczycił Liu Guangyuan, 
ambasador Chińskiej Republiki Ludo-
wej w Polsce. Dwa miesiące pełnienia 
misji ambasadora okazały się wystar-
czającym okresem, by docenić rolę 
samorządu gospodarczego w rozwoju 
kontaktów chińsko-polskich. Amba-
sador podziękował za tę działalność 
Warszawskiej Izbie Gospodarczej . 
Podkreślił korzystne położenie Pol-
ski na szlakach handlowych i tradycje 
wzajemnych kontaktów handlowych. 
Polska wg ambasadora jest uprzywile-
jowana….

Do idei Nowego Jedwabnego Szlaku 
nawiązał też Wang Xiaofan, przewodni-
czący rady ds. promocji handlu między-
narodowego prowincji Anhui. Zapre-
zentował ogromny potencjał prowincji. 
Anhui leżąca we wschodnich Chinach 
w dorzeczu Jangcy i Huang He to 

ważny region rolniczy oraz gospodarczy 
(przemysł maszynowy, chemiczny, włó-
kienniczy, spożywczy i środków trans-
portu). Liczbą ludności (67 mln) prawie 
dwukrotnie przewyższa Polskę…

Ogromne możliwości gospodarki 
chińskiej to siła napędowa gospodarek 
krajowych, regionalnych, lokalnych. 
O tej skali mówił Stefan Krajewski, 
wicemarszałek województwa podla-
skiego, w imieniu jedenastu urzędów 
marszałkowskich, które objęły patrona-
tem wydarzenia – targi China Homelife 
Poland i Kongres Gospodarczy Europy 
Centralnej i Wschodniej. 

Galę Kongresu uświetniły wystę-
py artystów. Nadine Nassar (sopran, 
Liban), Uliana Kołodziejczak, David 
Buchta przy akompaniamencie Vlasty 
Traczyk zaprezentowali utwory w kil-
ku językach, w tym po chińsku i ro-

syjsku. Doceniła to międzynarodowa 
publiczność gali, reagując aplauzem. 
Ciepła reakcja widzów (i artystów) 
pokazuje, jak ważne są akcenty in-
ternacjonalizacji, które WIG docenia 
i w praktyce realizuje.

Podczas uroczystości przyzna-
no Europejskie Laury Przedsiębior-
czości. Statuetki i dyplomy odebrali 
przedstawiciele firm z Chin i Euro-
py – w większości małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych 
z Polski są przedstawiciele samorządu 
gospodarczego i stowarzyszeń. 

Laureaci Europejskiego 
Lauru Przedsiębiorczości 

Chiny 
• Cixi Changcheng Manufacturing 

Pens Co. Ltd
• Foshan Shunde Sincere-Home 

Home Appliance Manufacturing 
Co. Ltd

• Hangzhou Yuqiu Machine Co. Ltd
• Henan Wangpai Abrasive Cloth Ma-

nufacturing Co. Ltd
• Ningbo Ningshing Trading Group 

Inc Co. Ltd
• Shenzhen Remax Co. Ltd
• Suzhou Huaheng Home Textile Co. 

Ltd
• Wenzhou Huadeli Shoes Co. Ltd

• Wuyi Shenhua Industry & Trade 
Co. Ltd

• Zhangjiagang Eqs Machinery Co. 
Ltd

• Zhejiang Textiles Improt & Export 
Group Co. Ltd

• 
Europa /Polska
• Company KCPPUMP s.r.o. (Cze-

chy)
• Floor Wall Ceiling (Rosja, Kalinin-

grad)

• Yurts-Service (Białoruś)
• UAB SerVio (Litwa)
• Bakalland S.A. Lider na rynku ba-

kalii w Polsce
• Kaliskie Zakłady Przemysłu Tere-

nowego w Kaliszu Sp. z o.o. Wiodą-
cy producent sprzętu pożarniczego 
i ratowniczego

• Spółdzielnia Mleczarska „Mlek-
pol”. Największy producent mleka 
i wyrobów mleczarskich w Polsce. 
Od lat lider rodzimego mleczarstwa 
oraz jeden z dwudziestu najwięk-
szych przetwórców mleka w Euro-
pie 

• WPPH „ELENA” Import-Export 
Franciszek Siegień. Krajowy Lider 
w dziedzinie liofilizacji.

• Grupa kapitałowa Zymetric. Lider 
na rynku urządzeń klimatyzacyj-
nych importowanych z Chin

• Michał Michałek – przewodniczący 
Rady Gminy Kleszczów oraz Rady 
Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów 

• Jarosław Jucewicz – przedsiębiorca, 
lider stowarzyszenia My, Ciecho-
cinek.

CHINA HOMELIFE SHOW

Od kontaktów do kontraktów

Laury dla liderów
Targom China Homelife Poland Show towarzyszył II Kongres Gospodarczy Europy 
Centralnej i Wschodniej. Gala podsumowująca te wydarzenia była świetną okazją 
do spotkania liderów przedsiębiorczości z Chin i Europy.

Uroczyste otwarcie targów China Homelife Poland 2018

Prowadzący galę – z prawej: Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Roman 
Czejarek

Laureaci Europejskiego Lauru Przedsiębiorczośc – Chiny Uliana Kołodziejczak oraz Dawid Buchta przy akompaniamencie Vlasty Traczyk



•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka.  
Tel. 504 017 418

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE STANDARD od 3 m-ca życia.  
Tel. 501 093 436

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA + składanie mebli.  
Tel. 503 150 991

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w czerwcu:
•  16 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 

„Powróćmy jak za dawnych lat” – 
zabawa taneczna w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”. Wstęp wolny

•  19 czerwca (wtorek) godz. 18.00 
– sala widowiskowa O.K. „Arsus” – 
koncert z okazji Dnia Matki i Ojca 
w wykonaniu Teatru „Naprzeciwko” 
oraz koła wokalnego ze Szkoły Pod-
stawowej nr 14. Wstęp wolny

•  23 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 
„Zapatrzeni w słońce” – zabawa ta-
neczna w Klubie Seniora „Wesoła 
Chata”. Wstęp wolny

•  27 czerwca (środa) godz. 10.00 – 
„Biesiada w Dworze Strzyżew” – 
wyjazd integracyjny członków Klubu 
Seniora „Wesoła Chata” połączony 
ze zwiedzaniem Muzeum Puszczy 
Kampinowskiej – przewodnik Irena 
Jarzębak

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
w czerwcu:
•  22 czerwca (piątek) godz. 16.00 – Pa-

wilon „Pod Okiem” ul. Grójecka 79 
– Kresy – Moja miłość – „Z Kresów 
na Mazury”. Wstęp wolny

•  22 czerwca (piątek) godz. 19.00 – Pa-
wilon „Pod Okiem” ul. Grójecka 79 
– DKF Faktor Berliński – twórczość 
Henryka Lehnerta. Wstęp wolny

•  23 czerwca (sobota) godz. 12.00 – 
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 
75 - Sobotnie spotkania z teatrem Ka-
mishibai –  Bajka z Polski – „Legenda 
o królu Kruków”. W programie baj-
ka z muzycznym akompaniamentem 
oraz warsztaty, tym razem z Wielko-
polski. Wstęp 10 zł

•  25 czerwca (poniedziałek) godz. 
19.00 – Ośrodek Kultury Ochoty ul. 
Grójecka 75 – „Żyj kolorowo” – Kon-
cert słuchaczy Studia Wokalnego im. 
J. Wasowskiego z towarzyszeniem 
zespołu Grzegorza Karasia. Wstęp 
wolny

•  25 czerwca (poniedziałek) godz. 
20.00 – Parafia Św. Jakuba Apostoła 
w warszawie ul. Grójecka 38 (pl. Na-
rutowicza) – Koncert chóru All That 
Sound wykonujący repertuar od pio-
senek popowych po utwory Gospel. 
Wstęp wolny

•  26 czerwca (wtorek) godz. 19.00 
– Ośrodek Kultury Ochoty ul. Gró-
jecka 75 – Koncert piosenek aktor-
skich w wykonaniu słuchaczy Stu-
dia Wokalnego im. J. Wasowskiego 
oraz przedstawienie „Gry i zabawy”. 
Wstęp wolny

•  29 czerwca (piątek) godz. 19.30 – 
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 
75 – Grunt to Bunt fest – Rollmeni/
The Thox. Rollmeni to warszawski 
zespół grający wybuchową mieszan-
kę rock and rolla, Bluesa, rockabilly, 
boogie-woogie i country, a zespół The 
Thox to warszawski zespół grający 
akustycznego rocka tkwiącego w ta-
kich korzeniach jak Doorsi czy Bob 
Dylan. Bilety w przedsprzedaży 10 zł, 
w dniu koncertu 15 zł
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N
AS

ZA MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 17 do 30 czerwca 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Przed Tobą dni dobre na 
wprowadzenie w życie no-
wych pomysłów w sferze 

zawodowej. Wszystko będzie Ci sprzy-
jać, więc ze spokojem licz na sukces. 
Możesz za niego zapłacić niewielkim 
zmęczeniem, ale to chyba niewygóro-
wana cena. A potem czeka Cię udany 
urlop. W uczuciach – lekkie niepokoje. 
Finanse – w porządku.

RYBY (19 II – 20 III)
Twoim najważniejszym za-
daniem powinno być teraz 
znalezienie nowego celu – 

czegoś, co pobudzi Cię do działania. 
Potrzebne są Ci nowe  możliwości, 
nowa pasja, może nowa praca? Taka 
zmiana wpłynie na całe Twoje życie. 
W uczuciach – dobre dni, pełne namięt-
ności. Finanse – w obiecującym wzro-
ście. Zdrowie – w porządku. 

BARAN (21 III – 20 IV)
W najbliższych dniach nie 
będziesz się czuł dobrze – 
niepewność i stres przed 

podjęciem istotnych dla Twojej przy-
szłości decyzji, dadzą Ci się we znaki. 
No i jeszcze te upały, a do urlopu 
daleko. Jeśli nie uda Ci się uzyskać 
wewnętrznej pewności, daj sobie trochę 
czasu, poczekaj kilka dni. Zwróć uwagę 
na finanse. Zdrowie – w normie. 

BYK (21 IV – 21 V)
Marzenia o zbliżającym 
się urlopie zajmują prawie 
wszystkie Twoje myśli i prze-

szkadzają Ci w skupieniu na ważnych 
kwestiach. To fakt – wypoczynek jest 
Ci potrzebny, ale to rozproszenie uwagi 
może Cię sporo kosztować. Postaraj się 
wytrzymać jeszcze kilka tygodni. Dla 
zdrowia przydałoby Ci się więcej ruchu 
i zdrowsza dieta.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Przed Tobą poprawa losu, 
który postanowi się do Cie-
bie uśmiechnąć w zaskakują-

cy sposób. Bądź czujny przede wszyst-
kim w sferze spraw zawodowych. Jeśli 
ostatnio nie dbałeś o zdrowie, najwyż-
szy czas to zmienić, dzięki temu będziesz 
gotowy do aktywnego wykorzystania 
nowej szansy. W finansach – bez zmian.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Praca, praca, praca i znowu 
praca. Nie możesz liczyć na 
odrobinę wytchnienia. Na 

szczęście wysiłek przyniesie dużo satys-
fakcji i sprawi, że zostaniesz doceniony 
przez zwierzchników. W uczuciach – na 
przekór obowiązkom – dużo gorących 
chwil. Finanse – coraz lepsze. Zdrowie 
w porządku. Ale pomyśl o aktywnym 
wypoczynku. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
To ostatnia chwila przed 
wakacjami, żeby zająć się 
ważnymi sprawami zawodo-

wymi, związanymi z Twoją przyszłością, 
a które zaniedbałeś ostatnio. W uczu-
ciach – dużo miłych chwil sprawi, że 
znowu zaznasz  szczęścia. Nie szalej 
z wydatkami, pieniądze przydadzą Ci 
się na wakacjach. Zdrowie – w porząd-
ku, ale na urlopie nie przeginaj...

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą ważne zmiany. Nie uciek-

niesz przed podjęciem decy-
zji. Kieruj się dalekosiężny-
mi planami i korzyściami. 

Czas odważniej popatrzeć w przyszłość 
i zmienić to, co od dawna chcesz zmie-
nić –  będzie trochę stresu i duże zyski. 
Poprawa w finansach. A w uczuciach 
– szansa na nowy trwały związek. Zdro-
wie – bez zastrzeżeń. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Los Ci będzie sprzyjał, więc 
grzechem byłoby nie wyko-
rzystać takiej szansy. Jeśli 

zdobędziesz się na aktywność, możesz 
liczyć na sukces. Pewne kłopoty mogą 
sprawić Ci uczucia. Twoje wewnętrz-
ne rozdarcie i niezdecydowanie może 
być źródłem wielu poważnych proble-
mów z rozstaniem włącznie. Zdrowie 
– w normie, ale uważaj na przewód 
pokarmowy. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Dobry humor Cię nie opu-
ści, mimo nawału obowiąz-
ków zawodowych i nerwówki 

w pracy. I dobrze, bo w sumie nie 
będziesz miał poważniejszych powodów 
do zmartwień. Napięcie nieco złago-
dzą miłe chwile we dwoje w alkowie. 
Finanse – niestabilne. Nie zapominaj 
o o systematycznej aktywności fizycznej 
i regularnym wypoczynku. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
W najbliższych dniach po-
winieneś pomyśleć o swoim 
życiu towarzyskim i zadbać 

nieco bardziej o swoich zapomnianych 
przyjaciół. Sytuacja będzie temu sprzy-
jać, bo sprawy  zawodowe i finansowe 
będą stabilne. Korzystając z tego, zaj-
mij się również stanem Twojego zdro-
wia – potrzeba Ci więcej ruchu, zmiany 
diety i aktywnego wypoczynku.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
To nie będą dobre dni na wiel-
kie plany, zamierzenia i zawo-
dową aktywność. Postaraj się 

jakoś przeczekać ten niekorzystny czas. 
Możesz za to dokonać bilansu swojego 
obecnego życia – przyda Ci się, gdy los 
zacznie sprzyjać działaniu. Na urlopie 
zorganizuj sobie miły wypoczynek – waż-
ne, żeby nie był tylko bierny. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
1) ... obiecanki; 7) coś nadzwyczajnego, przysmak, specjał; 8) ubiór boya; 9) pistolety 
i karabiny konstrukcji niemieckiej; 10) fragment tekstu; 12) lekceważąco o małym 
chłopcu; 14) przepych; 16) miasto w Gruzji; 19) lichy kawałek mięsa; 21) oddział 
w szpitalu; 22) do odrobienia; 23) chętka na coś.

Pionowo :
1) w prawie karnym wina nieumyślna; 2) miasto w Hiszpanii; 3) fajka wodna;  
4) przełożony meczetu; 5) autor „Sklepów cynamonowych”; 6) zdolność przeżywa-
nia niezwykle żywych wyobrażeń; 11) kuzyn dyni; 13) wytwarza energię jądrową;  
15) człowiek bez stałego miejsca zamieszkania; 17) war; 18) miasto nad Jeziorakiem; 
20) antenat kaloryfera.
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