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Dokończenie na str. 2

Family Cup Bemowo 2018

Kulturalne lato na Bemowie
ROZMOWA Z MARKIEM LIPIŃSKIM
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

• Dni Bemowa już za nami. Było 
bogato, kolorowo i tłumnie. Czy 
jest Pan zadowolony z przebiegu 
tej cyklicznej imprezy?
– Tak, uważam ją za udaną. Pro-

pozycja dla mieszkańców była bardzo 
bogata, urozmaicona, wystąpiło wie-
lu popularnych artystów, m.in. Farna, 
Bednarek, Sarsa, Schroeder, Hyży, Pia-
sek, a publiczność dopisała wyjątkowo. 
W długi weekend czerwcowy było tak 
gorąco, Warszawa pusta, a na nasze 
imprezy w ramach Dni Bemowa w cią-
gu pięciu dni przyszło 18 tysięcy osób. 
To naprawdę dużo, jestem z tego dum-
ny, bo to znaczy, że Dni Bemowa mają 
już swoją wyrobioną markę.

• Można powiedzieć, że jest Pan 
ofiarą własnego sukcesu: kto raz 
tu przyjechał, wie że warto i na-
stępnym razem przyjeżdża jesz-
cze w większym gronie znajomych 
i przyjaciół.
– To prawda. Nasze imprezy 

są na dobrym poziomie, ze wspaniały-
mi artystami i cieszą się coraz większą 
popularnością. Dobrze było by, żeby 
następny zarząd, w nowej kadencji 
kontynuował te zwyczaje dobrej roz-
rywki na Bemowie, bo to nas wyróżnia 
wśród innych dzielnic. Mam różne po-
mysły na następny rok, na przykład już 
można by zaprosić na wielki koncert 
„Bitwa na regiony – Mazowsze kontra 
Śląsk”. Pierwsze rozmowy już się od-
były bezpośrednio po koncercie Śląska. 
Oni mają wspólny projekt wspaniałego 
koncertu, w czasie którego występują 
naprzemiennie, to podobno daje nie-
samowity efekt, wspaniałe wrażenie. 
To powinno się odbyć w następnym 
roku w ramach Dni Bemowa. 

Bardzo się cieszę, że w tym roku 
zaczęliśmy od artystów powiązanych 
ze sztuką żydowską, którzy dali wspa-
niały koncert „Gdybym był bogaczem”. 

Zagrać w drużynie z Marcinem 
Gortatem – oto jest marzenie! Można 
je będzie spełnić już 16 lipca, podczas 
wydarzenia Marcin Gortat Camp 2018 
w Hali OSiR Bemowo przy ul. Obroń-
ców Tobruku 40. Oprócz mistrza, 
obecni będą również koszykarze repre-
zentacji Polski. Dodatkowo tego dnia 
odbędzie się nie jeden, a aż dwa tre-
ningi. Na początek coś dla młodszych 
fanów koszykówki, spotkanie dedy-
kowane dzieciom w wieku 9-13 lat, 
podczas którego dowiedzą się więcej 
o potrzebie codziennych ćwiczeń oraz 
zdrowym odżywianiu. Po części teo-
retycznej, coś na co wszyscy czekają 
najbardziej – od rozgrzewki, poprzez 
naukę podstaw gry, aż do rozegrania 
prawdziwego meczu, wszystko pod 
czujnym okiem Gortata. 

W drugiej części dnia trening dla 
młodzieży w wieku 14-17 lat, popro-

wadzi przedstawiciel Jr. NBA oraz tre-
ner Kacper Lachowicz. Camp 2018 
to nie tylko gra, podczas pogadanek 
z ekspertami, zostaną poruszone te-
maty odpowiedniego treningu i kariery 
zawodowego sportowca. Nie zabrak-
nie czasu na rozdawanie autografów 
i pamiątkowe zdjęcia. To wspaniała 
okazja na spotkanie w oko w oko z mi-
strzem, a może nawet odkrycie w so-
bie koszykarskich predyspozycji. Dla 
najlepszych uczestników przewidziano 
nagrody, dlatego zachęcamy do wspól-
nej zabawy.

Na trening z Marcinem Gortatem 
obowiązują zapisy – na stronie www.
mg13.com.pl 

Zapraszamy również do wspólnego 
kibicowania i oglądania campu na try-
bunach, wstęp bezpłatny.

W niedzielę 10 czerwca Bemow-
ski Ośrodek Piłki Nożnej zamienił się 
w piłkarską mekkę talentów, a wszyst-
ko za sprawą aż trzech, odbywających 
się tego dnia imprez piłkarskich. Wyda-
rzenie oficjalnie otworzył zastępca bur-
mistrza Bemowa Grzegorz Kuca, a za-
raz potem zawodnicy ruszyli do gry! 
Pierwsi z nich, wzięli udział w ro-
dzinnej rozgrywce Family Cup, gdzie 
w dwuosobowych drużynach zagrali 
ze sobą rodzice z dziećmi. Pary spraw-
dziły się również w wielu konkuren-
cjach sprawnościowych jak np. strzał 
do celu, bieg po torze z przeszkodami 
czy testy sprawności fizycznej. 

Drugą z towarzyszących imprez był 
turniej o Bemowo Cup, czyli rozgryw-

ki szóstek dzieci z klubów piłkarskich. 
Na boisku nie zabrakło pokazu umie-
jętności i łatwo było zauważyć, że po-
ziom gry zawodników wzrasta z roku 
na rok. Ostatnią atrakcją tego dnia 
były ,,Moje Małe Mistrzostwa”, przy-
gotowane według projektu Stowarzy-
szenia na Rzecz Promocji i Rekreacji 
„Akademia 2012”. Stałym punktem 
wydarzenia jest turniej piłkarski dla 
ośmioletnich dziewczynek i chłopców. 
Pomysł na jego organizację narodził 
się ponad sześć lat temu. Nawiązuje 
do gry podwórkowej, zawodnicy mają 
do atakowania i do bronienia po dwie 
bramki, zawsze jest możliwość zmia-
ny kierunku ataku. Jest dużo działań 
indywidualnych i co najważniejsze: 

pada dużo goli! Na boisku przebywa 
po trzech zawodników, ale regulamin 
dopuszcza też formę, że jeśli jeden 
zespół ma znaczącą przewagę, to drugi 
może wprowadzić dodatkowego piłka-
rza, by wyrównać szanse. 

– Jak na podwórku, w moich cza-
sach: trzech silniejszych grało prze-
ciwko sześciu słabszym. Tyle że my za-
miast bramek mieliśmy kamienie. No 
i teraz jesteśmy w innych realiach. 
Mamy świetne obiekty, gościmy 
w Bemowskim Ośrodku Piłki Noż-
nej – mówił Wojciech Kowalewski, 
były reprezentant Polski, organiza-
tor imprezy i drugi obok Arkadiusza 
Malarza gość specjalny piłkarskiego 
wydarzenia.

Pikników będzie aż 6 i wszyst-
kie odbędą się w sobotę 16 czerwca 
w godz. 10:00-14:00. – Chcemy aby 
pikniki miały charakter lokalny, któ-
ry umożliwi integrację mieszkańców 
najbliższej okolicy – mówi Grażyna 
Orzechowska-Mikulska, zastępca bur-
mistrza Woli. – Zapraszamy wszystkich 
– dużych i małych, ponieważ atrakcji 
nie zabraknie dla nikogo, a w samo 
południe uczcimy niepodległość tań-
cząc wspólnie Wolskiego Poloneza. 
I to we wszystkich lokalizacjach jedno-
cześnie – dodaje. 

Lokalizacje pikników: Powązki, 
Młynów – SP nr 386 przy ul. Grenady 
16; Mirów – SP nr 387 przy ul. Ka-

sprzaka 1/3; Nowolipki – SP nr 389 przy 
ul. Smoczej 19; Koło – ISP nr 317 przy 
ul. Deotymy 37; Ulrychów – SP nr 236 
przy ul. Elekcyjnej 21/23; Czyste, Odo-
lany – SP nr 139 przy ul. Syreny 5/7.

W programie każdej z 6 imprez znaj-
dują się elementy stałe, takie jak m.in. 
inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, 
występy artystyczne, konkursy z nagro-
dami, zawody sportowe czy animacje 
plastyczne. Jednak w każdej lokalizacji 
na uczestników czekać będą także wy-
jątkowe atrakcje. Na ul. Grenady znaj-
dziemy m.in. obozowisko 236. Pułku 
Piechoty, replikę samochodu pancerne-
go Jeffrey Poplavko czy miotacz bomb 
z 1914 r. W SP przy ul. Kasprzaka 1/3 

odbędzie się piknik historyczny „Polskie 
drogi do niepodległości”, w tym wysta-
wa sprzętu i uzbrojenia wojsk polskich 
1918-1920. W szkole na ul. Smoczej 
19 uczestnicy będę mogli podziwiać 
samochód pancerny „Chwat” a także 3. 
Barykadę Orląt Lwowskich i Przemy-
skich. Na Kole na odwiedzających będą 
czekać trzy namioty historyczne, w SP 
nr 236 na ul. Elekcyjnej 21/23 – sa-
nitarny punkt medyczny z personelem 
i pełnym wyposażeniem, a w SP nr 139 
przy ul. Syreny 5/7 uczestnicy wezmą 
udział w zajęciach plastycznych oraz 
wystawie fotografii. 

Wstęp na wszystkie imprezy jest 
wolny.

ZAPRASZAMY WIDZÓW NA CAMPY NA TRYBUNY
WSTĘP BEZPŁATNY

MARCIN GORTAT I FUNDACJA MG13  
ZAPRASZAJĄ

Zapisy na camp w dniach 1-14 czerwca 
 na stronie www.mg13.com.pl

16 lipca  
 - Hala OSiR  Bemowo 

ul. Obrońców Tobruku 40

warsZawa
bemowo

Marcin Gortat Camp 2018
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b Ostrożnie nad wodą  b Warszawa w kwiatach b Relaks na basenach  b Co to jest barter   b

Piknikowa sobota na Woli
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - to temat przewodni Wolskich Pikników Rodzinnych, 
które w najbliższą sobotę odbędą się na terenie całej dzielnicy. W programie m.in. wspólny taniec Wol-
skiego Poloneza, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne.
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Na Bemowie
14 czerwca br. w Rosji rozpoczy-

nają się Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej FIFA 2018. W związku z tym 
wydarzeniem, specjalnie z myślą o ki-
bicach, dzielnica Bemowo organizuje 
Strefę Kibica w amfiteatrze w parku 
Górczewska. Start już 19 czerwca, 
wraz z pierwszym meczem naszej dru-
żyny narodowej.

Strefa obejmie transmisje meczów 
na żywo z wykorzystaniem telebimu 
w amfiteatrze, oraz zajęcia rekreacyj-
no-sportowe wokół amfiteatru. Wstęp 
do strefy będzie bezpłatny, ale liczba 
miejsc jest ograniczona pojemnością 

amfiteatru, w którym będą transmi-
towane wszystkie mecze polskiej 
drużyny, a także rozgrywki grupowe, 
mecze 1/8, 1/4, półfinał i mecz fina-
łowy. W trakcie i przed meczami będą 
organizowane liczne konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami, ufundowanymi 
dzięki naszym sponsorom. Dzielnica 
przygotowała również okolicznościo-
we gadżety. Przy organizacji przedsię-
wzięcia wzięliśmy pod uwagę nie tylko 
dorosłych, ale również najmłodszych 
kibiców, dla których organizujemy 
specjalną strefę z boiskami wielofunk-
cyjnymi do koszykówki, piłki nożnej 
i siatkonogi. W ramach tej strefy, 2 go-
dziny przed transmisją meczów, będą 
organizowane aktywności dla dzieci: 

zawody, mini turnieje, warsztaty, kon-
kurencje sportowe, animacje itp.

Dodatkowo, boiska wielofunkcyjne 
będą dostępne dla dzieci codziennie 
w dniach od 19 czerwca do 15 lipca. 
Warto dodać, że partnerami przy or-
ganizacji strefy są m.in. nasze lokalne 
organizacje pozarządowe, kluby i sto-
warzyszenia.

– Zapraszam serdecznie wszystkich 
do Strefy Kibica na Bemowie w par-
ku Górczewska. Czekamy na Was, po-
trzebny jest Wasz doping. Zapewniamy 
moc atrakcji, wierzę, że nasza drużyna 
dostarczy nam niesamowitych wrażeń. 
Kibicujmy wspólnie biało-czerwonym 
– mówi Grzegorz Kuca – zastępca bur-
mistrza Bemowa.

Na Woli
Piłkarski Mundial to święto dla ki-

biców. Z myślą o nich, w wolskim am-
fiteatrze powstanie strefa kibica, gdzie 
będzie można obejrzeć najciekawsze 
mecze Mistrzostw Świata w Rosji. Roz-
pocznie się 19 czerwca od meczu na-
szej reprezentacji z Senegalem, a za-
kończy 15 lipca finałem w Moskwie. 

Strefa kibica w amfiteatrze w par-
ku Sowińskiego będzie funkcjonowała 
w 11 dni meczowych. – Na wielkim te-
lebimie będzie można obejrzeć nie tylko 
wszystkie mecze grupowe Polaków, ale 
również fazę pucharową. W trakcie 11 
dni transmisji pokażemy 17 najważ-
niejszych meczów Mundialu – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. 

Zadaszona widownia amfiteatru za-
mieni się na czas Mundialu w trybuny, 
na których nawet 2500 osób będzie 
mogło oglądać rywalizację najlepszych 
piłkarzy świata. Organizatorzy przy-

gotowali również liczne atrakcje dla 
kibiców, punkty gastronomiczne i mini 
strefę rekreacji z myślą o najmłodszych. 
Część spotkań będzie rozgrywana w dni 
powszednie i już od godz. 15.00 będzie 
można zawitać do strefy kibica w gronie 
znajomych ze szkoły lub pracy.

– Postanowiliśmy, że zorganizuje-
my z myślą o kibicach, miejsce, gdzie 
wspólnie w dobrych warunkach bę-
dzie można śledzić przebieg Mundialu. 
Coraz częściej kibice chcą wspólnie 
przeżywać sportowe emocje, zamiast 
oglądać mecze w domu. Wychodzimy 
naprzeciw tym trendom, oferując miej-
sce do oglądania mistrzostw dla miesz-
kańców i osób pracujących na Woli, 
a także dla wszystkich, którzy zechcą 
odwiedzić nasz amfiteatr.  Mam nadzie-
ję, że oprócz dobrej zabawy, będziemy 
mogli wspólnie cieszyć się z sukcesów 
naszej reprezentacji – mówi burmistrz 
Strzałkowski. 

Wolska strefa kibica będzie jedną 
z kilku miejskich stref, które zostaną 
zlokalizowane w różnych dzielnicach. 

Projekt jest współfinansowany z bu-
dżetu m.st. Warszawy.

Strefa kibica w amfiteatrze przy 
ul. Elekcyjnej będzie otwarta 19, 24 
i 28 czerwca oraz 1-2, 6-7, 10-11, 
14-15 lipca. Wstęp wolny! 

Dni meczowe na wolskiej 
strefie kibica:

• 19.06 (16:00-22:00): Polska-Sene-
gal; Rosja-Egipt

• 24.06 (19:00-22:00): Polska-Ko-
lumbia

• 28.06 (15:00-22:00): Japonia-Pol-
ska; Anglia Belgia

• 01.07 (15:00-23:00): 1/8 finału
• 02.07 (15:00-23:00): 1/8 finału
• 06.07 (15:00-23:00): ćwierćfinał 
• 07.07 (15:00-23:00): ćwierćfinał 
• 10.07 (19:00-23:00): półfinał
• 11.07 (19:00-23:00): półfinał
• 14.07 (15:00-29:00): mecz o III 

miejsce
• 15.07 (16:00-21:00): finał

Mundialowe strefy kibica

Kulturalne lato na Bemowie
ROZMOWA Z MARKIEM LIPIŃSKIM ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

Spektakl w ich wykonaniu zgromadził 
ogromną widownię, nasz amfiteatr nie 
mógł pomieścić wszystkich chętnych. 
Dni Bemowa w tym roku były krót-
sze, ale bardzo bogate. A że mają już 
dobrą markę, udało nam się zwięk-
szyć ich budżet, pozyskując sponsorów 
na 130 tys. złotych.

• Za kilka dni rozpoczną się waka-
cje, tradycyjnie już na Bemowie 
bogate w wydarzenia kulturalne 
i rozrywkę...
– Będzie „Osiecka na Bemowie”, 

ale tym razem tylko w czwartki w lip-
cu. Natomiast czwartkowe koncerty 
w sierpniu będą poświęcone Młynar-
skiemu. Oczywiście we wtorki – jak 
dotychczas – letnie kino, tym razem 
poświęcone Leonardo DiCaprio, z fil-
mami, które wybrali sami mieszkańcy.

Będą też słynne już na całą Warsza-
wę i okolice nasze bemowskie potań-
cówki. Każda z nich w innym klimacie: 
warszawskim, włoskim, lat 60., lat 70. 
Tym razem będą w innym miejscu – 
nie przy ratuszu, ale na terenie osiedla 
Przyjaźń, wśród zieleni, za akademika-
mi. Ustawimy tam drewniany podest 
do tańca, zawiesimy girlandy, dzię-
ki czemu potańcówki w tym miejscu 
będą miały bardziej urokliwy charakter.  
Wakacje zakończymy 2 września 

w amfiteatrze koncertem Aloszy Aw-
diejewa, o którego mieszkańcy wielo-
krotnie mnie pytali, domagali się wręcz 
ponownego jego występu.

W ramach obchodów 100-lecia nie-
podległości mamy również wakacyjny 
cykl koncertów: „100 lat z polską pio-
senką”. Startujemy z piosenkami okresu 
międzywojennego, później będzie big 
beat, aż do współczesnej muzyki pol-
skiej, zespołów rockowych, w aranżacji 
i wykonaniu młodych polskich artystów.

• Zapewne ma Pan jeszcze inne po-
mysły…
– Tak, ale nie o wszystkim chciał-

bym już teraz mówić, bo niektóre jesz-
cze dopracowuję, uzgadniam. Na pewno 
będzie o nich już można mówić w sierp-
niu, może w następnej rozmowie. Pla-
nujemy jeszcze komediowe spektakle 
w piątki w amfiteatrze, może też kabare-
towe… Reszta to niespodzianka.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Dokończenie ze str. 1

Przyczyn większości wypadków 
nad wodą należy upatrywać w nad-
miernej brawurze osób zażywających 
kąpieli, często połączonej z alkoholem, 
słabym rozeznaniu zbiornika, braku 
umiejętności i nieodpowiednim przy-
gotowaniu do pływania, niestosowaniu 
indywidualnych środków ochrony, ale 
również w braku odpowiedniego nad-
zoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Aby wypoczynek nad wodą był 
bezpieczny, musimy pamiętać, że bez-
pieczeństwo nasze i naszych dzieci 
w tych miejscach zależy w dużej mie-
rze od nas samych. Przestrzegajmy 
więc podstawowych zasad, które po-
winny obowiązywać podczas wypo-
czynku nad wodą.

Pamiętajmy, że najczęstszymi 
przyczynami 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 zabronio-
nych.

• Skoki „na główkę” do wody w nie-
znanym miejscu.

• Pływanie obok statków, barek i ło-
dzi motorowych, w pobliżu śluz 
i zapór wodnych.

• Siadanie na rufie kajaku lub na bur-
cie łodzi.

• Nieumiejętność postępowania 
w przypadku wywrócenia się kaja-
ka 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 podsta-
wowych zasad możemy sprawić, aby 
nasz wypoczynek nad wodą był bez-
pieczny i zakończył się szczęśliwe. Pa-
miętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy 
w głównej mierze od nas samych!

KRP V

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 uto-
nęło 10 osób. W ciągu pierwszych 3 dni czerwca życie w wodzie stra-
ciło 12 osób. Łącznie od 1 kwietnia do 3 czerwca utonęło w Polsce 
już 101 osób.

Wybory do II kadencji  
Rady Seniorów Dzielnicy Wola

W dniach od 15 czerwca do 26 czerwca 2018 r. trwa głosowanie na kandydatów  
do II kadencji Wolskiej Rady Seniorów.

Głosować mogą osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na terenie 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  

Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym 
oddaje się głos tylko na jednego kandydata.

Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, nieczytelne wypełnienie karty 
wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos 
w procedurze głosowania.

Kartę wyborczą można pobrać w następujących miejscach:
1)  w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,  

Al. „Solidarności” 90,
2)   w filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w Wolskim 

Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 oraz ul. Obozowej 85 oraz w Ośrodku 
Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5.

Kartę wyborcza można składać:
1)  w skrzynce wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola  

m.st. Warszawy Al. „Solidarności” 90,
2)  w skrzynkach wystawionych w: filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola  m.st. 

Warszawy przy ul. Bielskiego 3, ul. Chłodnej 11, ul. Młynarskiej 35a i ul. Redutowej 48, 
Wolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 oraz ul. Obozowej 85, 
w Ośrodku Wsparcia  dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5, w Przedszkolu nr 426 przy 
ul. Boguszewskiej 4, 

3)  na poczcie – wysyłając drogą pocztową na adres Urzędu Dzielnicy Wola  m.st. Warszawy  
Al. „Solidarności” 90 z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Wola – głosowanie” 
(liczy się data stempla pocztowego).

Zapraszamy do głosowania!
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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 
realizacji celu jest zawsze jak najbar-
dziej zasadne, a w myśl relatywnie 
nowej maksymy mówiącej o „uży-
waniu głowy bardziej niż pienię-
dzy” możemy raz jeszcze pokusić się 
o analizę innych niż finansowe spo-
sobów realizacji 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 
społeczną dotyczącą bezgotówkowe-
go 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 rozwiąza-
niu, jakim ciągle jest staromodny 
barter, a ignorowanie sprawdzone-
go pomysłu Gudzowatego na barter 
oddłużeniowy i to w chwili kiedy 
Balcerowicz wiesza na warszawskiej 
ścianie zegar długu publicznego, jest 
jak to powiadają „strzałem we wła-
sne kolano” 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 poka-
zać 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 Ciechocinku, 
podobne konstrukcje znajdziemy też 
w Konstancinie i Legionowie, a od te-
raz 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. Przykła-
dem jest Szpital Wojewódzki w El-
blągu, gdzie pacjenci wykorzystują 
mikroklimat tężni w rekonwalescencji 
i powrocie 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 „mi-
nutkę”. 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 igno-
ruje. Jest spokojnym pie-
skiem czekającym na praw-
dziwy, kochający dom. Ru-
mianek jest zaszczepiony 
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  towa-
rzyszyły targi China Machinex, na któ-
rych firmy z Chin prezentowały nowe 
możliwości technologiczne na rynku 
maszyn, energii i narzędzi. Ponad-
to 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, am-
basador Chińskiej Republiki Ludowej 
w Polsce. Dwa miesiące pełnienia misji 
ambasadora okazały się wystarczającym 
okresem, by docenić rolę samorządu 
gospodarczego w rozwoju kontaktów 
chińsko-polskich. Ambasador podzięko-
wał za tę działalność Warszawskiej Izbie 
Gospodarczej . Podkreślił korzystne po-
łożenie Polski na szlakach handlowych 
i tradycje wzajemnych kontaktów han-
dlowych. Polska wg ambasadora jest 
uprzywilejowana….

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 waż-

ny 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 Go-
spodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. Gala podsumowująca te 
wydarzenia była świetną okazją do spotkania liderów przedsiębior-
czości 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
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Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
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• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 52
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
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Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67
  % 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania
  % 22 664 15 58 
czynny: środy 13.00-16.00
piątki 9.00-12.00
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Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
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tytułem nadesłanych materiałów.
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Amfiteatr
w parku Sowińskiego

ul. Elekcyjna 17

w czerwcu: 
•  17 czerwca (niedziela) godz. 18.00 

– „Pod gołym niebem” – spektakl 
muzyczny grupy Terno. Spektakl 
utrzymany w klimacie cygańsko-bał-
kańskim. Wstęp wolny

•  22 czerwca (piątek) godz. 19.00 – Fe-
stiwal Orkiestr Wojskowych – Kon-
cert Orkiestry Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego i Orkiestry Wojskowej 
Toruń. Wstęp wolny

•  23 czerwca (sobota) godz. 18.00 
– Amfiteatr Bemowo – koncert Or-
kiestry Wojskowej z Karkowa i Or-
kiestry Woskowej z Koszalina. Wstęp 
wolny

•  23 czerwca (sobota) godz. 18.00 
– Scena Letnia gm. Stare Babice – 
koncert Orkiestry Wojskowej Toruń. 
Wstęp wolny

Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85

w czerwcu:
•  17 czerwca (niedziela) godz. 15.00 

– Koncert „Piosenki filmowe” – prze-
boje z najpiękniejszych filmów w wy-
konaniu uczestników zajęć ze śpiewu 
klasycznego, musicalowego i piosen-
ki aktorskiej. Wstęp wolny

•  18 czerwca ( poniedziałek) godz. 
18.00 – Spektakl muzyczny „Baj-
ka o czarnym kocie” w wykonaniu 
uczestników zajęć „Mały Musical”. 
Wstęp wolny

•  22 czerwca (piątek) godz. 18.00 – 
Koncert fortepianowy w wykonaniu 
uczniów sekcji fortepianu. W progra-
mie utwory m. innymi F. Chopina, 
A. Rybickiego, W. A. Mozarta, P. 
Czajkowskiego, L. V. Beethovena. 
Wstęp wolny

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

•  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

Ogłoszenia drobne
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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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