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Choć kalendarzowe lato zawita 
do nas dopiero 21 czerwca, na Bie-
lanach zaczęło się nieco wcześniej. 
Dzielnica przywitała je podczas co-
rocznej imprezy „Witaj lato na Biela-
nach” – pierwszy raz było to dwudnio-
we wydarzenie. 

W piątek, 8 czerwca przy stacji 
metra Słodowiec na tzw. Serku Bie-
lańskim, odbyły się koncerty, które po-
prowadził Jarosław Budnik. Wystąpili: 
Bownik oraz Smolik i Kev Fox oraz 
gwiazda wieczoru – Ania Dąbrowska, 
przyjęta przez bielańską publiczność 
wyjątkowo gorąco. Artystka zaśpiewa-
ła zarówno piosenki nowe, jak i świet-
nie znane hity. 

Drugi dzień powitania lata na Bie-
lanach rozpoczął się Wielką Paradą 
spod stacji metra Wawrzyszew na Se-
rek Bielański. Była orkiestra, szczu-
dlarze, tłum mieszkańców dzielnicy 
oraz nieodłączny element każdej pa-

rady – tzw. platformy, czyli kolorowo 
przyozdobione samochody ciężarowe 
wypełnione ludźmi. W paradzie wzięli 
też udział: burmistrz Bielan Tomasz 
Mencina i jego zastępcy: Magdalena 
Lerczak, Artur Wołczacki, Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, 
a także radny miasta Piotr Mazurek 
oraz bielańscy radni. 

Następnie odbył się piknik na Ser-
ku Bielańskim. Każdy uczestnik mógł 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
na temat Bielan, wziąć udział w grach 
i zabawach przygotowanych przez bie-
lańskie placówki kulturalne i oświato-
we, skorzystać z porad na tematy zdro-
wotne, porozmawiać o przyrodzie i kul-
turze, nauczyć się ekologicznego stylu 
życia, napić warszawskiej kranówki 
i wesoło bawić. Teren pikniku podzie-
lono na strefy: sportową, zdrowia, eko-
logiczną oraz Strefę Malucha, z której 
oferty najmłodsi korzystali na całego! 

Wielką atrakcją był autobus mieszczący 
mobilne studio filmowe. Wiele pozy-
tywnych emocji wywołał koncert Or-
kiestry Kameralnej Filharmonii Naro-
dowej, która wykonała utwory klasycz-
ne, ale także muzykę filmową. Odbył 
się także: pokaz gimnastyki seniorów, 
spektakl dla dzieci „Baśniowa podróż 
klaunów”, nauka tańca oraz koncert 
zespołu Dixie Tigers Band połączony 
z potańcówką oraz „Silent Disco”. Ani-
matorem wydarzeń na małej scenie był 
niezawodny DJ Kozak. 

Wieczorne koncerty na dużej scenie 
poprowadził Szymon Majewski. Roz-
począł zespół Lemon, potem wystąpił 
Kuba Badach, a następnie  Maciej Ma-
leńczuk. 

„Witaj Lato na Bielanach 2018” 
przeszło do historii jako bardzo udane 
wydarzenie. Dopisała pogoda, artyści 
i – przede wszystkim – bielańska pu-
bliczność.

Szansa dla mieszkańców Żoliborza
Obecnie bezrobocie jest na rekordowo 

niskim poziomie. Niemal każdy ma posadę. 
Czy zatem w tych czasach ma sens funk-
cjonowanie agencji pośrednictwa pracy? 
Okazuje się, że tak. 

– Co prawda bezrobocie jest niskie, 
ale wg różnych badań od 20% do 60% 
Polaków planuje zmienić pracę w tym roku. 
Ludzie szukają stanowisk, na których będą 
się realizować, dobrze zarabiać i korzystać 
z dodatkowych benefitów. I to właśnie z taką 
ofertą wychodzimy do mieszkańców Żolibo-
rza i okolic – mówi Korneliusz Jędrysek, 
kierownik oddziału Trenkwlder. To jedyne 
w tej okolicy takie biuro. Żoliborzanie znaj-
dą tu zarówno oferty pracy tymczasowej, 
jak stałej – na stanowiska produkcyjne, 
biurowe i specjalistyczne.

Dni Otwarte
Firma oferuje pracę dla ludzi w każdym 

wieku. Przekrój społeczny dzielnicy jest 

duży, dlatego właśnie tutaj zdecydowano 
się otworzyć kolejny oddział Trenkwalder. 

– Uznaliśmy, że mieszkańcy Żoliborza 
mają duży potencjał. Zróżnicowanie de-
mograficzne świetnie wpisuje się w szeroki 
wachlarz naszych ofert – dodaje Korneliusz 
Jędrysek.

Już 27 czerwca mieszkańcy będą mo-
gli przekonać się o tym sami. Tego dnia 
organizowany jest Dzień Otwarty, podczas 
którego specjaliści Trenkwalder pomo-
gą przygotować CV, doradzą, przygotują 
do rozmowy oraz przedstawią specjalne 
dopasowane oferty pracy. 

– Nasi doradcy zawodowi przez cały 
dzień od 10 do 16 będą do dyspozycji 
kandydatów. Na uczestników, oprócz wielu 
ofert pracy czekają upominki. Zapraszamy 
zarówno osoby mające już doświadczenie 
zawodowe, jak i absolwentów – mówi kie-
rownik biura. 

Bielany przywitały lato

Nowy punkt na mapie Żoliborza
Przyjdź po nową pracę  
i doradztwo zawodowe
Przy ul. Czaki 2, przy stacji metra Marymont otwarto nowe biuro agencji pracy 
Trenkwalder. Można tam bezpłatnie skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawo-
dowego, skonsultować swoje CV, czy znaleźć wymarzoną posadę.

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

Na rozbudowującym się Żoliborzu 
przybywa nowych ulic. Kolejną małą bez 
nazwy zlokalizowaną pomiędzy ulicami 
Przasnyską i Anny German  przy wejściu 
do budowanej szkoły postanowiono nazwać 
ulica Lubraniecka. To historyczna nazwa 
z banku nazw jednej z nieistniejących dziś 
żoliborskich ulic, równoległa do dawnej 
na Zatrasiu, którą chciano przywrócić.

Propozycję tę pozytywnie zaopiniował 
zespół nazewnictwa miejskiego, komisja ds. 
nazewnictwa miejskiego Rady Warszawy, 
a także rada Żoliborza.

Żoliborscy radni byli za to przeciwni 
temu, aby nazwa ulicy Józefa Hauke-Bosa-
ka otrzymała nowe brzmienie ulica Józefa 
Haukego-Bosaka. Jak wyjaśniono, projekt 
skorygowania nazwy tej ulicy powstał po-
noć w związku ze zgłaszanymi przez miesz-

kańców wątpliwościami co do poprawności 
zapisu dwuczłonowych nazwisk w nazwach 
niektórych warszawskich ulic.

Zespół nazewnictwa miejskiego po za-
sięgnięciu opinii językoznawców przyznał, 
że zasadą w języku polskim jest odmia-
na obu członów nazwiska. Można jej nie 
stosować dla pierwszego członu nazwiska 
jedynie, gdy jest on herbem lub zawołaniem 
bojowym. W związku z tym prawidłowa na-
zwa tej ulicy powinna brzmieć: ulica Józefa 
Haukego-Bosaka.

I choć komisja ds. nazewnictwa miej-
skiego Rady Warszawy również uznała 
za zasadne skorygowanie zapisu tej nazwy, 
to żoliborscy radni byli przeciw robieniu ta-
kiego zamieszania. Dlatego też negatywnie 
zaopiniowali tę propozycję.

(PON)

Na Żoliborzu

Uliczne zamieszanie

Na platformie od lewej: Magdalena Lerczak zastępca burmistrza Bielan, Tomasz Mencina burmistrz Bielan, Wojciech Borkowski radny Bielan  
i Piotr Mazurek radny Warszawy
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Zgodnie z wytycznymi zarządu 
w dzielnicy przywiązuje się dużą wagę 
do poprawy estetyki. Wyremontowane 
place zabaw, podwórka, kwiatki, rabat-
ki, nowe chodniki zauważają miesz-
kańcy Bielan i sami włączają się w ich 
planowanie. 

– W wielu miejscach wymieniliśmy 
nawierzchnię ciągów pieszych i pieszo-
-jezdnych. Przeprowadziliśmy z dawna 
oczekiwaną pielęgnację drzew oraz  te-
renów zielonych. Dzięki temu niektóre 
z osiedli komunalnych nie różnią się 
od osiedli spółdzielczych – powiedział 
na sesji Arkadiusz Przybylski, dyrektor 
bielańskiego zakładu gospodarowania 
nieruchomościami. Radni jednogłośnie 
przyjęli sprawozdanie ZGN za 2017 rok.

W jego zasobach jest blisko 
5700 lokali komunalnych w 899 bu-
dynkach tzw. 100 proc. miasta oraz 
w 4794 wspólnotowych, 309 lokali 
użytkowych oraz ponad 735 tys. m. 
kw. nieruchomości, tym 428 tys. m. 
kw. zewnętrznych terenów zielonych. 
Na ich konserwację zakład otrzymał 
508 tys. zł. Dzięki finansowej nadwyż-
ce wiele z nich w ub. roku przeszło 
rekultywację tej m.in. przy ul. Kaspro-
wicza 13, 15, 17, 19, ul. Staffa 38, Przy 
Agorze 10, przy ul. Broniewskiego 52. 
W 15 miejscach wyremontowano chod-
niki m.in. przy ul. Gajcego 11, Doryc-
kiej 9, ul. Kasprowicza 50, al. Zjedno-
czenia 25, ul. Kasprowicza 78, ul Ma-
rymonckiej 35, ul. Skalbmierskiej 17, 
 ul. Oczapowskiego.

Jak przypomniano 1/5 budynków 
na Bielanach pochodzi sprzed wojny. 
Stan techniczny tych stanowiących 
w 100 proc. własność miasta wymaga 
przeprowadzenia remontów i napraw 
doprowadzających je do właściwego 
stanu technicznego. W ub. roku na jego 
poprawę wydano ponad 9,2 mln zł. 
Środki te przeznaczono m.in. na wy-
mianę stolarki okiennej, termomoder-
nizację wielorodzinnego budynku przy 
ul. Pęcickiej 23, na remonty elewacji, 
dachów, na rewitalizację podwórka 
przy ul. Lisowskiej 29, na naprawy 
miejsc postojowych dla osób niepełno-
sprawnych i wykonanie nowych przy 
ul. Broniewskiego 50 i Kochanowskie-
go  52 i remonty 125 pustostanów. 

Duże zadłużenie
W 2017 roku planowane 

na 56 mln zł wydatki ZGN wykonał 
w 98 proc. na kwotę 55 mln zł. Z zapla-
nowanych zaś dochodów w wysokości 
ponad 52 mln zł na rachunek bielań-
skiego ZGN wpłynęło 46,9 mln zł, 
czyli 89,5 proc. Najwyższą wartość 44 
proc. stanowiły wpłaty z tytułu zwrotu 
odpłatności za media oraz opłaty z ty-
tułu czynszu za lokale mieszkalne 35 
proc. oraz użytkowe 13 proc. I choć 
z pomocy mieszkaniowej korzysta oko-
ło 20 tys. mieszkańców, a przyznane 
ulgi przy obniżce czynszów wyniosły 
ponad 540 tys. zł, zadłużenie w porów-
naniu z poprzednim rokiem wzrosło 
o blisko 2 mln zł do ponad 69 mln zł. 

Największe, bo sięgające 62,9 mln zł 
dotyczyło lokali mieszkalnych, nieco 
spadło (do 6 mln zł) lokali użytkowych 
oraz do 280 tys. zł za garaże. Łącz-
ny przyrost roczny był mniejszy niż 
uprzednio.

W ub. roku w ramach czynności 
windykacyjnych wysłano 2570 we-
zwań do zapłaty. Gdy podjęte działania 
nie doprowadziły do spłaty zadłużenia 
wypowiedziano 81 umów najmu lokali 
mieszkalnych, z czego 36 było skutecz-
nych. W ramach restrukturyzacji zadłu-
żenia w dzielnicy podpisano też 125 
porozumień oraz 17 aneksów do wcze-
śniejszych o spłacie długu mieszka-
niowego na kwotę ponad 908 mln zł. 
Ponadto ze skarbnikiem miasta zawarto 
44 porozumień na ponad 3,2 mln zł. 
Do komornika skierowano 208 wnio-
sków o wszczęcie egzekucji, w wyniku 
czego odzyskano prawi 902 tys. zł.

Jak poinformowano w ramach 
współpracy ZGN z Krajowym Reje-
strem Długów do rejestru wpisano 239 
osób i firm na kwotę prawie 8,5 mln zł.

Rok 2017 był drugim rokiem funk-
cjonowania w dzielnicy programu 
udzielania pomocy spłaty zadłużania 
poprzez odpracowania długu. Zainte-
resowanie było spore. W tej sprawie 
wpłynęły 34 wnioski i podpisano 24 
umowy. Wartość świadczenia niepie-
niężnego wyniosła ponad 137 tys. zł, 
w tym jedna osoba odpracowała ponad 
26 tys. zł.

(PON)

To już wieloletnia tradycja wspól-
nego świętowania Dnia Dziecka 
na Chomiczówce! 3 czerwca na tereny 
rekreacyjne przy ul. P. Nerudy 1, przy-
były licznie całe rodziny ze swoimi 

pociechami. W magiczny świat „Ali-
cji w krainie czarów” zabrał nas teatr 
Illuminati. Nie zabrakło także anima-
cji, konkursów z nagrodami, sportów 
ulicznych, leśnej stolarni i Bielańskie-

go Słonia. Było barwnie i kolorowo. 
Na zakończenie całodziennych atrakcji 
wystąpił zespół AlCapone, w którego 
repertuarze usłyszeliśmy najbardziej 
znane melodie. 

Na majowej sesji rada Bielan po-
zytywnie zaopiniowała sporządzone 
przez byłą dyrektor Ewę Flaszyńską, 
a zaprezentowane przez p.o. dyrektora 
Małgorzatę Spychalską, sprawozdanie 
z działalności bielańskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej za 2017 rok. 
Wspólnie przyznano, że nowa organi-
zacja pracy polegająca na oddzieleniu 
pracy socjalnej od postępowań admini-
stracyjnych i świadczeń (a w ub. roku 
wydano blisko 17 tys. decyzji i posta-
nowień) była dobrym ruchem. Dzię-
ki temu bowiem pracownicy socjalni, 
a jest ich w ośrodku 59, mają więcej 
czasu dla rodzin.

Jak wynika ze statystyk od 5 lat 
maleje liczba mieszkańców Bielan. 
Na koniec 2017 roku spadła poniżej 
127 tys. Wsparciem ze strony OPS ob-
jęte zostały osoby i rodziny pozostają-
ce w 3486 gospodarstwach domowych 
liczących 6001 osób, to jest ok. 4,75 
proc. wszystkich mieszkańców dziel-
nicy. Świadczenia pieniężne przyznano 
1492 osobom z 1414 rodzin liczących 
2372 osoby. Wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej przyznano ponad 3 tys. oso-
bom z 1852 rodzin. 

Zdecydowanie największą grupę 
świadczeniobiorców 60,6 proc. stano-
wiły osoby prowadzące jednoosobo-
we gospodarstwa domowe. Poza tym 
wśród korzystających z pomocy spo-
łecznej najwięcej, bo prawie 50 proc., 
było ze środowisk emerytów i renci-
stów. Ponad 20 proc. stanowiły rodziny 
z dziećmi, a 10 proc. rodziny niepełne. 

Tradycyjnie już najczęstszymi powo-
dami przyznania pomocy były: niepeł-
nosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, ubóstwo, bezrobocie oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych i prowadzenia go-
spodarstwa domowego.

W minionym roku liczba osób bez-
robotnych w dzielnicy zmniejszyła się 
o 639 osób i wyniosła 1964 osoby. 
Większość z nich (1486)  zarejestrowa-
na była w urzędzie pracy ponad 2 lata, 
a znaczną grupę (734 osoby) stanowili 
ludzie po 50. roku życia. W zakresie 
aktywizacji zawodowej ze wsparcia 
OPS skorzystało 357 osób (w tym 168 
nie mające świadczeń pomocy spo-
łecznej) oraz 123 osoby z poradnictwa 
zawodowego. W ramach kontynuacji 
nowej formy aktywizacji zawodowej 
w pracach społecznie użytecznych 
wzięło udział 5 bezrobotnych.

Większe wydatki
W 2017 roku budżet bielańskiego 

OPS sięgający prawie 23,5 mln zł był 
wyższy o blisko 2 mln zł od tego z roku 
poprzedniego. Wykonany został w 99,4 
proc.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
na składki na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe wydatkowano ponad 
5,4 mln zł. Najwięcej, bo prawie 
2,7 mln zł, przeznaczono na zasiłki 
celowe dla 1292 rodzin, m.in. na opłaty 
czynszu, energii, gazu, na zakup leków, 
opału, środków czystości, sprzętu go-
spodarstwa domowego, czy na remont 

mieszkania. Ponad milion złotych po-
szło na zakup żywności. Było to w ra-
mach dożywiania, na realizację którego 
bielański ośrodek w ub. roku wydał 
pond 3,2 mln zł. Ze świadczenia tego 
korzystały 984 osoby, w tym 390 
dzieci ze szkolnych obiadów. Ponad 
2,4 mln zł wydatkowano  na zasiłki sta-
le przyznane 504 osobom. Na pomoc 
usługową przeznaczono 2,2 mln zł. 
Usługami opiekuńczymi obejmowano 
426 osób, z których większość była po-
wyżej  75. roku życia. Specjalistyczne  
świadczono 70 osobom. m.in. chorym 
psychicznie i z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Na wspieranie rodziny wydatko-
wano 360 tys. zł. W ośrodku zatrud-
nionych  było 5 asystentów rodziny, 
którzy współpracowali z 71 rodzinami 
wieloproblemowymi, w których wy-
chowywało się 141 dzieci.

Poza pomocą finansową, w natu-
rze, usługową - osoby i rodziny po-
zostające w trudnych sytuacjach ży-
ciowych wymagające wsparcia objęto 
także szeroko rozumianą pracą socjalną 
(1177 rodzin liczących 2553 osoby) 
oraz poradnictwem specjalistycznym, 
m.in. z zakresu uzależnień, przemocy, 
aktywności zawodowej.

Bielańscy seniorzy chętnie korzy-
stali z bogatej oferty dwóch ośrodków  
wsparcia, a mieszkańcy z realizowa-
nych przez OPS projektów współfinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

(PON)

Na Bielanach

Osiedla komunalne jak spółdzielcze

Dzień Dziecka na Chomiczówce

OPS – więcej czasu dla rodzin

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

Majową sesję żoliborskiej rady 
zwołaną na wniosek zarządu zdomi-
nowały sprawy oświatowe. Radni pod-
jęli trzy uchwały, w których postulują 
do Rady Warszawy o przekształcenie 
z dniem 31 sierpnia br. trzech pod-
stawówek: nr 267 im. J. Słowackiego 
przy ul. Braci Załuskich nr 1, nr 68 im. 
A. Oppmana przy ul. Or-Ota 5 oraz 
nr 92 im. J. Brzechwy przy ul. Prza-
snyskiej 18 a, polegające na likwida-
cji w nich oddziałów przedszkolnych. 
Wynika to z wprowadzonej w grudniu 
2016 roku ustawy Prawo oświatowe 
i konieczności dostosowania sieci 
dzielnicowych szkół do nowego ustro-
ju szkolnego.

Z mocy prawa od 1 września 
2017 roku ww. szkoły stały się 8-let-
nimi. W obecnej chwili już są przepeł-
nione i ze względu na wkraczający wyż 
demograficzny należy się spodziewać 
dalszego wzrostu ogólnej w nich liczby 
uczniów, oddziałów oraz współczynni-
ka zmianowości. 

Podjęcie uchwał o likwidacji 
w tych podstawówkach oddziałów 
przedszkolnych wynika z konieczno-
ści zapewnienia możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego dzieciom z ob-

wodów tych szkół. Jak zapewniono, 
rodzice wszystkich uczniów tych pod-
stawówek zostali powiadomieni o za-
miarze przekształcenia szkół poprzez 
likwidację oddziałów przedszkolnych. 
Dzieciom 6-letnim będą zapewnione 
miejsca w oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych powsta-
łych z przekształceń dwóch gimnazjów 
nr 55, czy szkole nr 391 w al. Wojska 
Polskiego 1a oraz nr 56 w szkole nr 391 
przy ul. Filareckiej, a także w szkole 
nr 65 i w przedszkolach.

Pozytywną opinię odnośnie zamia-
ru przekształcenia tych trzech pod-
stawówek wydał kurator oświaty jak 
i oświatowe związki zawodowe. Jak 
zapewniono, mienie likwidowanych 
oddziałów przedszkolnych pozostanie 
własnością szkół. W placówkach tych 
nie zmniejszy się liczba etatów admi-
nistracyjnych i obsługi.

A ponieważ nauczyciele zatrudnie-
ni w oddziałach przedszkolnych mają 
kwalifikacje do nauczania w eduka-
cji wczesnoszkolnej, nie będzie ko-
nieczności rozwiązania z nimi umów 
o pracę.

(PON)

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.

Na Żoliborzu 

Oświatowe dylematy
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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 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
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Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w czerwcu:
•  16 czerwca (sobota) w godz. 13.00 

– 17.00 – Biało-czerwony Bielań-
ski Piknik przy Stawach Brustmana. 
Wstęp wolny

•  21 czerwca (czwartek) godz. 18.30 
– Akcja Regeneracja w terenie. Ła-
godna sesja jogi odprężającej kręgo-
słup i regenerującej ciało, techniki 
oddechowe, sesja relaksacji na trawie. 
MAL Studnia. Wstęp wolny

•  22 czerwca (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie – Lato wszędzie. Pokaz 
filmów niezależnych z Francji, Polski, 
Włoch i Czech. Dyskusję prowadzi 
Maciej Misztal. Wstęp wolny

•  23 czerwca (sobota) godz. 12.00 – 
Bielańskie Pszczoły – otwarcie pa-
sieki i rodzinne warsztaty pszczelar-
skie. Familijne warsztaty, które mają 
na celu zapoznanie dzieci z życiem 
pszczół i ich ogromną rolą jaką peł-
nią w środowisku naturalnym. Wstęp 
wolny. Zapisy

•  29 czerwca (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie – Nigdy Cię nie opusz-
czę. Pokaz filmów niezależnych z Ar-
menii, Polski i Hiszpanii. Prowadzący 
Maciej Misztal. Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Goldoniego 1

w czerwcu:
•  15 czerwca (piątek) godz. 18.00 – 

Otwarcie wystawy zbiorowej „Ry-
sunek i malarstwo 2018” z pracowni 
Renaty Szymanowskiej BOK. Wstęp 
wolny

•  16 czerwca (sobota) godz. 18.00 – 
przy Stawach Brustmana -  koncert 
Warszawskiej Orkiestry Sentymental-
nej. Wstęp wolny

•  23 czerwca (sobota) godz. 18.00 – 
Koncert „Najpiękniejsze przeboje 
filmowe” w wykonaniu uczestników 
sekcji śpiewu musicalowego i piosen-
ki aktorskiej pod kierunkiem Maryli 
Gralczyk. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w czerwcu:
•  17 czerwca (niedziela) godz. 17.00 

– Czytelnia pod Sowami ul. gen. J. 
Zajączka 8 – 49. Piwnica Poetycka 
„Szarlatanów nikt nie kocha”

•  20 czerwca (środa) godz. 18.00 – Czy-
telnia pod Sowami ul. gen. J. Zajączka 
8 – „Ojciec” – spotkanie z Katarzyną 
Boruń – Jagodzińską, poetką, publi-
cystką i tłumaczką, córką Krzysztofa 
Borunia, dziennikarza, pisarza scien-
ce-fiction, popularyzacja nauki

•  21 czerwca (czwartek) godz. 18.00 
– Czytelnia pod Sowami ul. gen. J. 
Zajączka 8 – Śpiewanie sąsiedzkie – 
Janusz Litwiniec zaprasza

•  27 czerwca (środa) godz. 18.00 – Czy-
telnia pod Sowami ul. gen. J. Zającz-
ka 8 – „Kaskada inspiracji” – sąsiedz-
kie forum młodych

•  28 czerwca (czwartek) godz. 18.00 
– Czytelnia pod Sowami ul. gen. J. 
Zajączka 8 – „Loda Halama – znani 
i nieznani XX- lecia międzywojenne-
go” – spotkanie pierwsze

Ogłoszenia drobne
•  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 MASZYNĘ DO SZYCIA  Łucznik w obudowie drewnianej - do renowacji.  
Tel. 606 345 207

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

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