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Nasze sklepy Na szkolny dzwonek

 Dokończenie na str. 2

l Spółdzielcy razem – str. 5 l Przyjaciele młodzieży spółdzielczej – str. 5 l

W Polanicy Od szeregu lat piszemy na naszych ła-
mach o nieograniczonej wprost eks-
pansji na nasz polski rynek ze strony 

najbogatszych sieci detalicznych z zagranicy. 
Wielkie koncerny, w tym międzynarodowe 
mają potężne środki finansowe na rozwój, 
którym brakuje polskim firmom. Korzystają 
często z dogodnych kredytów, w tym EBOiR 
oraz gwarancji rządowych w swoich krajach. 
Ta ekspansja przybiera już postać koloniza-
cji rynku, ponieważ np. sieć portugalskich 
dyskontów, pod mylącą polską nazwą Bie-

dronka zalewa kraj, spychając polskie sklepy, 
w tym społemowskie, z rynku. Co roku ubywa 
z rynku 7-8 tys. rodzimych sklepów. Nic za-
tem dziwnego, że listopadowy Zjazd Krajowy 
Społem domagał się od władz kraju, także 
drogą ustawodawczą, tworzenia warunków 
do wyrównywania szans rozwoju w stosunku 
do preferowanych przez ostatnie ponad dwie 
dekady koncernów zagranicznych. /p. również 
Batalia o handel – str.4/. 

8 września br. portal inwestycje.pl poin-
formował, że Polska Grupa Supermarketów 
domaga się od władz ustawowego ogranicze-
nia udziałów rynkowych w handlu. PGS ar-
gumentuje, iż Polska znajduje się na szczycie 
listy państw, w których międzynarodowe sieci 
handlowe planują swoją ekspansję. Analizy 
prowadzone w ramach dorocznego raportu 
firmy CBRE pokazują, że od kilku lat w ran-
kingu popularności zdecydowanie przodują 
Niemcy. Jednak silna pozycja Polski na ich 
tle jest odzwierciedleniem dobrej kondycji 
polskiej gospodarki oraz korzystnych per-
spektyw na przyszłość. Od kilku lat prawie 
co 5 międzynarodowy koncern deklaruje, że 
będzie powiększać liczbę swoich sklepów na 
polskim rynku. 

W związku z tym organizacje polskich środo-
wisk kupieckich obawiają się, że zapowiedzi te 
będą prowadzić do wypierania z rynku małych, 
polskich sieci oraz marek, od lat działających na 
polskim rynku. Polska Grupa Supermarketów 
(PGS) domaga się zatem ustawowego wprowa-

dzenia ograniczeń udziałów rynkowych. Ma to 
być obrona przed bardzo silną, zachodnią kon-
kurencją.

 – Potrzebne jest nam systemowe rozwią-
zanie, które obroni polski handel przed zagra-
nicznym. Taki akt prawny miałby regulować 
szeroki zakres spraw: nieuczciwą konkurencję, 
kwestie pracownicze, podatkowe, koncesyjne, 
kontrolne – podkreśla Michał Sadecki, prezes 
PGS.

Apel PGS jest odpowiedzią na skokowo ro-
snącą dominację zagranicznych podmiotów na 

polskim rynku handlowym. PGS postuluje do 
UOKiK o bardziej aktywny nadzór nad aktami 
łamania tzw. ustawy antymonopolowej oraz usta-
wowego zamrożenia udziałów rynkowych sieci 
handlowych na obecnym poziomie. W praktyce 
oznaczać to będzie brak możliwości powiększania 
swojego zasięgu przez podmioty, które osiągnęły 
pozycję dominującą (czyli tak silną, że poprzez 
swoje działania mogącą ograniczać konkurencję 

na rynku), jednocześnie pozwalając na stosowanie 
nieuczciwych praktyk oraz narzucanie warunków 
zakupowych.

– Mamy daleko idące obawy, że bez stosownej 
ustawy UOKiK nie powstrzyma ekspansji zagra-
nicznych podmiotów, które przejmą polski rynek 
spożywczy – twierdzi prezes PGS

Jednocześnie PGS chce wprowadzenia zapi-
sów, pozwalających UOKiK skutecznie nadzo-
rować przypadki nieuczciwych praktyk, zarówno 
wobec konkurencji jak i konsumentów. 

 PGS zaznacza, że nieuczciwe praktyki stosują 
nie tylko sieci lecz niektórzy producenci – bardzo 
mocno wspierając sieci zagraniczne a dyskrymi-
nując polskie. Podobną sytuację można zauważyć 
np. na rynku ubezpieczeniowym, gdzie wpro-
wadzanie ‘’sztucznych’’ limitów gwarancyjnych 
skutkuje różnicowaniem wiarygodności płatniczej 
poszczególnych podmiotów– polskich odbiorców 
towarów. 

– Chcemy, aby zarówno sieci handlowe, jak 
i sami producenci, nie stali na straconej pozy-
cji w negocjacjach z sieciami handlowymi (np. 
opłaty półkowe). W innych państwach zostało 

W Teatrze Zdrojowym im. Mieczysła-
wy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju 
w dniach 7-9 października br. po raz 

kolejny odbędzie się spotkanie zespołów arty-
stycznych , działających pod spółdzielczym pa-
tronatem, tych których założycielami są człon-
kowie spółdzielni, a także tych, dla których 
„artystycznym domem” są spółdzielcze Domy 
Kultury. Podczas dwóch dni profesjonalne jury 
oceni poziom prezentacji i wyłoni laureatów, 
a najlepsi wystąpią przed polanicką publiczno-
ścią na Koncercie Galowym, w ostatnim dniu 
Festiwalu. Podobnie jak co roku barwny, roz-
śpiewany korowód zaprezentuje się mieszkań-
com, turystom i kuracjuszom na polanickiej 
promenadzie, włączając zgromadzonych do 
wspólnej zabawy.  JJ. 

W celu przeprowadzenia wyboru delega-
tów reprezentujących spółdzielczość 
spożywców „Społem” oraz dla wypra-

cowania stanowiska „Społem” w odniesieniu 
do kluczowych problemów zawartych w tezach 
programowych na grudniowy VI Kongres Spół-
dzielczości, we wrześniu br. zorganizowane zo-
staną trzy przedkongresowe zjazdy regionalne. 
Zarząd KZRSS „Społem” z upoważnienia Kra-
jowej Rady Spółdzielczej ustalił, że z przysłu-
gujących 313 spółdzielniom spożywców „Spo-
łem” 26 mandatów, 23 delegatów wybranych 
zostanie bezpośrednio na przedkongresowych 
zjazdach regionalnych, a 3 delegatów wybierze 
Rada Nadzorcza KZRSS „Społem”. I tak, zjaz-
dy te odbędą się w miastach: 

1. w regionie południowym, obejmującym 114 
spółdzielni z województw: dolnośląskiego, mało-
polskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego 

i świętokrzyskiego, dla wyboru 8 delegatów – 
BYTOM 7 września br. 

2. w regionie północno-zachodnim, obejmują-
cym 97 spółdzielni z województw: kujawsko-po-
morskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielko-
polskiego, zachodniopomorskiego, dla wyboru 7 
delegatów – PIŁA 13 września br. 

3. w regionie centralnym, obejmującym 102 
spółdzielnie z województw: lubelskiego, łódzkie-
go, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-ma-
zurskiego, dla wyboru 8 delegatów – WARSZA-
WA 14 września br. 

W przeddzień obrad VI Kongresu, w siedzibie 
Związku, nastąpi spotkanie z wszystkimi wybranymi 
delegatami, w celu omówienia i przygotowania spraw 
dotyczących obrad VI Kongresu Spółdzielczego.

Wybór Tez Kongresowych, do dyskusji 
przed VI Kongresem Spółdzielczości, który od-
będzie się w Warszawie w dniach 12-13 grudnia 
br., publikujemy na str. 2.

– Co pewien czas jesteśmy alarmowa-
ni przez media o możliwościach kradzieży 
tożsamości, czyli wykorzystania wykradzio-
nych, lub przejętych w inny sposób danych 
osobowych nawet dużych grup ludzi przez 
osoby nieuprawnione, w tym różnych oszu-
stów. Ostatnio Ministerstwo Cyfryzacji 
uspokajało opinię, że nie było wycieku da-
nych, ani włamania hakerskiego, gdy komor-
nicy nawet w nocy ściągali dane ok. 1,4 mln 
obywateli. Jak spółdzielnie powinny chronić 
posiadane dane osobowe?

– Istotnie w dobie postępu globalizacji i cy-
fryzacji zagrożenia rosną, ale jest też postęp 
w zakresie zabezpieczeń danych osobowych 
i bardziej rygorystycznych przepisów. Przy-
pomnę, że spółdzielnia jest administratorem 
danych osobowych, tak jak inne podmioty 
(np. spółka prawa handlowego, jednoosobo-
wy przedsiębiorca, stowarzyszenie, fundacja), a nie osoba lub osoby zarządzające 
tym podmiotem (np. prezes czy zarząd spółdzielni), lub też wyznaczony pracow-
nik, np. pełnomocnik zarządu ds. ochrony danych osobowych, administrator 
bezpieczeństwa informacji. Niemniej to osoby zarządzające danym podmiotem 
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobo-
wych i mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za przestępstwa okre-
ślone w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., jeżeli ich 
działaniom można przypisać winę.

Przetwarzanie danych osobowych, to jakiekolwiek operacje wykonywane 
na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opraco-
wywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje 
się w systemach informatycznych. Dane osobowe można przetwarzać w ściśle 
określonych przez prawo sytuacjach, wynikających z art. 23 ustawy. Szczegól-
nie chronione są dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, 
partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych przepisa-
mi /dane wrażliwe/.

Z uwagi na wysokie sankcje jakie grożą za naruszenie ustawy, nawet do 2-3 
lat pozbawienia wolności, zasadne jest by spółdzielnie zatrudniały wyszko-
lonych odpowiednio administratorów bezpieczeństwa informacji ABI. W tej 
chwili 19 spółdzielni społemowskich posiada takich administratorów, m.in. 
PSS-y w Białymstoku, Olsztynie i Zamościu oraz w Warszawie WSS Żoliborz 
i na Mazowszu – PSS Płock. Wiem, że odpowiednie szkolenia organizuje już 
Krajowa Rada Spółdzielcza i KZRSS Społem. To bardzo ważne, gdyż w 2018 
roku wchodzą w życie przepisy unijne, zaostrzające znacznie wymogi ochro-
ny danych i odpowiedzialność karną za naruszenie prawa w tym zakresie. 

– A jak swoje dane osobowe powinni chronić sami spółdzielcy?
– Tak jak każdy obywatel. W każdym przypadku, jeżeli nastąpiło, lub istnieje 

podejrzenie kradzieży tożsamości, wyłudzenia danych, czy oszustwa z tym zwią-
zanego, to musimy zawiadomić organa policji i prokuratury. Możemy sprawdzać 
np. czy ktoś niepowołany składał zapytanie w Biurze Informacji Kredytowej, czy  

Przed VI Kongresem Spółdzielczości

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego  
1 września, co po wakacjach zapoczątkowuje okres 
bardziej intensywnej sprzedaży jesiennej, przepro-

wadziliśmy sondę redakcyjną w sklepach warszawskich 
spółdzielni spożywców: Spółdzielni Spożywców Mokpol 
– MEGASAM przy ul. Surowieckiego na Osiedlu Jary 
na Ursynowie, WSS Praga Południe – przy ul. Między-
narodowej 56 na Saskiej Kępie oraz WSS Śródmieście – 
SEZAM w Al. Rzeczpospolitej 14 na Osiedlu Miasteczko 
Wilanów. W porównaniu z nerwową gorączką w dyskon-
tach, które prowadzą bezpardonową, brutalną wojnę ce-
nową, ulotkową i reklamową w mediach i internecie oraz 
nieuczciwe praktyki w postaci m.in. dumpingu, w skle-
pach spółdzielczych panuje przyjazna, spokojna atmos-
fera, ceniona zwłaszcza przez stałych klientów, którzy 
chcą być traktowani indywidualnie, a nie jak szara masa 
kupujących. 

SS Mokpol

WSS Śródmieście

WSS Praga Południe

Batalia o handel
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Tezy na VI Kongres Spółdzielczości (wybór)

 l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l

Ø Latawce  
w Wyszkowie

Podobnie jak przed rokiem, „Spo-
łem” PSS w Wyszkowie zaprasza 

na piknik rodzinny pod hasłem Świę-
to Latawca „Społem” PSS – III Wy-
szkowski Festiwal Latawcowy, orga-
nizowany 17 września 2016 roku przy 
społemowskiej restauracji „Wyszko-
wianka”. W godzinach 11-15 na bło-
niach nadbużańskich wokół rozgrywa-
ne będą zawody, z udziałem uczniów 
wyszkowskich szkół i ich rodzin. Sę-
dzią głównym zawodów jest Jan Hry-
niewicz, członek Rady Nadzorczej PSS 
w Wyszkowie. Sponsorami imprezy 
będą prezes „Społem” PSS w Wyszko-
wie oraz burmistrz Wyszkowa. Dla 
wszystkich obecnych przygotowane 
będą do degustacji potrawy z grilla 
oraz kawa i herbata. W trakcie trwania 
imprezy w restauracji Wyszkowianka 
można będzie spożyć posiłek z pikni-
kowego menu z 50% rabatem.

Ø Prawo  
dla Warszawy 

Lokale użytkowe będę mogły być 
sprzedawane wyłącznie w drodze 

przetargu – postanowili 25 sierpnia 
br. stołeczni radni. Na sprzedaż loka-
lu o wartości ponad 70 tys. zł będzie 
musiała się zgodzić Rada Warsza-
wy. – Zakładamy, że tryb przetargo-
wy (...) będzie również gwarantował 
nam uzyskanie ceny w wysokości 
wartości rynkowej – powiedział wi-
ceprezydent stolicy Michał Olszew-
ski. Jak wyjaśnił, sprzedaż lokali na 

podstawie wyceny nie daje pewności 
uzyskania ceny rynkowej, ponieważ 
o tym decyduje rynek, czyli siły po-
daży i popytu.

Ø Największy  
w Szczecinie

Po trwającym nieco ponad trzy mie-
siące remoncie, 11 sierpnia br. zo-

stał ponownie otwarty sklep „Castor” 
znajdujący się przy ul. Emilii Plater 
82. Jest to największy z 53 sklepów 
„Społem” PSS w Szczecinie. Jego po-
wierzchnia sprzedażowa wynosi po-
nad 730 m². Sklep „Castor” dołączył 
do grona sklepów całkowicie przebu-
dowanych. Tak jak Hala Piastowska, 
sklepy spożywczy i przemysłowy przy 
ul. Barbary, czy sklep Pogodno przy ul. 
Reymonta. Sklep zyskał nową elewację 
i urządzony jest w nowoczesnym stylu 
i w nowej kolorystyce. Nowe meble, 
regały, oświetlenie, urządzenia, lady 
chłodnicze mają zapewnić lepsze wa-
runki do sprzedaży i przechowywania 
żywności. Koszt modernizacji sklepu 
to około 5 mln złotych.

Specjalną ladę z lodem będą miały 
świeże ryby, morskie oraz słodkowod-
ne dostarczane prosto z Kołobrzegu. 
Na stoisku mięsnym można zmielić 
mięso, ubić kotlety a także zapakować 
próżniowo zakupioną wędlinę. Na wy-
spie serów, można skorzystać z nowej 
usługi jaką jest tarcie żółtego sera na 
życzenie klienta. Nie zabraknie gar-
mażerki, m.in. pierogów, krokietów, 
klusków, łazanek, sałatek itd. W „Ca-
storze” można również kupić świeżo 
wypiekane ciepłe bułeczki z piekarni-
cukierni „Asprod” z ciasta nie mrożo-

nego. Zwiększono ekspozycję świe-
żych warzyw i owoców. Jest też duży 
asortyment nabiału, mrożonek, lodów 
i napojów, a także artykułów przemy-
słowych. 

Ø Sklep  
z barem

Kosztem 3 mln zł, 11 sierpnia br. na 
białostockim osiedlu Dziesięciny, 

przy ul. Zagórnej 10, został otwarty po 
zmodernizowaniu sklep białostockiej 
PSS Hermes. W miejsce dotychczaso-
wego sklepu przemysłowego powstał 
sklep o powierzchni 400 mkw. z szero-
ką ofertą obuwia, artykułów szkolnych, 
kosmetyków i artykułów gospodar-
stwa domowego, a także przestronny 
bar bistro z 70 miejscami. Nowością 
w Hermesie jest okienko dla zmotory-
zowanych – bar w wersji „drive” z ze-
stawami obiadowymi, do nabycia bez 
wysiadania z auta. Średnio rocznie bia-
łostocka „Społem” PSS na inwestycje 
wydaje 10 mln zł. 

Jak mówił Kurierowi Porannemu 
10 sierpnia Janusz Kulesza, wicepre-
zes PSS Białystok, PSS to ponad 1600 
miejsc pracy. Nie tylko w handlu, ale 
i w produkcji i gastronomii. To zobo-
wiązuje. Co roku oddajemy co najmniej 
jeden obiekt z kolejną działalnością. 
I na najbliższe 2-3 lata mamy plany 
rozwoju. Najważniejsze cele to: utrzy-
manie jakości naszej sieci zarówno pod 
względem produktów, jak i obsługi, 
utrzymanie zakładów produkcyjnych, 
bo to one nas odróżniają od zachodnich 
sieci, które z reguły nie mają własnych 
zakładów. I rozwój sieci gastronomicz-
nej w postaci barów szybkiej obsługi.

4. Po 27 latach transformacji 
w Polsce, najbardziej uprzywilejo-
wane są wielkie zagraniczne kor-
poracje, a najbardziej dyskrymi-
nowane są gospodarcze i społeczne 
przedsięwzięcia wspólnotowe ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
o polskim kapitale. W związku 
z tym stajemy przed wyzwaniem 
i koniecznością tworzenia sieci pro-
dukcyjnych, handlowych i finanso-
wych w oparciu o polskie podmioty 
gospodarcze. Do tego celu niezbęd-
na jest współpraca pomiędzy Spół-
dzielniami różnych branż, branżami 
spółdzielczymi i samorządami tery-
torialnymi różnych szczebli, w celu 
integracji polskich podmiotów go-
spodarczych i polsko-kapitałowych 
podmiotów gospodarczych o róż-
nych formach własności, w obronie 
rodzimej przedsiębiorczości./…/ 

7. Spółdzielczość w dużym stop-
niu sprowadzona została przez elity 
do „czystego” biznesu komercyjne-
go, co stoi w sprzeczności z jej istotą 
i zasadami. Utrzymanie tego kierunku 
myślenia powoduje nieodwracalne, 
negatywne konsekwencje. Powoli 
stajemy się bowiem społeczeństwem 
dwubiegunowym. Z jednej strony wą-
ska grupa właścicieli majątku, z dru-
giej zaś najemna siła robocza, na którą 
często maleje zapotrzebowanie. Stoi 
to w sprzeczności z deklarowanym 
programem budowy społeczeństwa 
obywatelskiego i rzeczywistej de-
mokracji. Polityka Państwa powinna 
tworzyć warunki dla zawodowej i spo-
łecznej aktywności dla większości 
obywateli, a nie tylko dla nielicznych. 
Wyrwanie się z marazmu niemoż-
ności i wskazanie nowatorskich kie-
runków zmian w warunkach: szyb-
ko zmieniającej się rzeczywistości 
gospodarczej, rosnącego bezrobo-
cia, wykluczenia społecznego, bie-
dy i bezdomności w naszym kraju, 

jest imperatywem dla spółdzielców, 
spółdzielczości i środowisk lokal-
nych./…/

8. /…/ Spółdzielcy, w tym zarządy 
spółdzielni muszą nabyć większych 
umiejętności solidarnego działania, 
nie tylko w ramach podmiotu spół-
dzielczego, ale także w ramach całej 
spółdzielczości, która liczy 8 milio-
nów członków. W tym celu niezbędne 
jest stworzenie centralnego funduszu 
rozwoju i promocji oraz zintegrowa-
nych działań branż spółdzielczych, 
na który płaciłyby obowiązkową 
składkę naliczaną od przychodu 
wszystkie spółdzielnie./…/

9. Dziś coraz powszechniej przy-
znaje się w świecie, że spółdzielczość 
stanowi jeden ze współczesnych pa-
radygmatów rozwoju gospodarczego 
i nie tylko dlatego, że jest częścią biz-
nesu. Stanowi ona niezbędny kompo-
nent społeczeństwa obywatelskiego, 
przyczyniając się do budowy pań-
stwa bardziej przyjaznego dla ludzi. 
Stwarza szanse aktywności społecz-
nej i zawodowej dla wielu ludzi, daje 
większe poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji oraz możliwość uczest-
niczenia w procesie gospodarowania. 
Zasady zaś i wartości jakimi kierują 
się spółdzielnie są praktycznie tożsa-
me z wartościami będącymi podstawą 
budowania społeczeństwa obywa-
telskiego. Niestety tej świadomości 
brakuje u wielu polskich polityków, 
naukowców , dziennikarzy , praw-
ników, ekonomistów. Powinniśmy 
więc dążyć do tego, aby rozumienie 
istoty, roli i znaczenia systemu spół-
dzielczego przez władze publiczne 
stawało się lepsze…./ 

11. Ruch spółdzielczy stanowi po-
zytywną odpowiedź na zagrożenia 
jakie przynosi współczesny system 
globalnej gospodarki. Jest szansą na 

aktywność zawodową, rozwój osobo-
wościowy i zachowanie godności dla 
wielu ludzi. Spółdzielnie przyczynia-
ją się do ograniczania patologii życia 
społecznego, budowy świata lepszego, 
bardziej przyjaznego dla ludzi, świata 
w którym oprócz konkurencji i współ-
zawodnictwa jest miejsce na współ-
pracę i współdziałanie, świata bardziej 
zrównoważonego i bezpiecznego. 
Spółdzielnie wychodzą naprzeciw od-
wiecznemu dylematowi ludzkości: jak 
pogodzić dbałość o to co własne, in-
dywidualne z troską o dobro wspólne 
i rozumieniem potrzeb innych? 

Czy spółdzielcy podzielają ten 
pogląd, czy spółdzielnie do nich na-
leżące przynoszą im zadowolenie 
i satysfakcję? Czy wpływają na ich 
jakość życia i tworzą poczucie bez-
pieczeństwa? Jeśli nie to dlaczego? 
Jak powinna funkcjonować spół-
dzielnia aby satysfakcjonowała swo-
ich członków?/…/ 

14. Aby realizować stojące przed 
spółdzielczością zadania i cele wy-
nikające z jej statutowych obowiąz-
ków oraz sprostać wymaganiom 
członków, konieczne jest zbudowanie 
wizji i planów rozwoju poszczegól-
nych sektorów w zmieniających się 
uwarunkowaniach. W debacie przed-
kongresowej oczekujemy wniosków 
i propozycji dotyczących współpracy, 
współdziałania i integracji w sektorze 
spółdzielczym. Spróbujmy określić 
zakres i kierunki takiej współpracy 
zarówno w ramach poszczególnych 
branż jak i między spółdzielniami 
różnych branż. W jaki sposób po-
prawiać skłonność i otwartość po-
szczególnych spółdzielni na współ-
pracę?/…/ 

16. Najpilniejszym dziś zadaniem 
jest określenie roli i miejsca ruchu 
spółdzielczego w rozwoju społeczno-
gospodarczym kraju, a celem zmian 
w systemie prawnym, w tym w syste-
mie podatkowym, powinno być stwo-
rzenie warunków do rozbudowy 
zaplecza społecznego w spółdziel-
niach konsumentów i użytkowników 
oraz zahamowanie procesu likwidacji 
spółdzielczych podmiotów przy pełnej 
akceptacji międzynarodowych zasad 
spółdzielczych. Wymaga to zmian 
w systemie podatkowym, w szcze-
gólności dla spółdzielni konsumen-
tów, użytkowników i producentów 
rolnych oraz dokonania wielu innych 
zmian na wzór krajów Zachodniej Eu-
ropy./…/ 

21. W warunkach agresywnych 
działań na polskim rynku zagra-
nicznych sieci handlowych i pro-
dukcyjnych niezbędne są następu-
jące działania wszystkich branż 
spółdzielczych w połączeniu z inte-
gracją poza spółdzielczych podmio-
tów polskich przedsiębiorców, w za-
kresie:

• tworzenia zintegrowanych pio-
nowo sieci wytwórczo-handlowych, 
które oparte byłyby na wartościach 
i zasadach spółdzielczych – od 
bazy surowcowej do konsumenta 
– złożonych wyłącznie z krajowych 
przedsiębiorstw, w tym spółdziel-
ni; szczególnie pożądanym kierun-
kiem stworzenia takiej sieci jest 
certyfikowana produkcja zdrowej 
ekologicznej żywności, wyłącznie 
z pól polskich rolników, poprzez 
spółdzielczy i mieszany: skup, 
przetwórstwo i handel , obsługi-
wane wyłącznie przez krajowych 
przedsiębiorców, aż do „stołu” dla 
polskiego konsumenta; 

• wykorzystania „umów wspólnie 
kontrolowanych”, jako spółdziel-
czej formy rozliczeń finansowych, 
pozwalającej eliminować pośred-
ników i uczciwie rozliczać koszty 
w różnych fazach produkcji, ob-
rotu i handlu, w tym także usług 
wszelkiego rodzaju; pozwala na to 
Międzynarodowy Standard Spra-
wozdawczości Finansowej nr 11 – 
wspólne ustalenia umowne;

• tworzenie na wzorach niemiec-
kich spółdzielczych central (spół-
dzielnie osób prawnych i miesza-
nych) na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym, zrze-
szających podmioty spółdziel-

cze i prywatne krajowe, przede 
wszystkim do realizacji następują-
cych działań: wspólnych zakupów, 
wspólnego marketingu, wspólnego 
serwisu i wspólnego banku (ban-
ków) gwarantujących wykonanie 
płatności między zrzeszonymi pod-
miotami,

• stworzenie infrastruktury fi-
nansowej złożonej ze spółdzielczości 
finansowej i bezodsetkowych walut 
lokalnych ograniczających obrót 
finansowy do skali kraju i znacznie 
zmniejszających wypływ gotówki 
z Polski./…/

27. Ważną kwestią jest prowa-
dzenie na szeroką skalę działalności 
promocyjnej spółdzielczości, upo-
wszechnianie zasad funkcjonowa-
nia spółdzielni, ich społecznej roli 
realizowanej w ramach gospodarki 
rynkowej, poprzez propagowanie 
wiedzy na temat tej formy działalno-
ści w społeczeństwie na wszystkich 
szczeblach, także w ramach szkoleń 
i konferencji.

28. Niezwykle ważna jest także 
spółdzielcza edukacja młodzieży, 
zarówno poprzez wprowadzanie ele-
mentów wiedzy o spółdzielczości do 
programów szkolnych w ramach róż-
norodnych przedmiotów, jak i orga-
nizowanie konkursów, olimpiad oraz 
edukacja praktyczna w postaci spół-
dzielni uczniowskich, które powinny 
być zdecydowanie wspierane przez 
inne spółdzielnie i organizacje spół-
dzielcze./…/ 

Warszawa 
dnia 10 czerwca 2016 r.

 Dokończenie ze str. 1

to już uregulowane – dodaje Sadec-
ki. Warto, by do żądań PGS, jako 
jednej z polskich sieci handlowych, 
dołączyły także polskie spółdzielnie 
handlowe i ich związki, KZRSS Spo-
łem i KZRS Samopomoc Chłopska. 

W ślad za postulatami PGS, chcia-
łoby się zapytać wprost – gdzie jest 
UOKiK w obronie polskiego han-
dlu? Dlaczego zupełnie nie reaguje 
na dyktowane, wyniszczające wojny 
cenowe, na dumping?! Od lat prezesi 

spółdzielni społemowskich z niesma-
kiem kwitują bierność Urzędu w tym 
zakresie i faktyczne sprzyjanie ob-
cym koncernom. Prezes Marek Hej-
da z PSS Pruszków domaga się nawet 
likwidacji UOKiK. Trzeba wspierać 
te ugrupowania parlamentarne i rzą-
dowe, które pod hasłem patriotyzmu 
ekonomicznego, do którego nawiązu-
je w nazwie Zespół Parlamentarny, 
chcą ratować i obronić polski handel, 
poprzez m.in. opracowanie i przyję-
cie kompleksowej ustawy o handlu. 

DARIUSZ GIERyCZ

Batalia o handel
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Ochrona danych osobowych

Chrońmy tożsamość
Rozmowa z zastępcą Generalnego Inspektora  

Ochrony Danych Osobowych (GIODO)  
– ANDRZEJEM LEWIŃSKIM

ktoś nie szukał informacji o osobach 
na podstawie numeru PESEL w Kra-
jowym Rejestrze Długów, czy w ban-
kach, które co roku wyłapują ponad 
100 tysięcy przypadków prób wyłudze-
nia kredytów. 

Co roku, za pośrednictwem m.in. 
naszej strony internetowej GIODO 
przestrzegamy przed zagrożeniami 
w okresie wakacji, np. nie pozwalaj-
my na kserowanie dowodu osobistego 
w hotelu, w wypożyczalni kajaków 
i sprzętu wodnego, na campingu, itd. 
Uważajmy szczególnie przy rejestra-
cji kart pre-paid, przy internetowym 
składaniu wniosków o świadczenia 
z programu 500 plus, czy generalnie 
podczas użytkowania smartfonów 
i różnych aplikacji. Polecamy też lek-
turę książek i opracowań dotyczących 
ochrony danych, której autorką jest 
m.in. generalna inspektor GIODO 
min. Edyta Bielak-Jomaa.

GIODO podpowiada, aby w przy-
padku kradzieży, lub zagubienia do-
kumentu potwierdzającego tożsamość, 
niezwłocznie zastrzec go w ogólnopol-
skiej bazie Dokumenty Zastrzeżone.

– Jaki wpływ na przetwarzanie 
danych osobowych przez spółdziel-
nie wywrze unijne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych z 24 
maja br., które będzie obowiązywało 
w Polsce od 25 maja 2018 roku? 

– Temu tematowi poświęcone było 
moje wystąpienie podczas spotkania 
z dyrektorami generalnymi urzędów 
wojewódzkich w Gdańsku 8 września 
br. Wprawdzie maj 2018 to odległy 
termin, ale musimy się do tego pilnie 
przygotowywać już teraz, bo przepisy 
unijne wprowadzają prawdziwą rewo-
lucję w zakresie ochrony danych oso-
bowych. Znacznie zwiększa się ochro-
na danych oraz znacznemu zaostrzeniu 
ulegają kary, np. aż do wysokości 20 
mln euro w przypadku administracyj-
nych kar pieniężnych i aż do wysoko-
ści 4 procent całkowitego światowego 
rocznego obrotu, w przypadku przed-
siębiorstwa. Te dotkliwe kary świadczą 
o wielkiej wadze jaką Unia Europejska 
i poszczególne kraje członkowskie, 
w tym Polska przywiązują do ochrony 
danych osobowych, w ramach ochro-
ny fundamentalnych praw człowieka. 
Nowe przepisy będziemy upowszech-
niać m.in. w oparciu o umowy o współ-
pracę GIODO z uczelniami wyższymi 
w Polsce, a także poprzez szkolenia dla 
spółdzielni.

– Na koniec rozmowy może lżejszy 
temat dla spożywców. Jakie potrawy 
spożywa Pan Minister najchętniej?

– Moje kaszubskie ulubione klopsy 
w sosie koperkowym oraz zrazy z ka-
szą i ogórkiem, które sam gotuję… 

– Dziękuję za rozmowę i przyjem-
nego gotowania! 

Rozmawiał:
 DARIUSZ GIERyCZ

SS Mokpol

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w naj-
większym sklepie SS Mokpol, 1800-metrowym 
Megasamie w środku ursynowskiego osiedla 

Jary, odczuwamy już ożywienie sprzedaży, bo przy ka-
sach stoją kolejki. Nie są duże, ale na tak dużej powierzch-
ni naprawdę jest co wybierać w różnorodnym towarze. 
W oczy rzucają się osobne kolorowe stoiska i wyspy, np. 
znakomita, efektowna wyspa słodyczy Wawela, pachnące 
odpiekanym na miejscu pieczywem stoisko SPC, lustrza-
ne regały z owocami warzywami, wyspy towarów z ha-
słem ”Strefa niskich cen – aleee taniocha”, ciąg długich 
lad chłodniczych, czy nabiałowych. 

Osobno klienci zatrzymują się zwykle przy stoiskach wę-
dliniarsko-mięsnych. Jak mówi długoletni kierownik skle-
pu, członek Rady Nadzorczej spółdzielni Mokpol Sławomir 
Wieteska, kierujący 36-osobową załogą, stale dbają o to, 
aby utrzymać wysokie zainteresowanie i zakupy klientów. 

Stąd, na dużej powierzchni, tak duża różnorodność towarów 
w każdym ich segmencie i efektowne ich ekspozycje. Np. 
w zakresie nabiału są wyroby różnych mleczarni, od Mle-
kovity i Garwolina po Piątnicę i Łowicz, a stały sprawdzony 
dostawca to ALPAN. Mięso i wędliny to reklamowany od lat 
na frontonie sklepu Sokołów, Pekpol, Morliny, ale i regional-
ny Taurus, Kabanos, Datmus. 

Świeże warzywa i owoce pochodzą od zaufanego, co-
dziennego dostawcy Kazimierza Perzyny. Natomiast wody 
mineralne z różnych wytwórni, m.in. Muszynianki, Żywca, 
Cisowianki. Pieczywo i ciasta to nasza zaprzyjaźniona spół-

dzielnia warszawska SPC, która na własnym firmowym sto-
isku odpieka pieczywo i bułki na miejscu w piecu, ale i zna-
na firma Oskroba, czy PSS Garwolin. Ciasta i słodycze to 
ceniona przez klientów firma rodzinna Janczewscy, Bać Pol 
i Dąbrówka. A obok wyspy Wawela mamy wyroby wedlow-
skie i mniejszych firm cukierniczych. Jest też popyt na dania 
gotowe, np. Pudliszek, Łowicza, Gama Bis, Pamapolu. Na 
miejscu można kupić pieczone kurczaki z rożna, albo tylko 
udka kurze, a drób pochodzi z hurtowni Grini. 

Kiedy przechadzam się wśród półek, znajduję i wydzie-
lony regał z artykułami szkolnymi, gdzie można skomple-
tować wyprawkę szkolną dla ucznia. Jest obok kącik ze sto-
likiem i tablica, gdzie można odpocząć na chwilę i zajrzeć 
do zakupów. Jak mówi kierownik Wieteska, z jego niema-
łego doświadczenia, bo po szkole handlowej aż 35 lat pra-
cuje w spółdzielni, wynika że największym atutem naszych 
spółdzielczych sklepów jest dobry kontakt z klientami. Spo-
ro z nich to stali klienci, którzy mają zaufanie do naszych 
sprzedawczyń, pani Krysi, czy pani Marysi, które życzliwie 
zawsze coś doradzą, porozmawiają, wyjaśnią. I na pewno nie 
oszukają klientów, z którymi znają się nieraz od wielu lat. 
Część klientów korzysta z punktowej karty klienta Mokpolu, 
która jest połączona z kartą klienta Społem. 

W sumie kierownikowi i jego pięciu zastępcom /Sławo-
mir Głusiński, Bożena Szczepańska, Iwona Ślewiczko, Ma-
rianna Kumanowicz i Jolanta Broniszewska/, nie straszna 
konkurencja dyskontów i pobliskiej Biedronki, bo mają od 
lat wspólny język z klientami i dostawcami. Korzystają oni 
z 60-miejscowego parkingu obok i z daleka widzą promocyj-
ne banery i plakaty sklepowe. 

DG 

Na szkolny dzwonek

WSS Praga Południe

7 września br. uruchomiony został po modernizacji 
sklep WSS Praga Południe przy ulicy Międzynarodo-
wej 56, który otrzymał numer 8. To co go wyróżnia, 

to że w sklepie będą dwa specjalistyczne stoiska: piekarni 
Wawerska Błaszczak i stoisko mięsno-wędliniarskie fir-
my Gzella z Borów Tucholskich. 

Od razu zainteresowanie klientów wzbudziły m.in. chle-
by żytnie i orkiszowe oraz jagodzianki i tradycyjne serniki 
z rodzinnej piekarni, a z wędlin z Borów Tucholskich na-
gradzane przez konsumentów szynki regionalne oraz kiszka 
ziemniaczana i pasztetowa z borowikami. Szczególną uwagę 
przyciągał „inteligentny” regał Faktorii Win, z czytelnymi 
wskazówkami w kwestii serwowania win do różnych potraw 
i z różnych okazji, tym bardziej że ceny butelek były umiar-
kowane, bo do 20 zł, nawet markowego Chianti. 

Hasło WSS „Udane zakupy blisko domu”, faktycznie 
potwierdzają mi sami klienci, zwłaszcza starsi mieszkańcy, 
którzy w rozmowie podkreślają, iż od dawna czekali na za-
stąpienie dawnej drogerii na upragnionego „spożywczaka”, 
tuż przy ich blokach na Międzynarodowej. Chwalili sobie też 
degustacje na ciepło, w tym kiełbaski i karkówkę z grilla z Gzelli i flaczki z firmy Sam Smak. Młodszych klientów zadowoliło 
to, że w tym skomputeryzowanym sklepie można płacić używając telefonów komórkowych w systemie BLIK. 

Kierowniczka sklepu Renata Marcinyszyn, z 35-letnim stażem w WSS, liczy również na powodzenie wydzielonego regału 
z certyfikowaną zdrową żywnością, sprzedaż świeżych owoców i warzyw, mrożonek, przypraw i alkoholi. 8-osobową załogą 
kieruje wraz z dwiema zastępczyniami: Jolantą Pardecką i Moniką Krupińską. Dbają o dobre eksponowanie towarów i zachę-
canie klientów na kwadratowej 150-metrowej powierzchni. Z optymizmem liczą na to, że sprostają konkurencji pobliskich 
dyskontów. Początek roku szkolnego to ożywienie zakupów.  DG 

WSS Śródmieście

Ostatni weekend sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego, był okazją 
do świętowania drugich urodzin Sezamu w Miasteczku Wilanów. Przy-
pomnijmy, że 10 sierpnia 2014 r. po 45. latach działalności zamknięty 

został Spółdzielczy Dom Handlowy SEZAM u zbiegu Marszałkowskiej i Świę-
tokrzyskiej. 30 września 2014 r. zyskał zaś nową lokalizację u zbiegu Alei Rze-
czypospolitej i Osi Królewskiej. Urodzinowe ulotki z hasłem: „To już drugi wspól-
ny rok. DZIĘKUJEMY” przyciągnęły wiernych klientów śródmiejskiej Spółdzielni. 
To nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również Warszawiacy, którzy mile wspo-
minają placówkę przy Marszałkowskiej i chętnie odwiedzają jej „młodszą siostrę” 
w Miasteczku Wilanowie. 

Klientów nie zawiedli partnerzy handlowi Spółdzielni, którzy z tej okazji przy-
gotowali degustacje swych produktów. Hostessa firmy JBB częstowała pysznymi 
wędlinami, a Ci którzy ją zakupili otrzymali firmowe gadżety. Przedstawiciel WSP 

„Społem” Kielce zachęcał do zakupu 
keczupów, sosów, czy musztard, któ-
re stanowią znakomity dodatek do 
degustowanych wędlin. SPC zadbało 
o pieczywo i ciastka. Balony z logo „Społem” WSS Śródmieście nie tylko zdo-
biły wnętrze placówki, lecz chętnie sięgały po nie dzieci. Były też inne upomin-
ki: teczki, smyczki, kostki Rubika, etc. przygotowane przez Sekcję Marketingu 
oraz dostarczone m.in. przez firmy: POLMARS i ORBIT. Przy stoisku z upo-
minkami czuwała Joanna Stachowiak, która nadzorowała uroczystość. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu, który dostarczyła cu-
kiernia DUET. Kierowniczka sklepu Wanda Pulkowska z uśmiechem częstowała 
nim przybyłych. Klienci życząc kolejnych rocznic zapewniali o swej lojalności 
i chwalili placówkę za jej przyjazny klimat i bogatą ofertę.

DANUTA BOGUCKA

Przed otwarciem sklepu, od lewej: prezes Bogusław Różycki, 
wiceprezes Zofia Piotrowska i dyrektor Mieczysław Szumiło.
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Wokół podatku handlowego

Przeciwko nieuczciwej przewadze

 l BaTal iA  O  HANDEL  l BaTal iA  O  HANDEL  l

Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, 1 
września br. wszedł w życie i obo-
wiązuje podatek od sprzedaży 

detalicznej. Mija zaledwie kilka dni, 
a już w niektórych mediach ukazały 
się artykuły jaki to on będzie szko-
dliwy zarówno dla klientów, a także 
dostawców do sklepów wielkopo-
wierzchniowych. Sprzyjające wiel-
kim koncernom handlowym media, 
ale i politycy opozycji – PO, Nowocze-
snej, Kukiz15, a nawet PSL twierdzą, 
iż podatek ma być przerzucany na 
ceny towarów i wtedy jego ciężar po-
niosą klienci sklepów, albo też super-
markety wymuszą dodatkowe obniżki 
cen u swoich dostawców i wtedy to ci 
ostatni odczują tego koszty.

Rzecz ta nie dziwi, bo jak pisaliśmy, 
wśród około 200 podatników nowego 
podatku będzie głównie 10 najbogat-
szych sieci zagranicznych, które na 
reklamę w mediach wydają setki milio-
nów złotych /Lidl w ciągu 7 miesięcy 
br. 332 mln zl,, a Biedronka 171 mln/. 
Obecne zaś partie opozycyjne, przez 
szereg lat poprzez swoje rządy faktycz-
nie wspierały nieograniczoną, agresyw-
ną ekspansję wielkich zachodnich sieci 
w Polsce, pozwalając na niszczenie pol-
skiego handlu, w tym rodzimych skle-
pów rodzinnych. 

Jak słusznie zauważa na swym blo-
gu europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk 
w odpowiedzi na ataki opozycji, że „tyle 
tylko, że handel detaliczny cechuje nie-
słychana walka konkurencyjna (o czym 
świadczy chociażby bezpardonowa wal-
ka na upusty prowadzona w ostatnim 
okresie przez dwie wielkie sieci Lidl 
i Biedronka emitujące ogromne ilości 
reklam na ten temat), więc to przerzu-
canie ciężaru tego podatku na klientów 
nie jest wcale takie oczywiste. Z kolei 
przerzucanie ciężaru tego podatku na 
dostawców także nie będzie możliwe 
po przyjęciu przez Parlament ustawy 
dotyczącej nieuczciwych praktyk han-
dlowych.

Już bowiem we wrześniu Sejm 
uchwali ustawę o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi (rząd przyjął 
ten projekt 19 lipca i skierował go do 
Sejmu), która wprowadza wysokie kary 
finansowe za stosowanie przez handel 
nieuczciwych praktyk handlowych wo-
bec dostawców (nawet do 3% wartości 
ich obrotów z roku poprzedniego)”.

Warto wspomnieć, że w ustawie 
przyjęto skalę progresywną tego po-
datku składającą się z dwóch stawek: 
0,8% wartości obrotu od przycho-
du pomiędzy 17 mln zł, a 170 mln zł 
miesięcznie i 1,4% wartości obrotu od 
przychodu powyżej 170 mln zł mie-
sięcznie. Oznacza to, że przychody 
poniżej 17 mln zł miesięcznie, a więc 
204 mln zł rocznie, nie podlegają temu 
podatkowi. W rezultacie tego podatku 
nie zapłacą m.in. spółdzielnie Społem 
i Samopomoc Chłopska. Albowiem 
nowe obciążenie podatkowe ma na 
celu zdaniem rządu, oprócz przyniesie-
nia dodatkowych dochodów do budże-
tu, także wyrównanie szans pomiędzy 
wielkimi sieciami i sieciami dyskon-
tów, a mniejszymi przedsiębiorstwami 
handlowymi, a także wsparcie dla ro-
dzimych producentów żywności, któ-
rzy sprzedają swoje produkty głównie 
w lokalnych sklepach.

Dr Kuźmiuk słusznie zauważa, że 
podatek ma również na celu doprowa-
dzenie do efektywnego opodatkowania 
sieci wielkopowierzchniowych, które 
unikają pełnego opodatkowania w Pol-
sce, transferując część zysków za gra-
nicę, a w konsekwencji powstrzymania 
ekspansji sklepów dyskontowych i wiel-
kich zagranicznych sieci sklepowych. 
Bowiem jeszcze w 2008 sklepy mało-
formatowe w Polsce stanowiły jeszcze 
51% wszystkich placówek handlowych, 
a według szacunków na koniec 2015 
roku tego rodzaju sklepy stanowiły już 
tylko 37% wszystkich sklepów.

W tym roku rząd spodziewa się około 
0,5 mld zł dodatkowych wpływów bu-
dżetowych z tytułu tego podatku, wpły-
wy całoroczne zostały w związku z tym 
oszacowane na blisko 2 mld zł.

Oczywiście, jak już pisaliśmy, poda-
tek nie podoba się firmom zagranicznym 
działających w branży handlu detalicz-
nego w naszym kraju. Reprezentująca 
je i POHiD w Brukseli organizacja Euro 
Commerce już złożyła w Komisji Euro-

Dokładnie 518 220 podpisów 
pod obywatelskim projektem 
ustawy o ograniczeniu han-

dlu w niedziele złożyli 2 września br. 
w Sejmie przedstawiciele Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej. Spo-
tkali się także z marszałkiem Sej-
mu Markiem Kuchcińskim, który 
zadeklarował, że pierwsze czytanie 
projektu w Sejmie odbędzie się już 
w październiku.

Aby obywatelski projekt mógł trafić 
do Sejmu potrzebne było poparcie co 
najmniej 100 tys. osób. Podczas ob-
chodów 36. rocznicy podpisania Poro-
zumień Sierpniowych przewodniczący 
„Solidarności” Piotr Duda poinformo-
wał, że podpisy pod projektem ustawy 
będą zbierane aż do momentu zatwier-
dzenia jej przez prezydenta.

Zgodnie z projektem, jak informuje 
PAP, zakaz handlu w niedziele miałby 
dotyczyć większości placówek han-
dlowych. Przez placówki handlowe 
rozumiane są „wszelkie obiekty, w któ-
rych prowadzona jest sprzedaż towa-
rów i wyrobów kupionych w celu ich 
odsprzedaży w formie m.in. sklepów, 
stoisk, straganów, hurtowni, składów 
materiałów budowlanych oraz domów 
wysyłkowych”. W projekcie zapisano, 
że przepisy objęłyby także: franczyzo-
biorców, przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w oparciu o „umowę 
agencji” (z wyłączeniem stacji paliw), 
przedsiębiorców prowadzących handel 
obwoźny i obnośny.

W projekcie proponuje się, aby 
w wigilię Bożego Narodzenia (chyba, 
że przypada w niedzielę) oraz Wielką 
Sobotę „handel oraz wykonywanie in-
nych czynności sprzedażowych” mógł-
by się odbywać do godz. 14.

W projekcie przewidziano jednak 
szereg odstępstw od zasady zakazu 
handlu. Handel będzie mógł się odby-
wać w dwie kolejne niedziele poprze-
dzające Święta Bożego Narodzenia, 
w ostatnią niedzielę przed Świętami 
Wielkanocnymi, w ostatnią niedzie-
lę stycznia, czerwca, sierpnia oraz 
w pierwszą niedzielę lipca. Ponadto 
odstępstwa dotyczyłyby też m.in.: skle-
pów, gdzie handel prowadzi wyłącznie 
przedsiębiorca prowadzący indywidu-
alną działalność gospodarczą (z wyłą-
czeniem franczyzobiorców i ajentów), 
stacji benzynowych (z pewnymi obo-
strzeniami), piekarni zlokalizowanych 
przy zakładach produkcyjnych prowa-
dzących sprzedaż produktów własnej 
produkcji do godz. 13.

Niedziele dla rodzin

Handel w niedzielę – wynika z pro-
jektu – mógłby też się odbywać m.in. 
w aptekach i punktach aptecznych, 
w kioskach nieprzekraczających 50 m 
kw. powierzchni użytkowej, w których 
sprzedaż gazet, czasopism i biletów 
stanowi minimum 30 proc. miesięczne-
go obrotu placówki (rozumianego jako 
przychód ze sprzedaży), w placówkach 
handlowych prowadzących sprzedaż 
pamiątek, upominków lub dewocjona-
liów, w których sprzedaż wiodąca tych 
produktów stanowi minimum 30 proc. 
miesięcznego obrotu, w placówkach 
handlowych zlokalizowanych w za-
kładach hotelarskich, zakładach opieki 
zdrowotnej i innych placówkach służby 
zdrowia przeznaczonych dla osób, któ-
rych stan zdrowia wymaga całodobo-
wych lub całodziennych świadczeń 

zdrowotnych oraz w zakładach prowa-
dzących działalność w zakresie kultury, 
oświaty, turystyki i wypoczynku.

Wyjęte spod zakazu byłyby też 
m.in.: placówki handlowe nieprzekra-
czające 25 m kw. powierzchni użyt-
kowej usytuowane w obiektach do 
obsługi pasażerów, m.in. w portach lot-
niczych, dworcach autobusowych oraz 
kolejowych, prowadzących sprzedaż 
towarów na promach i w samolotach; 
w kwiaciarniach nieprzekraczających 
50 m kw. powierzchni użytkowej, 
w których sprzedaż kwiatów stanowi 
minimum 30 proc. miesięcznego obro-
tu placówki.

Zakaz miałby też nie obowiązy-
wać platform ani portali interneto-
wych świadczących usługi w zakresie 
sprzedaży towarów, które nie powstały 
w efekcie działalności produkcyjnej. 
Ponadto autorzy projektu proponują, 
by handel w niedzielę był dopuszczony 
m.in. w strefach wolnocłowych.

Dodatkowo, jak czytamy w projek-
cie, nieprzestrzeganie zakazu handlu 
oraz wykonywania innych czynności 
sprzedażowych w niedziele, oraz wigi-
lię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę 
„podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do lat dwóch”.

Obok „Solidarności” w skład 
Komitetu Inicjatywy Ustawodaw-
czej ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele weszły również inne 
związki zawodowe, organizacje 
zrzeszające pracodawców z bran-
ży handlowej oraz stowarzysze-
nia i organizacje społeczne, w tym 
m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, 
Spółdzielnie Spożywców „Społem”, 

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu 
i Usług, Kongregacja Przemysłowo
-Handlowa, Akcja Katolicka, Pol-
ska Izba Paliw Płynnych i Polska 
Grupa Supermarketów. Ponadto 
projekt zyskał także poparcie pol-
skich biskupów.

Unia Europejska nie narzuca za-
sad dotyczących niedzielnego han-
dlu; to kraje członkowskie podejmują 
ostateczną decyzję, czy sklepy mogą 
być otwarte w tym dniu, czy też nie. 
W niektórych państwach, gdzie nie ma 
konkretnych przepisów dotyczących 
godzin otwarcia sklepów w niedziele 
i święta, sprawę reguluje zwyczaj.

Niemal całkowity zakaz han-
dlu w niedzielę i święta obowiązuje 
w Niemczech, Austrii. Częściowe re-
strykcje mają Belgia, Francja, Grecja, 
Holandia, Luksemburg, Holandia i Wę-
gry. Poza UE zakaz handlu w niedzielę 
obowiązuje w Szwajcarii i Norwegii. 
W dziewięciu z 28 państw Unii Euro-
pejskiej obowiązują znaczące ograni-
czenia dotyczące handlu w niedziele 
i święta. W pozostałych 19 przez cały 
tydzień zakupy można robić niemal 
bez limitów

Minister finansów Paweł Szałama-
cha stwierdził 5 września na antenie 
TVN24, że jego zdaniem ogranicza-
nie handlu należy rozpocząć od wpro-
wadzenia jednej wolnej, pierwszej 
niedzieli w miesiącu, zobaczyć jak to 
sprawdzi się w praktyce i po dwóch 
latach wrócić do tematu. Z kolei, jak 
podaje Gazeta Prawna 7 września, mi-
nister rozwoju, wicepremier Mateusz 
Morawiecki w trakcie XXVI Forum 
Ekonomicznego w Krynicy, ubole-
wał że Polska jest jednym z ostatnich 
krajów UE, w którym nie ma żadnego 
zakazu handlu w niedzielę. Jak dodał, 
„można kupić chleb w sobotę, a nie 
w niedzielę, a buty w piątek”.

Opozycyjne PSL opowiada się za 
ograniczeniem handlu w niedziele, ale 
z poprawkami. Kukiz15 chce spraw-
dzić, czy ograniczenie handlu nie za-
szkodzi małym sklepom, a PO uważa, 
że projekt o zakazie handlu w niedziele 
jest zły i opresyjny. Nie wiadomo, czy 
zakaz obejmie także e-sklepy? Posłan-
ka Nowoczesnej Joanna Schmidt ak-
centowała, że jej partia jest przeciwko 
ustawie ws. zakazu pracy w niedziele, 
bo jej wyniku prawie 100 tys. osób 
może stracić pracę. Inaczej powiedzia-
ła w TVN 24 bis Elżbieta Rafalska, 
minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej: – Zakaz handlu w niedziele nie 
spowoduje utraty miejsc pracy. Handel 
ma niedobory kadrowe, więc strasze-
nie, że brak handlu w niedziele spo-
woduje utratę miejsc pracy jest słabą 
argumentacją.

Opr. Red.

W Sejmie, do pierwszego czy-
tania, 26 sierpnia br. został 
skierowany rządowy pro-

jekt ustawy regulującej relacje sieci 
z dostawcami. Jego nazwa to: projekt 
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczci-
wemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi. Po wakacjach 
sejmowych, można spodziewać się 
jego w porządku obrad, najprawdo-
podobniej na posiedzeniu zaplanowa-
nym na 13-14 września, lub podczas 
trzydniowego posiedzenia zaplano-
wanego na 21-23 września. Przypo-
mnijmy, że projekt ustawy wpłynął 
do Sejmu tuż przed parlamentarnymi 
wakacjami, 25 lipca br., po zaakcep-
towaniu przez Radę Ministrów.

Projekt, którym wkrótce zajmą się 
posłowie, przygotowany został przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Resort podkreśla, że celem propono-
wanej legislacji jest wyeliminowanie 
nieuczciwych praktyk handlowych na 
każdym etapie łańcucha dostaw.

Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 
projekt ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu przewa-
gi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi, przedłożony 
przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 
Wyeliminowanie nieuczciwych prak-
tyk handlowych między nabywcami 
a producentami produktów rolno-spo-
żywczych na każdym etapie łańcucha 
dostaw – jest podstawowym celem 
przygotowanej ustawy. 

Supermarkety często wymuszają na 
dostawcach żywności obniżanie cen 
za sprzedawane produkty i nakładają 
dodatkowe opłaty, w rezultacie pogar-
szają sytuację finansową producentów 

żywności. Narzucają wzory umów bez 
możliwości negocjowania ich treści 
z dostawcami, jednostronnie je zrywa-
ją oraz wydłużają terminy płatności za 
dostarczone towary. Sieci handlowe 
stosują różne dodatkowe opłaty m.in.: 
za umieszczenie towaru na „dobrych” 
półkach, powierzchnię ekspozycyjną 
i sprzedażową, usługi reklamowe, prze-
prowadzenie akcji okolicznościowej, 
przekazywanie informacji o sprzedaży 
wyrobów w poszczególnych placów-
kach handlowych, z tytułu otwarcia no-

wej placówki nabywcy, brak zwrotów 
produktów, koszty utylizacji produktów, 
upusty zakupowe lub promocyjne. Zda-
rzają się także przypadki, kiedy to do-
stawcy towarów rolnych czy żywności 
zrywają wcześniej zawarte umowy, bo 
otrzymali korzystniejsze warunki u inne-
go przedsiębiorcy lub uzależniają zawar-
cie umowy od dodatkowych świadczeń. 

Istnieją wprawdzie środki przeciw-
działające nadużywaniu przewagi kon-
traktowej, w tym przez wielkie sieci 
handlowe wobec dostawców towarów, 
to jednak nie zawsze są one wykorzy-
stywane. Przysługujące dostawcom 
roszczenia mogą być dochodzone 
w sądzie, co często wiąże się z długo 
trwającym procesem i koniecznością 
poniesienia wysokich kosztów. Wielu 
dostawców rezygnuje z takiej drogi, bo 
nie chce też ryzykować retorsji, czyli 
np. zerwania długoterminowych kon-
traktów, jakie często łączą je z sieciami 
handlowymi. Nowa regulacja powinna 
rozwiązać problem nieuczciwych prak-
tyk handlowych. 

Zgodnie z projektem ustawy, każdy 
przedsiębiorca, który podejrzewa, że 
wobec niego nieuczciwie stosowana jest 
przewaga kontraktowa, będzie mógł to 
zgłosić do Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. W takiej sprawie 
prezes UOKiK będzie wszczynał postę-
powanie z urzędu, co ochroni zgłasza-
jącego przed identyfikacją. Wszczęcie 
postępowania może być poprzedzone 
postępowaniem wyjaśniającym, które 
nie powinno trwać dłużej niż 4 miesią-
ce, a w sprawach szczególnie skompli-

kowanych nie dłużej niż 5 miesięcy. 
Zgodnie z projektem ustawy, prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów będzie odpowiedzialny za 
eliminowanie nieuczciwych praktyk 
handlowych. 

Zakazane będzie nieuczciwe wy-
korzystywanie przewagi kontraktowej 
nabywcy względem dostawcy oraz 
dostawcy względem nabywcy. Może 
ono polegać m.in. na nieuzasadnio-
nym rozwiązaniu umowy i wydłuże-
niu terminów płatności za dostarczone 
towary oraz uzależnieniu zawarcia lub 
kontynuowania umowy od spełnienia 
przez jedną ze stron świadczenia nie 
mającego związku z zawartym kon-
traktem. 

Przepisy nowej ustawy będą sto-
sowane, jeżeli łączna wartość obro-
tów – w roku wszczęcia postępowa-
nia w sprawie praktyk polegających 
na nieuczciwym wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej lub w którymś 
z dwóch lat poprzedzających wszczę-
cie postępowania – między nabywcami 

pejskiej analizy ponoć pokazujące, że 
ten podatek ich głównie dotyczy. Tylko 
co to za argument – pisze dr Kuźmiuk 
– skoro większość obrotów w handlu 
detalicznym, realizują firmy z udziałem 
kapitału zagranicznego, a więc nowy 
podatek w sposób oczywisty powinny 
właśnie one płacić.

Analiza Euro Commerce wprawdzie 
wskazuje na to, że na wpływy z podat-
ku handlowego do budżetu polskiego 
państwa w 95,3 proc. złoży się 10 naj-
większych zagranicznych detalistów 
sprzedających żywność. Pozostałe 4,7 
proc. wpływów pochodzić będzie od 
10 największych przedsiębiorstw o pol-
skim kapitale. EuroCommerce podkre-
śla, że za każdy 1 proc. swoich przy-
chodów, międzynarodowe sieci zapłacić 
mogą realnie nawet 5-krotnie wyższy 
podatek, niż sieci polskie. Jednakże to 
właśnie pokazuje na niebotyczne zyski 
i kolonizację handlu w naszym kraju 
przez zagraniczne sieci. Co roku z rynku 
znika 5-7 tys. polskich małych sklepów 
rodzinnych. 

Na polskim rynku najszybszy wzrost 
od 2010 r. zanotowało 10 największych 
sieci. Od tamtej pory zwiększyły sprze-
daż aż o około 60 proc. Niekwestiono-
wanym liderem pod względem przycho-
dów (38,5 mld zł w 2015) jest należąca 
do Jeronimo Martins Biedronka, której 
udziały w rynku handlu spożywcze-
go w Polsce wynoszą już ponad 18,4 
proc. – szacują eksperci firmy Roland 
Berger w raporcie „Handel spożywczy 
w Polsce w latach 2010-2020”. Poza 
Biedronką, w czołówce uplasowały 
się kolejno sieci Tesco, Lidl, Kaufland, 
Auchan, ABC, Lewiatan, Carrefour, 
Żabka i Intermarche. W 2015 r. udziały 
każdej z wymienionych sieci mieściły 
się w przedziale 2,5 proc. – 5,8 proc. 
Ogółem 10 największych sieci handlo-
wych zagarnęło dla siebie już 57,7 proc. 
polskiego rynku, choć jeszcze w 2010 
r. ich łączne udziały wynosiły „tylko” 
42,5 proc.

Jak podała PAP, już 2 września li-
der Nowoczesnej Ryszard Petru zade-
klarował, że Nowoczesna po przejęciu 
władzy zniesie podatek handlowy. Póki 
co jednak rząd założył, że w 2017 r. 
podatek ten przyniesie budżetowi 1,6 
mld zł wpływów. Według szefa resortu 
finansów Pawła Szałamachy, podatek 
jest tak skonstruowany, że gdyby część 
sieci handlowych chciała „zagrać nie 
fair” i przenieść podatek w cenach na 
konsumentów, to otwiera się przestrzeń 
konkurencyjna „na mniejszych podatni-
ków”. 

Opr. Red.

i dostawcami produktów przekracza 50 
tys. zł oraz obrót dostawcy lub nabyw-
cy (w roku poprzedzającym postępo-
wanie), który stosował przewagę kon-
traktową przekroczył 100 mln zł. 

Kontrolerzy będą mogli żądać udo-
stępnienia dokumentów związanych 
z przedmiotem kontroli oraz wejścia 
do budynków i lokali oraz środków 
transportu. Za uchylanie się od udzie-
lenia informacji lub utrudnianie roz-
poczęcia bądź przeprowadzenia kon-
troli prezes UOKiK może nałożyć na 

przedsiębiorcę karę do równowartości 
50 mln euro. 

Prezes UOKiK będzie mógł także 
nałożyć na dostawcę albo nabywcę 
produktów rolnych lub spożywczych, 
w drodze decyzji, karę pieniężną w wy-
sokości nie większej niż 3 proc. obrotu 
osiągniętego w roku obrotowym po-
przedzającym rok nałożenia kary, jeśli 
dostawca/nabywca choćby nieumyśl-
nie dopuścił się naruszenia zakazu 
nieuczciwego wykorzystania przewagi 
kontraktowej. 

Prezes Urzędu – na wniosek przed-
siębiorcy – będzie mógł odroczyć uisz-
czenie kary pieniężnej lub rozłożyć ja 
na raty ze względu na ważny interes 
wnioskodawcy. Nie będą też pobie-
rane odsetki za nieterminową zapłatę 
kary, ponieważ system sankcji jest na 
tyle dolegliwy, że nie jest konieczne 
wprowadzanie dodatkowego obciąże-
nia przedsiębiorcy. Środki pochodzące 
z kar pieniężnych będą stanowić do-
chód budżetu państwa. 

Opr. Red.
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40 Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej Marnotrawstwo  
żywności 

Spółdzielcy razem

GS „SCh” Szadek

25 lat FRSU

Przyjaciele młodzieży spółdzielczej

Na krakowskim Rynku Głównym 
pod Ratuszem 28 sierpnia br. 
zakończyły się 40. Międzyna-

rodowe Targi Sztuki Ludowej. Od 11 
sierpnia kilkuset twórców ludowych, 
rzemieślników i artystów z Polski 
i Europy prezentowało sztukę ludową 
i rękodzieło artystyczne. Targi były 
także okazją do skosztowania kulinar-
nych przysmaków z różnych regionów. 
W uroczystym zamknięciu tego wyda-
rzenia, podobnie jak i w jego otwarciu, 
wziął udział prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski.

Jubileuszowe targi były czynne co-
dziennie od godz. 10.00 każdego dnia do 
wieczora, zgromadziły 140 wystawców, 
zarówno polskich, jak i zagranicznych, 
ponad 800 twórców i wykonawców rę-
kodzieła artystycznego. Przyciągnęły 

Pawie pióro na ludowo

też kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających 
i kupujących. Można je więc z powodze-
niem nazwać festiwalem sztuki ludowej 
– uznając przy tym, że jest to, obok Kra-
kowskiego Festiwalu Filmowego, naj-
starszy festiwal w Krakowie. Na Rynku 
wystąpiła m.in. hafciarka Anna Koziana 
z Makowa Podhalańskiego, która brała 
udział we wszystkich targach – od po-
czątku ich istnienia.

40 Międzynarodowe Targi Sztuki 
Ludowej były nie tylko okazją do ku-
pienia wyjątkowych wyrobów ludzkich 
rąk, ale także zobaczenia występów ka-

pel ludowych i zespołów pieśni i tań-
ca czy wzięcia udziału w warsztatach, 
konkursach i zabawach.

Tegoroczne targi zainaugurował Po-
wiat Suski z Podbabiogórzem. Po raz 
pierwszy na targach przedstawiło się 
Krosno, miasto szkła i… ropy nafto-
wej. W nieodległej Bóbrce w 1854 r. 
Ignacy Łukasiewicz założył pierwszą 
na świecie kopalnię ropy naftowej. Nie 
zabrakło też Pińczowa, Podegrodzia 
i papieskich Wadowic. Powiat Nowo-
tarski pokazał uroki Orawy, Spisza 
i Pienin. Co oczywiste – zaprezentował 
się także Kraków ze swoim miejskim 
folklorem, bo przecież „Pępek świata 

nazywa się Kraków” – a skutecznie do-
wiódł tego faktu światowej sławy duet 
krakauerologów: Mieczysław Czuma 
i Leszek Mazan, którym wtórował 
ostatni andrus, bard Zwierzynieckiego 
Półwsia – Aleksander Makino Koby-
liński.

Nie zabrakło na krakowskim Ryn-
ku również i naszych sąsiadów – na 
targach zaprezentowały się bowiem 
Węgry, Słowacja i Ukraina; swój dzień 
miała też Polonia. Imprezę objął hono-
rowym patronatem prezydent Krako-
wa Jacek Majchrowski. – Z radością 
przyjąłem informację o jubileuszowej 
edycji targów. To powód do dumy 

i satysfakcji, że już po raz czterdzie-
sty w naszym mieście odbędzie się to 
szczególne przedsięwzięcie – skomen-
tował. Podobnie swoją radość manife-
stowali prezes Krajowej Rady Spół-
dzielczej Alfred Domagalski i prezes 
Fundacji Cepelia Jan Włostowski. 

Organizatorem 40. jubileuszowych 
Międzynarodowych Targów Sztuki Lu-
dowej w Krakowie była Fundacja Ce-
pelia Polska Sztuka i Rękodzieło, a re-
alizatorem Biuro Międzynarodowych 
Targów Sztuki Ludowej. Ich symbolem 
jest pawie pióro z krakowskiej czapki 
w ludowej stylizacji. 

Opr. Red.

Jak donosi PAP 10 sierpnia br. , 
co czwarty Polak przyznaje się, 
że w ciągu ostatnich siedmiu dni 

zdarzyło się mu wyrzucić jedzenie. 
Najczęściej do kosza trafiają owo-
ce, warzywa, pieczywo oraz resztki 
z posiłków – wynika z najnowszego 
sondażu Centrum Badania Opinii 
Społecznej.

Co drugi badany (49 proc.) deklaru-
je, że w jego domu zawsze sprawdza 
się datę ważności produktów żywno-
ściowych w sklepie, a więcej niż co 
czwarty (28 proc.) – że czasami. Ponad 
połowa badanych (54 proc.) deklaruje, 
że w ich gospodarstwach domowych 
nigdy nie robi się zakupów na tak długi 
czas, by produkty psuły się, nim zdąży 
się je wykorzystać. Mniej niż co pią-
ta osoba (18 proc.) twierdzi, że w jej 
gospodarstwie domowym zdarza się 
to zawsze lub dość często, a niewiele 
więcej niż co czwarta (27 proc.) – że 
rzadko, sporadycznie.

Najczęściej do wyrzucania żywno-
ści przyznają się osoby młode. „Być 
może uczniowie i studenci nie nauczyli 
się jeszcze planować zakupów i gospo-
darować żywnością w taki sposób, by 
unikać marnowania jedzenia. Jednak 
niewykluczone, że badani ci mówią 
o wyrzucaniu żywności przez inne 
osoby w ich gospodarstwie domowym, 
np. przez rodziców, którym osobiście 
trudniej jest przyznać się do złego go-
spodarowania jedzeniem” – podkreślo-
no w opracowaniu CBOS przesłanym 
w środę PAP.

Niespełna jedna trzecia Polaków 
twierdzi, że zawsze chodzi na zakupy 
spożywcze z listą potrzebnych produk-
tów (31 proc.). Tyle samo deklaruje, że 
robi się tak czasami (31 proc.). Mniej 
niż co piąty badany (19 proc.) deklaru-
je, że w jego domu nigdy nie robi się 
zakupów spożywczych z listą niezbęd-
nych produktów, a pozostali – że spo-
radycznie.

Większość Polaków przed pójściem 
na zakupy sprawdza, jakie produk-
ty spożywcze ma w domu. 61 proc. 
twierdzi, że robi tak zawsze lub prawie 
zawsze, a kolejne 26 proc. – że czasa-
mi. Nieco więcej niż co dziesiąty an-
kietowany (11 proc.) podaje, że w jego 
gospodarstwie domowym nigdy lub 
prawie nigdy nie sprawdza się stanu lo-
dówki przed pójściem na zakupy.

Jak podkreśla CBOS, aby nie do-
puszczać do wyrzucania jedzenia, war-
to zamrażać nadmiar zakupionych pro-
duktów lub gotowych posiłków. Tak 
postępuje się w gospodarstwach domo-
wych ponad jednej czwartej Polaków 
(27 proc.) zawsze lub prawie zawsze, 
gdy jest nadmiar jedzenia, a w domach 
kolejnych 43 proc. – czasami. Mniej 
niż co piąta osoba twierdzi, że w ogóle 
nie praktykuje się w jej domu zamraża-
nia nadwyżek żywności. 

Opr. Red.

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Spółdzielczości, 25 
sierpnia br. przedstawiciele 

kilku branż spółdzielczych, w tym 
spółdzielni handlowych GS Samo-
pomoc Chłopska i Społem oraz spół-
dzielni mleczarskich, mieszkanio-
wych, banków spółdzielczych, RSP, 
kółek rolniczych itd. spotkali się na 
uroczystości w Szadku, na terenie 
bazy miejscowej Gminnej Spółdziel-
ni SCh. Gospodarzem spotkania był 
prezes Szadkowskiej GS Marek 
Kowalski, jednocześnie przewodni-
czący Rady Nadzorczej KZRS SCh 
i pełnomocnik Krajowej Rady Spół-
dzielczej na województwo łódzkie. 
Powitał on gości, a w tym m.in. Wi-
tolda Stępnia, marszałka wojewódz-
twa łódzkiego, Jolantę Ziębę-G-
zik, członek zarządu województwa 
i Dorotę Ryl, wiceprzewodniczącą 
Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
Obok nich prezesów: Zarządu KRS 
Alfreda Domagalskiego, KZRS SCh 
Andrzeja Anulewicza i KZSM Wal-
demara Brosia. 

Prezes KRS Alfred Domagalski 
przypomniał, że powstanie ruchu spół-
dzielczego datuje się na 1816 rok. Do-
kładnie 200 lat temu Stanisław Staszic 
założył „Hrubieszowskie Towarzystwo 
Rolnicze Ratowania się Wspólnie 
w Nieszczęściu”. Można zatem powie-
dzieć, że pierwsza na świecie organi-

zacja spółdzielcza powstała w Polsce, 
na 28 lat przed utworzeniem w Anglii 
„Roczdelskiego Stowarzyszenia Spra-
wiedliwych Pionierów”, uznawanego 
za pierwszą spółdzielnię. W Polsce 
działa obecnie 9,5 tysiąca spółdzielni 
w 15 rodzajach – od mieszkaniowych 
i handlowych po bankowe, produk-
cyjne, rolnicze, przetwórcze, inwali-
dów czy socjalne. Zrzeszają dziesiątki 
tysięcy ludzi, którzy w zeszłym roku 
wypracowali zysk 2,5 miliarda złotych. 
Taki jest potencjał ruchu spółdzielcze-
go, który w grudniu br.na VI Kongre-
sie Spółdzielczości wyznaczy kierunki 
działania ruchu i sformułuje swe postu-
laty wobec władz państwowych i sa-
morządowych. 

Występujący również marszałek 
województwa Witold Stępień zachę-

cił uczestników spotkania do wzięcia 
udziału w konkursie organizowanym 
przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 
na promocję gospodarczą regionu. Na 
dofinansowanie mogą liczyć projekty, 
polegające na:

• przygotowaniu i promocji kom-
pleksowych ofert inwestycyjnych, han-
dlowych lub współpracy,

• tworzeniu nowych i rozwój istnie-
jących systemów informacji gospodar-
czej,

• organizacji i udziale w przed-
sięwzięciach, ukierunkowanych na 
zwiększenie międzynarodowej rangi 
gospodarczej regionu.

– Kwota przeznaczona na dofi-
nansowanie wynosi nieco ponad 22,1 
miliony złotych. Nabór wniosków 
o dofinansowanie rozpoczyna się 12 
a kończy 29 września 2016 r. Plano-
wany termin rozstrzygnięcia konkursu 
to styczeń przyszłego roku – wyjaśnił 
Witold Stępień. Marszałek serdecznie 
pozdrowił spółdzielców i życzył im 
wielu sukcesów na drodze rozwoju 
spółdzielni. 

Spotkanie przebiegało w świątecz-
nej, przyjacielskiej, spółdzielczej at-
mosferze. Po części oficjalnej wszyscy 

zasiedli pod namiotem przy długich sto-
łach, gdzie konsumowano z apetytem 
znakomite, cenione i sławne wyroby 
piekarnicze i wędliniarskie miejscowe-
go GS. Grał zespół instrumentalno-wo-
kalny FAMA z Szadka, w tym człon-
kowie i pracownicy GS. Wystąpił też 
chór dziewczęcy z MGOK w Szadku 
VICTORIA, wykonując pieśni i pio-
senki ludowe. Potem odbyła się zaba-
wa taneczna.

Burmistrz miasta i gminy Artur Ławniczak, prezes GS Marek Kowalski, poseł PO 
Artur Dunin.

Marszałek Witold Stępień.

12 sierpnia br. w Krakowie 
odbyło się seminarium, 
z okazji 25-lecia Fundacji 

Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich, 
która od ćwierćwiecza ma swą sie-
dzibę w tym mieście. Seminarium 
prowadził przewodniczący Rady 
Fundacji Mieczysław Kozłowski, 

a okolicznościowe referaty wygłosili 
prezes Zarządu FRSU Anna Bul-
ka oraz członek Zarządu Bronisław 
Bieś i członkinii Rady Joanna Brzo-
zowska-Wabik. Omówiono w nich 
kolejno kondycję i wyzwania dla 
spółdzielczości w XXI wieku, znacze-
nie 25 lat działalności FRSU dla roz-
woju SU w Polsce oraz wyniki badań 
nt. SU jako instrumentu  wzmacnia-
nia postaw przedsiębiorczych i oby-
watelskich wśród młodzieży.

Podczas spotkania, w którym wzię-
li udział przedstawiciele SU z całego 
kraju oraz goście, m.in. prezes ZLSP 
Janusz Paszkowski i prezes GS SCh 
Krosno Józef Szajna. Obok grupy za-
służonych działaczy Fundacji, otrzy-
mali oni złote statuetki Przyjaciela 
SU. Fundacja podziękowała za stałe 
wspieranie, również finansowe Kra-
jowej Radzie Spółdzielczej, Krakow-
skiemu Bankowi Spółdzielczemu, 

Związkowi Lustracyjnemu Spółdziel-
ni Pracy, KZRSS Społem i in. Od-
czytano list gratulacyjny, z uznaniem 
i podziękowaniem od Zarządu KZRSS 
Społem. 

Po części oficjalnej, uczestnicy ba-
wili się pogodnie przy wspólnej bie-
siadzie. Śpiewano różne popularne 
pieśni i piosenki, przy wykorzystaniu 
specjalnie wydanego śpiewnika oraz 

przy akompaniamencie zespołu instru-
mentalnego.             

Nasza redakcja przyłącza się do 
słów uznania i podziękowania dla 

Fundacji. Widzimy perspektywy roz-
woju SU w Warszawie i na Mazow-
szu, które będziemy wspierać. Warto 
nawiązać współpracę dorosłych spół-
dzielni społemowskich, w tym nie tyl-
ko handlowych, ale i gastronomicz-
nych, piekarskich ze szkołami, aby 
tworzyć w nich „laboratoria przed-
siębiorczości” – w ramach nowych 
spółdzielni uczniowskich. Dobre 

przykłady, płynące m.in. z Ostrołęki, 
Poznania, Krakowa, Lubartowa, za-
chęcają do tego.     

Red.  

– Po to są tego typu spotkania, by 
po pierwsze rozmawiać o problemach 
spółdzielców i próbować je rozwiązy-
wać. Są także po to, by nawiązywać 
i zacieśniać współpracę między spół-
dzielniami z różnych branż. Nie wy-
obrażam sobie, żeby spółdzielczość 
nie współpracowała z bankami spół-
dzielczymi, żeby banki spółdzielcze 
nie pomagały spółdzielniom z różnych 
branż. Na takim spotkaniu można wy-
pracować wspólną decyzję w sprawie 
współpracy – mówił Marek Kowalski, 
prezes GS w Szadku. 

DG
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Sztuka serca
Urokliwy dwór

Turystyczne odkrycia

Zaczarowany Kraków

Galeria Rondo

W miejscowości Cieklin w wo-
jewództwie podkarpackim, 
w powiecie jasielskim, 

w tamtejszej Pracowni Bi należącej 
do plastyków Igi Brej-Kozon i Bog-
dana Kozon, można podziwiać ich 
ceramikę. To absolwenci Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych we Wro-
cławiu (obecnie Akademii Sztuk 
Pięknych). Do roku 1998 Iga Brej 
– Kozon tworzyła instalacje pla-
styczne, prezentując je we Wrocła-
wiu, Warszawie, Białej Podlaskiej, 
Toruniu, biorąc udział w wystawach 
zbiorowych w kraju i na Słowacji. 

W ostatnich latach tworzy ceramikę. 
Ceramika ze wspomnianej Pracowni 
jest unikatowa, stylem zbliżona do 

natury .
W płasko-

r z e ź b a c h , 
r z e ź b a c h 
przestrzen-
nych, na-
c z y n i a c h , 
biżuterii , 
ozdobach , 
z a r ó w n o 
do wnętrz 
jak i de-
koracji ze-

wnętrznych, dominują kolory piasko-
wo – kamienne. Z ceramicznymi m.in. 
aniołami, zwierzątkami, rybami, ptasz-
kami ,kwiatami , zegarami , naczynia-
mi, mogli zapoznać się od 18 sierpnia 
br. mieszkańcy Warszawy na wystawie 
zorganizowanej w GALERII RONDO 
należącej do Fundacji Cepelia Polska 
Sztuka i Rękodzieło.

Autorkę prac, jej męża i przybyłych 
na otwarcie gości powitał prezes Fun-
dacji Jan Włostowski, zachęcając do 
obejrzenia prac, jak również skorzysta-
nia z możliwości ich zakupu. W atmos-
ferę w jakiej tworzy Iga Brej – Kozon 
wprowadziła zebranych zaprzyjaźniona 
z plastykami sąsiadka, opisując panu-
jący w Cieklinie spokój dnia codzien-
nego oraz 
p r z y r o d ę , 
która znaj-
duje odbicie 
w prezen-
t o w a n y c h 
p r a c a c h . 
O p o w i e ś ć 

osadzona na kanwie siedmiogłowego 
i z siedmioma ogonami smoka, nie bu-
dziła w obecnych grozy. Wręcz prze-
ciwnie, pokazała klimat podkarpackiej 
miejscowości.

Etnograf Anna Filipowicz-Mróz 
twórczość Igi Brej-Kozon określiła tak: 
„SZTUKĄ SERCA,, którą jest szu-
kanie tego co ukryte w codziennych 
sprawach , drobnych rzeczach , pięk-
nie krajobrazu czy w miejscu, w któ-
rym żyje. Jej prace, to Czuła Wizja 
Świata, rozświetlające szarą codzien-
ność” . a że „szukać należy sercem” 
potwierdza to przytoczony przez Annę 
Filipowicz– Mróz fragment z noweli 
Saint-Exupery’ego: „ Ludzie z Twojej 
planety, powiedział Mały Książę, ho-
dują pięć tysięcy róż w jednym ogro-
dzie i nie znajdują w nim tego czego 
szukają. Tymczasem to, czego szuka-
ją, może być ukryte w jednej róży, lub 
w odrobinie wody. Lecz oczy są ślepe. 
S z u k a ć n a l e ż y s e r c e m”.

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Byliśmy tu tylko na jeden noc-
leg, po pikniku spółdzielczym 
w pobliskim Szadku, ale wra-

żenia wynosimy cudowne! Niesamo-
wita, przyjazna atmosfera starego 
dworu, wyjątkowa cisza, czyste po-
wietrze, spokój, mikroklimat, bardzo 
mili gospodarze, królewskie śniada-
nie. W upał doskonały wypoczynek 
w cieniu parkowych drzew, a duże, 
wygodne pokoje wyposażone w sty-
lowe meble zachęcają do dłuższego 
relaksu i urlopu.

Dwór zbudowano w 1840 r. Otacza 
go 4-hektarowy gęsty park starych 
drzew, który nadaje nieco wilgotny 
mikroklimat, łagodzący upały. Pier-
wotnymi właścicielami było małżeń-
stwo oficera Księstwa Warszawskie-
go Kazimierza Leopolda i Salomei 
Mączyńskiej. Po II wojnie światowej 
była tu szkoła podstawowa, a od 2001 
r. gospodarstwo agroturystyczne 
prowadzą tu pp. Agnieszka i Robert 
Witkowscy. Z wielkim pietyzmem 
odrestaurowali wnętrza i wyposażyli 
je w stylowe meble z epoki przełomu 
XIX i XX wieku. 

Urok starych, wysokich pokoi 
i starych mebli i obrazów, tworzą-
cych spokojną relaksową atmosferę 
oraz niezwykle miłe rozmowy z panią 
Agnieszką i oczywiście piękne, wy-
stawne śniadanie z przebogatą, gorącą 
jajecznicą, serem wiejskim, wędlinami 
i pomidorami, podane na eleganckiej 
porcelanie – będziemy wspominać 
z głęboką wdzięcznością. Dodatkowo 
dziękujemy za podwiezienie nas wła-
snym samochodem z szadkowskiego 
pikniku. 

To zaciszne miejsce idealnie nadaje 
się do spokojnego relaksu, gdzie wśród 
zieleni i atmosfery szlacheckiego dwo-
ru możemy upajać się ciszą, pięknem 
przyrody i zabytkowych, obszernych 
wnętrz, gościnnością gospodarzy. Mo-
żemy nie tracić przy tym kontaktu ze 
światem, poprzez TV i internet, może-
my korzystać z laptopa, a także w bło-
gim klimacie czytać ulubione książki 
i czasopisma.

Dojazd do dworu nie jest skompliko-
wany. Od Warszawy najlepiej pojechać 
autostradą A2 do Strykowa, potem dro-
gą 71 przez Zgierz do Konstantynowa 
Łódzkiego. Tam skręcamy w prawo 
na drogę 710, którą przez Lutomiersk 
udajemy się w stronę Szadka. Na 6 

km przed Szadkiem, w Górnej Woli 
skręcamy w prawo na boczną drogę 
w kierunku na Lichawę i po 2 km przed 
wsią Rzepiszew, wjeżdżamy na wprost 
w aleję drzew Dworu Rzepiszew. Na 
skrzyżowaniu w Górnej Woli jest brą-
zowa tablica informacyjna z sylwetką 
dworu. 

Dwór Rzepiszew oferuje doskonałe 
wiejskie wyżywienie, ale dodatkowo 
po zakupy najlepiej jeździć na rynek 
do Szadka, gdzie miejscowy GS Sa-
mopomoc Chłopska słynie ze swych 
znakomitych wyrobów wędliniarskich 
i pieczywa, i posiada w rynku firmowe 
sklepy. 
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Do zaczarowanego Krakowa 
miałem przez wiele lat uraz, 
bo płakałem z bólu nóg gdy 

jako małego uczniaka przegoniono 
mnie wiele godzin z wycieczką szkol-
ną po wiekowych zabytkach. Ale po-
tem odkryłem go na nowo! W latach 
studenckich i teraz, sam albo z przy-
jaciółmi. Starówka ma swoje piękne 
zaułki, ale dla mnie krakowski Kazi-
mierz jest najbardziej fascynujący! 
Tutaj doniośle i wzniośle mówią do 
mnie stare autentyczne mury, dachy, 
bruki, okna, drzewa... Czuję ducha 
dawnych mieszkańców, których już 
nie ma. 

Chodząc wokół placu Nowego, 
Szeroką, Józefa, Jakuba, Meiselsa, 
Miodową. A szczególnie w nastrojo-
wych kafejkach i knajpkach. Wybrałem 
dziesiątkę najwspanialszych, których 
nie omijam prawie nigdy, ale poza nią 
są jeszcze takie perły jak np. Alche-
mia, Szara, Kraina Szeptów, Cheder, 
Havana, Królicze Oczy, Strefa Piwa, 
Polakowscy, Mleczarnia... Niech mi 
wybaczą. Nade wszystko cenię te z nie-
samowitą dobraną muzyką i zapalony-
mi świecami, jakby w hołdzie tym ka-
zimierskim duchom... Szczególną trasą 
na Kazimierzu jest nowy szlak od Placu 
Wolnica do Wisły. Tam na Mostowej 
polecam Marchewkę z Groszkiem, ale 
obok są ciekawe Hospudka u Nas, Cafe 
Kładka i na końcu Zlata Uliczka, Bar-
ka na Wiśle oraz słynna romantyczna 
kładka Ojca Bernatka, gdzie zakochani 
wieszają swe kłódki. 

Kultowy Plac Nowy
O jeju! Ten Plac Nowy to dla ta-

kiego warszauera jak ja od lat miej-
sce kultowe, magiczne, niesamowite, 
baśniowe... Tutaj mury, dachy, bruki, 
okna mówią!! Duchy dawnych miesz-
kańców, ten sam odblask promieni 
słonecznych na szybach, na mar-
kizach, na załamkach odrapanych 
kamienic, jak sto, dwieście lat temu. 
A jednocześnie plac tętni życiem, ryt-
mem targowiska, licznych ogródków 
kafejkowych i knajpianych, samo-
chodów, motocykli, turystycznych 

meleksów, wreszcie nieustannego 
gwaru w różnych językach świata. 

Słynny Okrąglak, dawna jatka, 
a dziś okienka w murze serwujące za-
piekanki, ale i takie pyszności jak żebra 
w kapuście, golony /tak, a nie golonki/, 
białą kiełbasę, grochówkę i niespo-
tykaną gdzie indziej gorącą herbatę 
z sokiem malinowym w tekturowym 
kubku, która tutaj smakuje cudownie! 
Widoki spod Okrąglaka nie z tej zie-
mi... Pejsaci Żydzi, młodzież z różnych 
krajów i turyści w różnym wieku, idący 
za przewodnikiem z tablicą. Sceny za-
bawne, rodzajowe, nastrojowe. A kie-
dy siedzimy w ogródku u najcudow-
niejszego Singera, to na rogu Estery 
i Izaaka pozdrawiają nas z meleksów 
dziewczyny i faceci, a my spokojnie 
sączymy piwko czy kawusię z likie-
rem... melancholijnie naciskając pedał 
maszyny do szycia, która jest naszym 
stolikiem, by wprawić w ruch koło... 
czasu. 

Ech, te dawne randki w Skanda-
lach, albo wypasione śniadania dalej 
w Kolanku, albo seta i galareta w Ko-
misariacie, albo świeże truskawki, czy 
jagody kupowane na straganie... A po-
tem spożywane z bitą śmietaną, którą 
daje gratis miła bufetowa, przy świe-
cach w półmrocznym, rozświetlonym 
tylko białymi świecami na białych 
talerzykach, Singerze. A kiedyś obok 
sprzedawca staroci zagrał nam na har-
monijce „W zielonym gaju...”. To do-
śpiewaliśmy wtedy „ptaszki śpiewaju, 
pod jaworem...”

Ile tu sentymentu naszego, warsza-
wiaków pozostało... i wciąż wracamy 
z krakowskimi przyjaciółmi. I upajamy 
się duchem tego starego Kazimierza.

Rynek Dębnicki
To jedno z uroczych miejsc w za-

czarowanym Krakowie. Kameralny 
rynek, nie tak zatłoczony jak słynny 
kazimierski Plac Nowy, ale ma swój 
mikroklimat. Sporo starych drzew, 
a wśród nich pośrodku placu tar-
gowisko warzywno-owocowe, ale są 
i stoiska mięsne i z kwiatami. Można 
kupić truskawki, rzodkiewki i jeść je 

na ławce na jednym z dwóch przy-
stanków autobusowych pod dasz-
kiem, gdzie autobusy z Tyńca bywają 
co pół godziny. Wiekowe kamienicz-
ki, w tym pod numerem 4 secesyjny 
Dom Pod Nietoperzem, spoglądają 
na nas spokojnie, a w południe biją 
dzwony z pobliskiego kościoła. Bli-
sko stąd most Dębnicki i bulwary 
nadwiślane, skąd znakomite widoki na 
rzekę, Wawel i stary społemowski dom 
handlowy Jubilat. 

Kiedyś na rogu rynku i Tynieckiej, 
po schodkach w dół był fajny bar z pi-
wem i bilardem, którego żałuję bo to 
było niezwykle przyjemne miejsce 
z rozmownym barmanem i okolicz-
nymi braćmi piwnymi, ale jest teraz 
pasmanteria. Wokół targowiska, na 
parterach kamienic znajduje się kilka 
zakładów usługowych, szewc, krawiec, 
optyk, fryzjer, dwie piekarnie i skle-
py, łącznie z dyskontową Żabką, skle-
pem ogrodniczym, motoryzacyjnym 
i second handem. Za kioskiem z prasą 
i drobiazgami umiejscowił się niewiel-
ki hostel. 

Natomiast gastronomia na rynku 
to, po schodkach, na miejscu daw-
nego barku Panini, obecnie oblegana 
przez młodych i starych Stacja Dęb-
niki, czyli jeden z trzech krakowskich 
Przystanków Pierogarnia. Mała dziupla 
mieści tylko kilka taboretów przy pół-
kach, na których smakosze spożywają 
wspaniałe, lepione na bieżąco tanie 
pierogi, albo ręcznie robione kluski 
z dodatkami. W kolejce cierpliwie cze-
kają ludzie, aby zapakować im pierogi 
na wynos. Drugi lokal, nieco dalej, na 
rogu ul.Madalińskiego to Pizzeria Fu-
rore, z ocienionym ładnym ogródkiem, 
a w głębi Cukiernia Zaborowscy. 

Przez rynek przechodzą niekiedy 
grupy pielgrzymów do domu na Ty-
nieckiej 7, gdzie dawniej mieszkał 
św. Jan Paweł II, jako skromny ksiądz 
Karol Wojtyła, albo uczestnicy imprez 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych i Niedowi-
dzących na Tynieckiej 5. Często prze-
mykają tędy rowerzyści, albo spacero-
wicze nad Wisłę. Na ogół jednak, mimo 
ruchu samochodowego, to spokojne 
i dość senne miejsce.
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Dla zasiedziałych 
mieszczuchów to 
istny raj. Klimat 

urzekający, bo dzika 
rzeka wije się wśród 
bujnych zarośli i wodo-
rostów, na tle gęstych, 
wysokich, przeważnie 
sosnowych lasów. Od 
Radzanowa, aż do ujścia 
Wkry do Narwi koło Po-
miechówka, można ko-
rzystać z tras spływów 
kajakowych, niekiedy 
nawet całorocznych. Do 
tego służą przystanie, 
wypożyczalnie kajaków, 
bary i bazy noclegowe 
rozsiane wzdłuż rzeki, 
m.in. w Sochocinie i Joń-
cu. O dwóch w Jońcu – 
Mrzonka i EL-DAW pi-
szę poniżej. 

Rzeka ma zwykle łagodny nurt i tylko 
kilka przenosów kajakowych, np. przy 
starym moście w Gutarzewie i przy pa-
lach po młynie w Raciążnicy. Jak mówią 
wędkarze-działkowicze, obecnie ryb 
w rzece jest niewiele, bo poziom wody 
drastycznie spadł niemal do półtora me-
tra... Za to grzybów w lasach jest wbród, 
a w ogrodach pełno jabłek, jeżyn, porze-
czek, pomidorów. Zaprzyjaźniony dział-
kowicz częstuje nimi z dumą, polecając 
także świeże wędliny, nabiał, pieczywo 
z targowiska w pobliskim Nowym Mie-
ście nad Soną. 

Nawierzchnie dróg, ciągnących się 
często przez sosnowe lasy, są tu zna-
komite, bez kolein i wybojów. Szosy 
dobrze oznakowane. W gminie Joniec 
jest aż trzy tysiące działek rekreacyj-
nych, które miejscowi chłopi sprzeda-
li mieszczuchom. Postawili oni nieraz 
wspaniałe, wypasione dacze, otoczone 
ogrodami z solidnym ogrodzeniem. 
Ciągną się one aż po Nowe Miasto nad 
Soną. W tej sąsiedniej gminie dział-
kowicze i miejscowi korzystają z sze-
rokiego, dobrze zagospodarowanego, 
strzeżonego kąpieliska nad sońskim 
zalewem. Miasto w przeciwieństwie do 
powiatowego Płońska jest bardziej za-
dbane, w tym zgrabny rynek z pizzerią 
Domino i sympatycznym pubem Red.

Przystań EL-DAW położona jest 
przy moście na Wkrze na drodze od 
Jońca do Nowego Miasta nad Soną. 
Od Warszawy można tu dotrzeć gdań-
ską autostradą S7 i potem, po skręcie 
w prawo w Przyborowicach, a potem 
w lewo w Starej Wronie. Samochodem 
zjeżdżamy w dół z wysokiej skarpy na 
parking koło drewnianego domku i ta-

rasu na palach. Tutaj patrzymy z góry 
na przystań kajakową i dalej na piękne 
meandry dzikiej rzeki wśród obfitej zie-
leni drzew i krzaków. Na tarasie albo 
wewnątrz domku można skorzystać 
z lekkich dań i napojów. 

Mój przyjaciel zamówił klasycznego 
schabowego z ziemniakami i surówką, 
a ja trzy kartacze z mięsem oraz miejsco-
we piwo Kasztelan. Przy umiarkowanej 
cenie i uprzejmej obsłudze, dania sma-
kowały nam w letniej aurze, na drewnia-
nych stołach i pod parasolami, wybornie. 
Jednak nawet tu upał daje się we znaki 
i trzeba uciekać do chłodniejszej sali.

Do przystani MRZONKA w Jońcu, 
nie zjeżdżając ze skarpy, skręcamy zaraz 
przy moście na Wkrze, która wspaniale 
wije się w dzikich malowniczych zakrę-
tach dużo niżej od nas. Patrząc na zieleń 
i płynące czasem kajaki z ocienionego, 
zadaszonego drewnianego tarasu, mo-
żemy tu zamówić tanie i solidne dania 
obiadowe. Szczególnie smakował nam 
dobrze przyprawiony wołowy strogo-
now z grzybami w znakomitym sosie 
na plackach ziemniaczanych oraz obfite 
pierogi z mięsem, po 12 zł. Kasztelan 
z beczki zimniutki i tani. Miła i szybka 
obsługa, spokojne wczasowe towarzy-
stwo, wakacyjna atmosfera i wygodne 
WC w osobnej budce.

W lecie, ale również jesienią, czy 
na wiosnę warto wybrać się w ten re-
jon, bo jest to doskonała odskocznia od 
hałasu, zanieczyszczeń i tłoku naszych 
miast. Idealne miejsce dla wypoczynku 
i relaksu, wśród zieleni i nieskażonej 
przyrody. 
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Wspomnienie upalnego lata Nad Wkrą

Pod Okrąglakiem na placu Nowym. Rynek Dębnicki, targowisko i przystanek autobusowy. 
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CO PISZĄ INNI?

Efekty promocji

Jak pisze Ashley Lutz na portalu 
BusinessInsider.com 16 sierpnia 
br. – promocje mogą być elemen-

tem tricku, dzięki któremu klient ma 
wydać więcej pieniędzy. Jako kon-
sumenci coraz więcej wydajemy na 
doświadczenia – takie jak jedzenie 
w restauracjach czy wycieczki – niż 
na rzeczy materialne. Za tym idzie 
ostrzejsza niż kiedykolwiek konku-
rencja w handlu i w efekcie – walka 
nie tylko o każdego klienta, ale też 
o każdą wydaną przez niego złotówkę 
czy dolara. Aron Ezra, z CEO firmy 
marketingowej OfferCraft, niedawno 
opublikował listę takich psychologicz-
nych sztuczek do napędzania sprze-
daży. Między innymi w taki sposób 
firmy manipulują nami, byśmy wyda-
wali więcej pieniędzy:
1. Efekt wabika

Producent sprzętów kuchennych 
z wyższej półki Williams-Sonoma 
miał kiedyś problemy ze sprzedaniem 
„piekarnika do chleba” za 275 dolarów 
– klienci wybierali tańsze alternatywy. 
Firma postanowiła więc zacząć sprze-
dawać je obok... większej i droższej 
wersji maszyny. Gdy tylko klienci zo-
baczyli droższą wersję, zaczynali po-

strzegać sprzęt za 275 dolarów w ka-
tegoriach niezłej okazji – opisuje Ezra.

Jak dodaje, to klasyczny przykład 
„efektu wabika” – zasady marketingo-
wej zaprezentowanej po raz pierwszy 
przez naukowców z Duke University 
w 1982 roku. Badacze odkryli, że pro-
dukt będzie postrzegany jako bardziej 
wartościowy, jeśli kupujący będzie 
mógł porównać go z mniej pożądanym 
modelem na tej samej półce.

 

2. Dawanie „prezentów”
Kolejny trick na liście Ezry to „psy-

chologia prezentów” w handlu. „Po-
wiedzmy, że kupujesz parę spodni. Za-
zwyczaj sprzedawca spróbuje zachęcić 
cię do większych zakupów np. pyta-
niem, czy do swoich spodni za 100 dol. 
chcesz pasek za 50 dol. Na większość 
ludzi to zadziała, ale na nas nie. 

Ale wyobraźcie sobie teraz inne-
go sprzedawcę, który mówi: „do tych 
spodni za 150 zł dodajemy pasek w pre-
zencie. Możesz wybrać jeden z nich 
albo nie brać paska, co troszkę obniży 
cenę.” Zamiast decydować o dodatko-
wym zakupie, jesteśmy proszeni o ak-
tywne zwrócenie prezentu. Sprzedawca 

z takim podejściem sprzeda więcej pa-
sków, niż konkurencja.

3. Iluzja wyboru
Ezra przywołuje tu firmę, która 

w rama ch promocji oferowała kredyt 
w wysokości 100 dol. na zakup kon-
kretnych produktów. Później oferowa-
no klientom jeszcze zamianę pierwsze-
go kredytu na drugi, na inne produkty, 
ale już „tylko” na 50 dol.

Efekt? Jak opisuje Ezra, ponad 1/3 
klientów (34,9 proc.) zdecydowało 
się na wymianę większego kredy-
tu na mniejszy, tylko po to, by na-
dal w promocji wziąć zupełnie inny 
produkt. – Klienci byli szczęśliwi, 
podczas gdy sprzedawca znacząco 
zmniejszył koszty promocji i po-
znał preferencje klientów – wyjaśnia 
CEO OfferCraft.

Dlatego wybór może być potężnym 
czynnikiem wpływającym na wyda-
wanie pieniędzy przez konsumentów. 
Niestety, jak pisał w BI Polska Tytus 
Cytowski, europejskie firmy nadal nie 
dają klientom tak dużego wyboru, jak 
amerykańskie.

Opr. Red. 

Niezwykle ciekawy dla han-
dlowców raport opublikowała 
firma Mc Kinsey & Company 

pt.”Cyfrowi Polacy – konsumenci 
czasów e-rewolucji”. Streszczenie 
zespołu autorów do tego raportu 
zamieszczamy poniżej. Warto zapo-
znać się z jego całością na stronie in-
ternetowej www.mckinsey.pl. 

„20 milionów osób w wieku 15-64 
lata ma w Polsce dostęp do Internetu. 
Na potrzeby tego raportu nazwaliśmy 
ich „cyfrowymi Polakami”. W ramach 
pogłębionego badania ankietowego, 
w którym wzięło udział 1500 osób, 
sprawdziliśmy ich zwyczaje oraz po-
glądy na kwestie związane z Inter-
netem. Z naszych badań wynika, że 
zachowania Polaków dynamicznie się 
zmieniają: tradycyjna telewizja jest 
wypierana przez ofertę online i tele-
wizję na życzenie, SMS-y – przez ko-
munikatory, książki – przez e-booki, 

drukowane dokumenty – przez pliki 
przechowywane w chmurze, a zakupy 
w centrum handlowym przez dostawę 
kurierem.

Oto główne informacje o cyfro-
wych Polakach : 

• Cyfrowy Polak lub Polka są pod-
łączeni do sieci średnio przez 6 go-
dzin dziennie.

• 89 proc. cyfrowych Polaków ma 
w domu laptop, a 87 proc. – sieć wi-fi.

• 60 proc. cyfrowych Polaków za-
pisało swoje dane płatnicze na stro-
nach internetowych lub w aplika-
cjach.

• Dzieci ponad 40 proc. cyfrowych 
Polaków dysponują własnym table-
tem.

• Dla niemal połowy cyfrowych 
Polaków Internet jest codziennym 
źródłem informacji. Pod względem 
popularności portale internetowe 
dogoniły programy informacyjne 
największych stacji telewizyjnych.

• Cyfrowy Polak na komunikację 
przy użyciu Internetu poświęca 3 
razy więcej czasu, niż na rozmowy 
telefoniczne i wysyłanie SMS-ów. 
Dodatkowo 55 proc. cyfrowych Pola-
ków robi zakupy przez Internet; 

Wartość rynku e-commerce w Pol-
sce przekracza 34 miliardy złotych, 
a udział zakupów online w całości han-
dlu detalicznego jest bliski poziomowi 
Niemiec. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
cyfrowi Polacy to grupa spolaryzo-
wana i zróżnicowana pod względem 
sposobu spędzania czasu w Internecie, 
rodzaju i liczby posiadanych urządzeń 
oraz stosunku do Internetu i technolo-
gii. Dla około 2/3 cyfrowych Polaków 
Internet jest bardzo istotny, a co trzeci 
przyznaje, że sieć stała się główną czę-
ścią jego życia. W tej grupie są osoby, 
które regularnie robią zakupy w sieci 
i codziennie przeglądają portale spo-
łecznościowe. To przeważnie osoby 
młodsze, zamożniejsze lub lepiej wy-
kształcone. 

Jednak co czwarty cyfrowy Polak 
używa Internetu raczej z koniecz-
ności niż z wyboru – woli rozmowy 
telefoniczne od komunikacji online 
i tradycyjne zakupy od e-sklepów. Na 
potrzeby raportu stworzyliśmy sześć 
profili cyfrowych Polaków, które ob-
razują kluczowe różnice w ich zacho-
waniu. Ta segmentacja może stanowić 
inspirację dla firm do odnalezienia ob-
szarów wzrostu. Więcej o segmentach 
piszemy w rozdziale

Cyfryzacja w Polsce będzie postępo-
wać wraz ze zmianami demograficzny-
mi i wzrostem dochodu rozporządzal-
nego osób urodzonych w latach 80., 
90. i po roku 2000, które wychowały 
się, mając dostęp do Internetu. W cią-
gu najbliższych dwóch dekad 25 proc. 
polskich gospodarstw domowych, któ-
re dziś nie są podłączone do Internetu, 
powinno zyskać do niego dostęp, a cy-
frowi Polacy – intensywniej korzystać 
z sieci.

Udział zakupów online w handlu, 
odsetek użytkowników smartfonów 
czy abonentów serwisów telewizji na 
życzenie jest w Polsce niewiele niższy 
lub wręcz wyższy niż w niektórych 
krajach Europy Zachodniej. Nasz ra-
port wskazuje, że Polska ma solidne 
podstawy, żeby się w tych dziedzinach 
rozwinąć i dlatego tak istotne jest, by 
firmy uwzględniły cyfrowe trendy przy 
tworzeniu strategii komercyjnych. 

W dniu 17 sierpnia 2016r. zo-
stała opublikowana pod 
poz.1265 ustawa o zmianie 

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę oraz niektórych innych ustaw. 

Uchwalona ustawa wprowadza do 
ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę regulacje dotyczące minimalnej 
wysokości wynagrodzenia, przysługu-
jącej przyjmującemu zlecenie i osobie 
świadczącej usługi, za każdą godzinę 
wykonywania zlecenia lub świadcze-
nia usług, zwanej „minimalną stawką 
godzinową”. Przepisy dotyczące mini-
malnej stawki godzinowej stosowane 
będą do umów zawartych przez osoby 
fizyczne wykonujące działalność go-
spodarczą zarejestrowaną w Rzeczy-
pospolitej Polskiej albo w państwie 
niebędącym państwem członkowskim 
Unii Europejskiej lub państwem Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, 
niezatrudniające pracowników lub nie-
zawierające umów ze zleceniobiorca-
mi, jak również umów zawartych przez 
osoby fizycznych niewykonujące dzia-
łalności gospodarczej, realizowanych 
na rzecz przedsiębiorców albo innych 
jednostek organizacyjnych, w ramach 
prowadzonej przez te podmioty dzia-
łalności.

Spod zakresu ustawy wyłączone 
będą natomiast umowy zlecenia i umo-
wy o świadczenie usług, w których 
zleceniobiorca samodzielnie decyduje 
o miejscu i czasie wykonania zlecenia 
lub świadczenia usługi i przysługuje 
mu z tego tytułu wyłącznie wynagro-
dzenie prowizyjne. Ponadto, przepisy 
ustawy nie będą miały zastosowania 
do umów dotyczących usług opiekuń-
czych i bytowych, realizowanych po-
przez prowadzenie rodzinnego domu 
pomocy, umów zawieranych w związ-
ku z koniecznością zapewnienia opie-
ki dziecku umieszczonemu w pieczy 
zastępczej, wymienionych enumera-
tywnie w ustawie, umów dotyczących 
usług polegających na sprawowaniu 

Potencjałowi cyfryzacji w Polsce po-
święciliśmy rozdział 2. To, w jakim tem-
pie cyfryzacja będzie w Polsce postę-
pować, w dużej mierze zależy od tego, 
czy serwisy internetowe będą w stanie 
zyskać szersze zaufanie wśród inter-
nautów. Na razie 60 proc. cyfrowych 
Polaków uważa, że strony internetowe 
nie zabezpieczają w wystarczającym 
stopniu ich danych osobowych. Dlatego 
inwestycje w rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo danych klientów, po-
winny dla wielu firm być priorytetem, 
podobnie jak skuteczne komunikowanie 
ulepszeń. Więcej na ten temat piszemy 
w rozdziale 3.

Nasze badania wskazują, że e-re-
wolucja wśród polskich konsumentów 
trwa i dziś jest najlepszy moment, by 
firmy uwzględniły jej znaczenie i roz-
mach w swoich strategiach. Aby to 
osiągnąć, warto przyjrzeć się swojemu 
biznesowi w trzech aspektach:

1. Analiza własnej pozycji strate-
gicznej dzięki badaniu cyfrowych kon-
sumentów, trendów na rynkach oraz 
zachowań cyfrowych liderów.

2. Ocena kompetencji własnego 
przedsiębiorstwa w zakresie portfolio 
cyfrowych produktów i efektywności 
cyfrowych kanałów sprzedaży oraz po-
równanie ich z konkurencją.

3. Analiza gotowości do sprostania 
wymaganiom e-konsumentów pod ką-
tem organizacji – zasobów ludzkich, 
procesów i wskaźników efektywności. 
To podejście szczegółowo opisujemy 
w rozdziale 4.

E-rewolucja kształtuje zachowania 
i preferencje konsumentów, powoduje 
powstawanie nowych rynków i zmia-
ny w łańcuchach wartości. Z naszego 
badania wynika, że niektóre trendy do-
tyczą cyfrowych Polaków w większym 
stopniu, niż się powszechnie uważa. 
Dlatego firmy działające w Polsce po-
winny gruntownie przygotować się do 
zmian, wyznaczyć nowe kierunki roz-
woju, by wykorzystać ogromne szanse, 
jakie niesie e-rewolucja”.

W końcowej części raportu auto-
rzy piszą m.in. „E-rewolucja w Pol-
sce niesie za sobą zarówno wiele moż-
liwości, jak i wyzwań. Dla niektórych 
przedsiębiorstw może być impulsem 
do głębokiej transformacji, obejmu-
jącej nie tylko funkcje komercyjne, 
ale też procesy wewnętrzne, w tym 
nawet produkcyjne lub łańcuch do-
staw. Dla wielu firm wykorzystanie 
tego trendu nie jest równoznaczne 
z radykalną przemianą – inicjatywy 
cyfrowe mogą być wsparciem dla 
tradycyjnego biznesu lub nową linią 
biznesową, umożliwiającą dywersy-
fikację i zdobycie dodatkowej bazy 
klientów czy przewagi konkurencyj-
nej.”

„…Na szczególną uwagę zasługu-
je także sposób działania kanałów 
sprzedaży i kontaktu z klientami 
firmy i to niezależnie od branży. 
Funkcjonalna strona internetowa 
bądź aplikacja mobilna jest istot-
na zarówno dla banku, jak i sprze-
dawcy detalicznego czy operatora 
sieci komórkowej. Warto poszukać 
najlepszych praktyk dla np. funk-
cjonalności wyszukiwarki na stro-
nie internetowej, spójności inter-
netowych kanałów czy systemów 
rekomendacji produktów. Działania 
stanowiące podstawę sukcesu dzi-
siejszych cyfrowych pionierów po-
winny stać się inspiracją dla firm, 
które chcą zbudować wartość w do-
bie coraz bardziej zaawansowanej 
cyfryzacji”.

Opr. Red.

opieki nad osobami podczas wypo-
czynków lub wycieczek, a także umów 
dotyczących usług opieki domowej 
nad osobą niepełnosprawną, przewle-
kle chorą lub w podeszłym wieku, je-
żeli ze względu na charakter sprawo-
wanej opieki, usługi te są świadczone 
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 
jedna doba

Wysokość minimalnej stawki godzi-
nowej przysługującej z tytułu wykony-
wania zlecenia lub świadczenia usług 
będzie corocznie przedmiotem nego-
cjacji w ramach Rady Dialogu Społecz-
nego. W przypadku jej uzgodnienia, 
będzie ona ogłaszana wraz z wysoko-
ścią minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, w terminie do dnia 15 września 
każdego roku, w formie obwieszczenia 
Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. Z kolei w razie bra-
ku uzgodnienia, będzie ustalana, w ww. 
terminie, przez Radę Ministrów, w dro-
dze rozporządzenia.

Wysokość minimalnej stawki go-
dzinowej podlegać będzie corocznie 
waloryzacji o wskaźnik wynikający 
z podzielenia wysokości minimalnego 
wynagrodzenia ustalonej na rok na-
stępny przez wysokość minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującą w roku, 
w którym odbywają się negocjacje i za-
okrąglana będzie do pełnych dziesiątek 
groszy.

W przypadku ustalenia w umowie 
zlecenia lub umowie o świadczenie 
usług, wynagrodzenia nie zapewnia-
jącego przyjmującemu zlecenie bądź 
świadczącemu usługi otrzymania, za 
każdą godzinę pracy, wynagrodzenia 
w wysokości co najmniej minimalnej 
stawki godzinowej, przyjmującemu 
zlecenie i świadczącemu usługi przy-
sługiwać będzie wynagrodzenie w wy-
sokości obliczonej z uwzględnieniem 
minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli 
zlecenie przyjmuje kilka osób lub kilka 
osób zobowiązuje się świadczyć usługi 
wspólnie, gwarancją minimalnej staw-
ki godzinowej, objęta będzie każda 
z tych osób.

Analogicznie jak w przypadku wy-
nagrodzenia otrzymywanego w ra-
mach stosunku pracy, przyjmującego 
zlecenie lub świadczącego usługi obo-
wiązywał będzie zakaz zrzeczenia się 
prawa do wynagrodzenia wynikają-
cego z minimalnej stawki godzinowej 
oraz przeniesienia go na inną osobę. 
Wypłata wynagrodzenia dokonywana 
będzie w formie pieniężnej, przy czym 
w przypadku umów zawartych na okres 
dłuższy niż miesiąc – co najmniej raz 
w miesiącu.

W celu umożliwienia kontroli za-
pewnienia minimalnej stawki godzi-
nowej, ustawa określa zasady ustalania 
liczby godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług. 

Ustawa zawiera również przepis 
karny, przewidujący karę grzywny od 
1.000 zł do 30.000 zł dla przedsiębior-

cy, osoby działającej w jego oraz osoby 
działającej w imieniu innej jednostki 
organizacyjnej, wypłacających przyj-
mującemu zlecenie lub świadczącemu 
usługi wynagrodzenie w wysokości 
niższej niż obowiązująca wysokość 
minimalnej stawki godzinowej. Postę-
powanie w tych sprawach toczyć się 
będzie na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykrocze-
nia.

Oprócz zmian dotyczących mini-
malnej stawki godzinowej dla przyj-
mującego zlecenie lub świadczącego 
usługi, ustawa zawiera również dwie 
istotne zmiany, niezwiązane bezpo-
średnio z ww. kwestią, mianowicie 
uchyla przepis umożliwiający wypłatę 
pracownikowi, w okresie pierwszego 
roku jego pracy, wynagrodzenia w wy-
sokości 80% wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz rozsze-
rza katalog składników wynagrodzenia 
niepodlegających uwzględnieniu przy 
obliczaniu wysokości wynagrodzenia 
pracownika, o dodatek do wynagrodze-
nia za pracę w porze nocnej.

Zgodnie z przepisami przejścio-
wymi, wysokość minimalnej staw-
ki godzinowej w 2017 r. ustalona 
zostanie w kwocie wynikającej ze 
zwaloryzowania 12 zł o wskaźnik 
wynikający z podzielenia wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę ustalonej na rok 2017 przez wy-
sokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę obowiązującą w roku 2016 
r., zaokrąglonej do pełnych dziesią-
tek groszy, i ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, w terminie do 
dnia 30 września 2016 r.

Ponadto, przepisy przejściowe prze-
widują, w przypadku umów zawartych 
przed dniem 1 września 2016 r., prze-
prowadzenie przez strony negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wy-
nagrodzenia albo rozwiązanie umo-
wy, z uwagi na brak możliwości re-
negocjacji, a w pewnych przypadkach 
rozwiązanie umowy, w związku ze 
zwiększonymi kosztami wynikający-
mi z wprowadzenia minimalnej stawki 
godzinowej, co mogłoby skutkować 
utratą rentowności spółdzielni oraz sta-
nowić zagrożenie dla realizacji umów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepi-
sów dotyczących definicji minimalnej 
stawki godzinowej oraz przyjmującego 
zlecenie lub świadczącego usługi, jak 
również ustalenia wysokości minimal-
nej stawki godzinowej w roku 2017, 
które weszły w życie z dniem ogłosze-
nia, oraz pozostałych przepisów przej-
ściowych które weszły w życie z dniem 
1 września 2016 r..

Opracowała:
MONIKA BOBKE 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–21 utworzą hasło.

Poziomo: 1) kobieta zajmująca się 
wyrobem kapeluszy, 5) powozi wozem, 
8) Jean 1604-86 dramaturg autor „So-
phonisbe”, 9) wędrowny śpiewak śre-
dniowieczny, 10) kanał zbiorczy odpro-
wadzający nieczystości, 11) posiadają je 
produkty, 13) ptak drapieżny, 16) dawna 
moneta, 20) silny duży pies, 23) opieka, 
mecenat, 24) orchidea, 25) np. rzeki, 26)
rozwielitka, 27) miejscowość w zach. 
części woj. podkarpackiego.

Pionowo: 1) wyraz twarzy, 2) liczba 
przez którą dzieli się drugą liczbę, 3) za-
miast paska, 4) pracownik teatru, 5) ogół 
zwierząt, 6) znawca żydowskiego prawa 
religijnego, 7) nauka o drganiach i zjawi-
skach z nimi związanymi, 12) dla jubila-
ta, 14) rozśpiewany spektakl, 15) zabez-
pieczenie dziury, 17) pracownik lasu, 18) 
w jego obrębie zagłębie sadownictwa, 
19) Michael Stephen am. polityk w latach 
2003-2007 z-ca gubernatora stanu Mary-

land, 21) miasto w płn.-wsch. Włoszech, 
22) miano, 23) hazardowa gra w karty.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 9 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 września br. Pra-
widłowe odpowiedzi drogą losowania 
będą premiowane nagrodą ufundowa-
na przez Firmę Cukierniczą MW Jan-
czewscy.

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2016
Poziomo:1) bonżurka, 5) Saturn, 8)

Angela, 9) brewerie,10) szwaczka, 11)
aomat,13) amant, 16) tafia, 20) mżawka, 
23) szeridan, 24) endoskop, 25) emisja, 
26) Picard, 27) cytadela.

Pionowo: 1) Brańsk, 2)nogawica, 3)
Urlich, 4) ambra, 5) Szela, 6) tremo, 7)
Rainaldi, 12) rzut, 14) mrożonki, 15) trik, 
17) fundusze, 18) premia, 19) Ankara, 21)
wrota, 22) alkad, 23) szpic.

Nagrodę ufundowaną przez Chłodnię 
Mazowsze otrzymuje Jadwiga Macie-
jewska z Sochaczewa.
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BUNUEL 

Jedną z głównych ulic naszej rodzi-
mej, zielonej Saskiej Kępy, obok 
Francuskiej i Zwycięzców, jest 

Walecznych i właśnie na niej, bliżej 
ogrodów działkowych za Międzyna-
rodową, mieszczą się cztery lokale ga-
stronomiczne, które w ciągu kilku dni 
odwiedziliśmy. Na rogu z Londyńską 
jest nowa restauracja hiszpańska Bu-
nuel. Pora obiadowa, wrześniowe 
popołudnie, a tutaj w przeciwieństwie 

do restauracji polskiej Pikanteria vis 
a vis pustki! Cena za zestaw luncho-
wy ta sama, 18 zł, tylko na plus to, że 
tutaj wydają zestawy o godzinę dłu-
żej, do 16-tej. W zestawie niezła zupa 
brokułowa i pierś z kurczaka faszero-
wana serem, dość soczysta w smaku, 
podana z ryżem i sałatką. Obsługa 
nieco stremowanej dziewczyny, która 
wita przy wejściu, ale jest uprzejma 
i sprawna. Ogródek za żywopłotem, 
pod czarnym parasolem browaru Am-
ber, owszem, zaciszny i ocieniony. 

Natomiast bardzo zdecydowanie 
obniża ocenę obskurny wygląd lo-
kalu od strony ulicy Walecznych. 
Podarty, brudny, szeroki baner na 
budynku z napisem, że jest to restau-
racja hiszpańska Bunuel, to fatalna 
antyreklama. Podobnie odrapane 
ściany przy wejściu i nieaktualny 
szyld dawnego baru Figaro. Ten ob-
raz niechlujstwa budzi niepokój 
i zniechęca, a przecież warto spróbo-
wać tutaj tak prostych i tańszych dań 
z karty za kilkanaście złotych, jak 
zupa pieczarkowa, gulasz hiszpański 
i krokiety drobiowe.

PIKANTERIA 

Po przeciwnej stronie ulicy by-
wamy czasem z okazji urodzin 
i imienin rodzinnych, a czasem 

dla koleżeńskich spotkań, np. w letni 
wieczór w ogródku, przy zarezerwo-
wanym stole z ławami. Tutaj czuć 
klimat zielonej Saskiej Kępy i nieco 
chłodu po ciepłym dniu. W Pikante-
rii nie przeszkadza nam wcale niemy 
ekran, ani gwar gości, którzy w po-
rze lunchu przychodzą nawet w spo-

rej ilości. Dwie dziewczyny bardzo 
sprawnie i uprzejmie obsługują wte-
dy wszystkich. 

Zestawy lunchowe po 18 zł to 
zwykle dania kuchni polskiej. I tego 
dnia mieliśmy w dużej misce tre-
ściwą i smaczną zupę kalafiorową 
z koperkiem oraz klasycznego scha-
bowego z ziemniakami i kapustą. 
Niestety, tym razem daleko mu było 
do ideału, bo za bardzo był zbity 
i spanierowany, bez kości i nie posia-
dał tej soczystości i aromatu co trze-
ba. Był twardy i suchy, pokryty zbyt 
grubą warstwą panierki, która zabija 
smak mięsa. Ratowaliśmy się piwem 
regionalnym, na które była tego dnia 
promocja po 7 zł. 

Szkoda, że tym razem poziom 
tego dania nie odpowiadał fajnemu 
wnętrzu, bo lubimy tę przewiew-
ną werandę ze stołami, na których 
położono serwety w wesołą biało
-czerwoną kratę. Warto przedłużyć 
czas wydawania lunchu, przynaj-
mniej o godzinę do 16-tej. Tak też 
powiedziała nasza sąsiadka z blo-

ku, którą przypadkowo spotkali-
śmy w lokalu. 

OSP SASKA KĘPA 

To jest klubokawiarnia w pawilo-
nie na końcu ulicy. Skusiliśmy 
się tutaj na klasyczną pizzę fung-

hi z pieczarkami – mój kompan i spa-
ghetti bolognese – ja. W letni wie-
czór smakowało nam wybornie, a do 
tego ulubione piwa czeskie Bernard 
i Kozel, sympatyczna obsługa i fajny 
klubowy klimat. Za szybą witryny 
sentyment budzą, nawiązujące do 
nazwy OSP /Ochotnicza Straż Pożar-
na/, zabawkowe samochodziki stra-
żackie. Ogródek z parasolami warto 
odwiedzić korzystając z końcówki 
lata. Obok ze wzajemnym zrozumie-
niem sączyli piwo nasi piwni bracia 
i siostry, a przy okazji spotkaliśmy 
dawnych kumpli z Kępy ze szkol-
nych i studenckich czasów i oczywi-
ście trzeba było powtarzać kolejki... 

SUCRE 

Po zakupach w pobliskim zmo-
dernizowanym sklepie Społem, 
usiadłem w małym ogródku tej 

cukierni, w cieniu drzew, na trawni-
ku, już blisko działek, przy małym 
okrągłym stoliczku, by odetchnąć 
nieco. Wcześniej zamówiłem przy 
bufecie moje cappuccino i tartolet-
kę czekoladową z malinami. Była 
mocno kaloryczna, ale pyszna, kaw-
ka aromatyczna z pianką również. 
Bardzo miła obsługa dziewczyny 
z bufetu, z uśmiechem, o wschod-
niej, słowiańskiej urodzie i takim też 
akcencie. Obok w oko wpadły mi 
ładne duże zielone poduchy, prze-
znaczone do siedzenia na rozstawio-
nych paletach. 

SMAKOSZ

dOmOwe dania – KuRKi – KRólOwe lata

krzyżówka nr 9 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Na Walecznych

Przysłowia wrześniowe 

Baran 21.III-20.IV
Ogarnie cię brak motywacji 
na początku miesiąca, ale 
wkrótce nastąpi jej powrót. 
Ważne jest, aby znaleźć czas 
na relaks i racjonalnie go wy-
korzystać.

Byk 21.IV-21.V
Okres nienajlepszy na zała-
twianie spraw osobistych. 
Możesz je podjąć na nowo, 
jeśli uspokoi się twoja emocjo-
nalna huśtawka.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Postaraj się naprawić relacje 
z osobami ostatnio przez cie-
bie zaniedbanymi. Podążaj do 
ich naprawy z partnerem, ale 
głównie z rodziną. .

rak 22.VI-22.VII
Masz szanse poznać nowych 
ludzi, ale musisz się do nich 
zbliżyć. Pojawi się możliwość 
realizacji twoich pomysłów. 
W życiu rodzinnym wiele 
emocji.

lew23.VII-22.VIII
W tym miesiącu bardzo ożywi 
się twoja inwencja. Słońce po-
budzi twój intelekt w stopniu 
najwyższym w tym roku.

Panna 23.VIII-22.IX
Poznasz nowe osoby nie zwią-
zane z twoim dotychczasowym 
środowiskiem. Wzbogacą cię 
one o nowe doświadczenia. 
Pamiętaj o dotychczasowych 
znajomych.

waga 23.IX– 23.X
Nadarzy się okazja, aby po-
móc innym. Dużo będzie 
możliwości do realizacji two-
ich zamierzeń. Nie skupiaj 
się na niepotrzebnych szcze-
gółach.

SkorPIon 24.X-22.XI
Nastąpią zmiany w życiu to-
warzyskim. Być może spo-
tkasz osoby o silnej osobo-
wości, co pozwoli ci podjąć 
konkretne decyzje .

Strzelec 23.XI.-23.XII
Wspaniałe relacje w tym mie-
siącu z innymi. Odkryjesz 
w sobie nowe możliwości. 
Nastąpi powrót energii, którą 
koniecznie trzeba wykorzy-
stać 

kozIorożec 24.XII-20.I
Opanuje cię wzmożona chęć 
pomocy innym. Poznasz wiele 
interesujących osób. Wyko-
rzystaj powracającą energię do 
intensywnego działania.

wodnIk 21.I-20.II
Pobudzoną fantazję, kreatyw-
ność i energię wykorzystaj do 
załatwienia zaległych spraw. 
Ogranicz impulsywność  
w relacjach z najbliższymi. 

ryBy21.II-20.III
Masz szansę na uzupełnienie 
luki w budżecie. Pojawi się 
szansa na odblokowanie niez-
ręcznych sytuacji z ostatnich 
tygodni.

Kurki są uwielbiane nie tylko za 
smak i aromat, ale też za tę cha-
rakterystyczną chrupkość! Se-

zon wciąż trwa. Oto przepisy na da-
nia z kurkami, które pozwolą w pełni 
cieszyć się tymi grzybami.

Omlet z kurkami i szpinakiem

● oliwa ● 2 szklanki oczyszczo-
nych kurek ● 1 średnia posiekana ce-
bula ● 2 posiekane ząbki czosnku ● 
20 dag świeżego szpinaku ● 5 jajek ● 
1/2 szklanki gęstej śmietany ● 1 łyżka 
świeżego tymianku ● sól i pieprz

1. Rozgrzewamy piekarnik do 
180°C. 2. Naczynie do zapiekania 
smarujemy oliwą. 3. Oliwę rozgrzewa-
my również w patelni z grubym dnem 
i smażymy na niej przez ok. 10 min 
kurki z cebulą oraz czosnkiem. Po tym 
czasie (gdy kurki zmiękną) zmniej-
szamy płomień, dodajemy opłukane 
i oczyszczone z łodyżek listki szpina-
ku i smażymy jeszcze przez 3 min. 4. 

Grzyby ze szpinakiem przekładamy 
do miski, dodajemy roztrzepane jajka, 
śmietanę, tymianek, sól i pieprz, mie-
szamy. 5. Wylewamy masę do naczy-
nia do zapiekania i pieczemy, aż masa 
się zetnie (czyli ok. 25-30 min).

BIAły KREm z KURKAmI
● 200 g świeżych kurek ● 50 g ma-

sła ● 500 g bulionu warzywnego ● 300 
ml śmietany 18% ● 2 małe cebule ● pę-
czek natki pietruszki ● sól, pieprz oraz 
sos sojowy do smaku ● grzanki z chle-
ba tostowego

1. Kurki 
dokładnie my-
jemy, cebulę 
drobno sieka-
my. 2. W garn-
ku rozpusz-
czamy masło, 
szklimy na nim 
cebulę i doda-
jemy przygo-
towane kurki. 
3. Dodajemy 2 łyżki sosu sojowego 
i całość dusimy około 1 minuty. 4. Za-
lewamy bulionem warzywnym. Gotu-
jemy 20-30 minut pod przykryciem, 
mieszając od czasu do czasu. Następnie 
zmniejszamy ogień i dolewamy śmie-
tanę. Całość dokładnie mieszamy. 5. 
Doprawiamy do smaku i dekorujemy 
pietruszką. 6. Grzanki z chleba tosto-
wego podgrzewamy w opiekaczu. 7. 
Podajemy na ciepło.

zAPIEKANKA zE SChABEm 
I KURKAmI

● 300 g 
kurek ● por ● 
czerwona pa-
pryka ● 600 g 
schabu ● łyż-
ka mąki 30–40 
g masła klaro-
wanego ● 300 
ml bulionu 
warzywnego ● 200 ml śmietany ● 75–
100 g sera gouda ● 1/2 łyżeczki startej 
gałki muszkatołowej ● sól, pieprz do 
smaku ● przyprawa do schabu

1. Mięso myjemy, osuszamy i kro-
imy na 4 kotlety, lekko rozbijamy, po-
sypujemy przyprawą do schabu. Ob-
smażymy na maśle klarowanym z obu 
stron, przekładamy do żaroodporne-
go naczynia. 2. Umyty por kroimy 
w plastry, paprykę w ćwiartki, a po-
tem w paski. Umyte i osuszone kurki 
smażymy na rozgrzanym maśle kilka 
minut, dodajemy por, paprykę, mie-
szamy. Posypujemy mąką, mieszamy, 
wlewamy bulion i śmietanę, doprowa-
dzamy do wrzenia i gotujemy na ma-
łym ogniu 10-15 minut. Doprawiamy 
pieprzem, solą i gałką muszkatołową. 
3. Sos z kurek wykładamy na kotlety 
ze schabu, przykrywamy i pieczemy 
80 minut w 180ºC. Pół godziny przed 
końcem zdejmujemy pokrywkę, po-
sypujemy danie tartym żółtym serem 
i zapiekamy jeszcze ok. 20 minut. 4. 
Zapiekankę podajmy z purée ziemnia-
czanym.

Z seZonowego kalendarZa 
– WrzesieŃ
Warzywa: bakłażan, brokuły,bruk-
selka, buraki, cukinia, fasolka szpara-
gowa, fenkuł, kalafior, kalarepa, ka-
pusta, kukurydza, marchewka, natka 
pietruszki, ogórek, papryka, patison, 
pomidory, por, rukola, rzodkiewka, sa-
łata, seler, szczaw, szpinak, ziemniaki. 
Owoce: brzoskwinie, gruszki, jabł-
ka, jagody, jeżyny, maliny, nektarynki, 
porzeczki, pigwa, śliwki, winogrona, 
żurawina.

TARTINKA

R
Gdy nadejdzie wrzesień,
rolnik ma zawsze pełna 
kieszeń.

R
Skoro wrzesień  
to już jesień,
ale jabłek pełna kieszeń. 

R

R
Wrzesień wrzosem  
strojny,
lecz od pracy znojny.

R
Gdy wrzesień z pogodą 
zaczyna,
zwykle przez miesiąc  
się trzyma. 

R


