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3 lipca br., z udziałem członków 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
i jej gości, w salach Hotelu 

Gromada Warszawa Centrum 
(dawnym Domu Chłopa), odbyły 
się uroczystości z okazji 100. rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Organizowane przez 
KRS, zostały objęte Patronatem 
Narodowym Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. Podczas spotkania 
spółdzielców, nawiązując także do 
Międzynarodowego Dnia Spółdziel-
czości, wręczono doroczne nagrody 
spółdzielcze. Nagrodę Menadżer 
Spółdzielca 2018 otrzymał m.in. 

TADEUSZ DWORSKI – prezes 
Zarządu „Społem” PSS „Pomoc” 
w Puławach, a Prymus 2018 – Ur-
szula WALIGÓRA – prezes Za-
rządu „Społem” PSS Nowa Huta 
w Krakowie. Honorowy Tytuł Sa-
morządowiec-Spółdzielca 2018 
i dyplom przyznano m.in. Bogda-
nowi Olesińskiemu – burmistrzowi 
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Ponadto stuosobowa Krajowa 
Rada Spółdzielcza przyznała gru-
pie swych członków, przedstawi-
cieli ponad 20 spółdzielni o ponad 
100-letnim rodowodzie, medale oko-
licznościowe z okazji Narodowego 
Jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Otrzy-
mali je m.in.: ANNA TYLKOW-

SKA, prezes WSS Śródmieście; 
MIECZYSŁAW DĄBROWSKI, 
prezes PSS Białystok i PIOTR ZA-
SUŃ, prezes PSS Kalisz. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim wyróżnio-
nym. 

Należy dodać, że m.in. dla uczcze-
nia tych najstarszych spółdzielni, 
KRS wydała specjalny medal z wi-
zerunkiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Warto przypomnieć, że już 
w naszym nowatorskim artykule 
w kwietniowym numerze SW pt. 
„Społemowcy dla odzyskania nie-
podległości – Koledzy Piłsudskie-
go”, opisaliśmy prekursorów spół-
dzielczości społemowskiej, bliskich 
kolegów Marszałka w walce konspi-
racyjnej i w odbudowie Państwa Pol-

skiego, takich jak: późniejszy 
prezydent RP prof. Stanisław 
Wojciechowski, ekonomista 
Romuald Mielczarski, filozof 

Edward Abramowski, wybitny pi-
sarz Stefan Żeromski i psychiatra 
dr Rafał Radziwiłlowicz. 

Przy okazji trzeba zaznaczyć, że 
w uroczystości brał udział również 
prezes Zarządu KZRSS Społem 
RYSZARD JAŚKOWSKI, który 
jest jednocześnie wiceprezesem Za-
rządu KRS. Uczestnicząc niedawno 
w posiedzeniu Rady Programowej 
Społemowca Warszawskiego, pod-
kreślił niezwykle duże znaczenie 
tradycji i dorobku spółdzielni społe-
mowskich i ich związku, zachęcając 
nas do kontynuowania ambitnych 
publikacji o wyjątkowej historii 
i osiągnięciach Społem, które za rok 
obchodzi swoje 150-lecie. 

Grupa społemowców, na czele z prezesem KZRSS Społem Ryszardem Jaśkowskim 
(drugi z prawej), podczas uroczystości w Hotelu Gromada Centrum. 

Międzynarodowy Dzień  Spółdzielczości

PSS Biała Podlaska

Piknik lipcowy
Już od 17 lat – co jest ewene-

mentem w skali kraju – PSS 
w Białej Podlaskiej organizuje 

w lecie dwie imprezy integracyjne 
pod hasłem Międzynarodowego 
Dnia Spółdzielczości. To festyn dla 
mieszkańców miasta przed społe-
mowskim SDH Sawko i piknik dla 
spółdzielców, obecnie na terenie 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 
Obie imprezy to ważne wydarzenia 
społeczno-kulturalne dla mieszkań-
ców i spółdzielców. A nad wszyst-
kim czuwa charyzmatyczny, pełen 
entuzjazmu, porywający do pracy 
i zabawy za sobą innych, prezes 
PSS EUGENIUSZ MAZUR (na 
foto obok). Na str. 4 relacjonujemy 
tegoroczny lipcowy piknik spół-
dzielczy.

Co roku, w sierpniu na Ryn-
ku Głównym w królewskim 
mieście Krakowie odbywa się 

dwutygodniowy Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Ludowej, cieszący 
się niesłabnącym powodzeniem licz-
nej rzeszy krakowiaków i turystów 
z kraju i zagranicy. W tym roku bę-
dzie to już 42 festiwal, w dniach 9-26 
sierpnia, jak zwykle pod patronatem 
marszałka województwa małopol-
skiego, prezydenta Krakowa, pre-
zesa Krajowej Rady Spółdzielczej 
i prezesa Fundacji Cepelia. Relację 
z festiwalu zamieścimy w następnym 
numerze

Natomiast, już teraz na str. 4 
publikujemy sprawozdanie z od-
bywającego się po raz pierwszy 
w Krakowie na Małym Rynku, 
w dniach 22 czerwca – 1 lipca br. 
Spółdzielczego Świętojańskiego 
Jarmarku Smaku i Folkloru. Była 
to impreza bardziej kameralna, ale 
równie bogata zwłaszcza w arty-
styczne doznania z barwnych i rado-
snych występów zespołów i solistów 
muzyki ludowej. Mimo kapryśnej 
pogody, od początku zyskala liczne 
grono fanów.
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Obalić te mury!
„
– Obyśmy się nie obudzili w kraju, gdzie będzie tylko kil-

ka sieci dyskontów” – mówił Ryszard Jaśkowski, prez-
es KZRSS Społem, jako gość Rzeczpospolitej 23 marca 

br. W ten sposób przestrzegał przed zgubną polityką kolejnych rządów, 
które niemal od 30 lat faktycznie sprzyjają kolonizacji rynku przez 
wielkie zagraniczne koncerny handlowe, powodujące upadek tysięcy 
polskich sklepów. Tymczasem , jak zaznaczał lider Społem, „jesteśmy 
jedyną organizacją, która przetrwała na przestrzeni trzech wieków. 
W przyszłym roku mamy jubileusz 150-lecia Społem w Polsce”.

Obok spychania z rynku wskutek nieograniczonej agresji obcych bo-
gatych koncernów, największe bolączki Społem to niemożność scalenia 
wspólnych zakupów, marketingu i reklamy w skali kraju oraz przerażająca 
niewiedza społeczna, w tym młodych pokoleń o niezawodności Społem 
w każdych warunkach! 

Dlatego musimy obalić te negatywne mury. Po pierwsze – obalić mur 
niechęci władz i jak mówił prezes Jaśkowski, żądać repolonizacji handlu, 
ustawowej regulacji zasad sprawiedliwego handlu. Jednocześnie obalić 
mur niemocy i zbudować wreszcie system krajowych zakupów. 

Po drugie – konieczne jest obalanie negatywnych stereotypów 
o Społem, że jest rzekomo „zacofane, niereformowalne, tkwiące 
w nawykach PRL”…Trzeba nagłaśniać i promować sukcesy spółdziel-
ni i ich związku. Np., oddane w tym roku w Warszawie dwie wielkie 
inwestycje – Universam i Sezam. O nich to wyjątkowo pozytywnie 
napisano niedawno na portalu handelextra,pl i w miesięczniku Han-
del, co cytujemy na str. 2.   

REDAKCJA

Na zdjęciu powyżej ukazujemy prezes WSS Żoliborz Jadwigę Rowicką 
(z prawej), obdarowaną kwiatami przez delegatów na niedawnym Ze-
braniu Przedstawicieli 30 czerwca br. Było to skwitowanie przyjętego 

chwilę wcześniej absolutorium za rok 2017. Co należy podkreślić, absolu-
torium dla pani prezes, jako jednoosobowego Zarządu, przyjęto w głosowa-
niu tajnym – jednogłośnie! Jest to oznaka silnej konsolidacji spółdzielni, jej 
członków i pracowników wokół zarządu, po trzech latach jego nowej polityki. 
Szerzej o tym i przebiegu Zebrania Przedstawicieli piszemy na str. 5. 

W prezydium Walnego Zgromadzenia PSS Legionowo w dniu 21 
czerwca br., zasiedli od lewej: przewodnicząca RN Anna Bocia-
nowska, radca prawny Jerzy Rybicki i prezes Edyta Rybicka. 

Spółdzielnia od kilku lat dzielnie walczy o utrzymanie pozycji na rynku, 
o czym szczerze dyskutowano w czerwcu. Ponieważ zaproszenie pocztą 
otrzymaliśmy z opóźnieniem, dziękujemy za nadesłaną nam relację. 

18 lipca br. na Saskiej Kępie 
otwarto pierwszy w tym 
wielkim osiedlu sklep fir-

mowy warszawskiej Spółdzielni 
Piekarsko-Ciastkarskiej. Miejsce 
jest dogodne, bo otoczone wysoki-
mi blokami, a tuż obok znajdują 
się ruchliwe przystanki autobuso-
we, poczta, kiosk warzywny, re-
stauracja meksykańska i samoob-
sługowy supersam spożywczy. 

SPC Smacznego Saska Kępo!
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Łamanie stereotypów

WSS Praga Południe

PODZIĘKOWANIE

WSS Śródmieście „Sabat” na święto
Teatr SABAT 28 czerwca br. 

otworzył swe podwoje na 
spotkanie śródmiejskich 

Spółdzielców z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Spółdzielczości. To 
niecodzienne spotkanie było również 
uwieńczeniem minionej czteroletniej 
kadencji Rady Nadzorczej „Społem” 
WSS Śródmieście oraz początkiem 
działań dla nowo wybranych człon-
ków Rady.

Podkreślając okoliczność spotka-
nia, spółdzielców ze sceny powitała 

Małgorzata Potocka, twórczyni Teatru Sabat, który jak mówi, powstał z pasji 
i miłości do tańca. Wybór spektaklu nie był przypadkiem. THE BEST OF SA-
BAT to gala 15-lecia Teatru Sabat. Świat ponadczasowych utworów, przegląd 
najlepszych spektakli, różnorodność, cudowna choreografia, barwne kostiu-
my. Nie ma nic piękniejszego niż chwile, w których poczuć można klimat 
tanecznego Broadway’u, kolorowego Vegas, zmysłowego Moulin Rouge czy 
zadumanej Warszawy. Do tego ciekawy wystrój lokalu, miejsca przy stoli-
kach, które powodują, iż można poczuć się inaczej niż w zwykłym teatrze.

Co nas połączyło? Optymizm, pasja, dbałość o byt i wizerunek oraz między-
narodowy horyzony. Bo przecież to z okazji Międzynarodowego Dania Spół-
dzielczości, obchodzonego na całym świecie, spotkaliśmy się w tym właśnie 
miejscu. Co jeszcze? Jubileusz! Pokazanie, że nie jesteśmy krótkodystansowi. 
Królowa Polskiej Rewii Małgorzata Potocka z pasją od 15 lat dba o swój teatr, 
artystów oraz przyjaciół, którzy wraz z nią tworzą ten niezwykły klimat. Ma 
błysk w oku, gdy przedstawia wykonawców. Śródmiejska spółdzielnia, której 
siedziba mieści się niedaleko, prawie po sąsiedzku, to bez mała dziesięciokrot-
nie dłuższa tradycja, gdyż w 2019 roku obchodzić będzie swe 150 lecie. Kto 
wie, może ten wieczór będzie inspiracją do naszej przyszłorocznej Gali?

To niezwykłe widowisko zrobiło na publiczności ogromne wrażenie. Gala 
15-lecia Teatru Sabat to przypomnienie wyjątkowych spektakli, w wykonaniu 
znanych i lubianych gwiazd, artystów, tancerzy. Podczas THE BEST OF SA-
BAT usłyszeć można było m.in. utwory Czesława Niemena, Anny German, 
Franka Sinatry, Cher czy Celine Dion. 

Po spektaklu, do zebranych na widowni spółdzielców, w towarzystwie te-
nora Iwa Orłowskiego z gracją, wdziękiem i uśmiechem na twarzy wyszła 
Małgorzata Potocka. Chętnie pozowała do zdjęć z gośćmi, nawiązała także 
dłuższą rozmowę z prezes Anną Tylkowską. Widać było, że panie świetnie się 
dogadują. Na koniec możliwe było wejście na scenę i zabawa wspólnie z ak-
torami. Dancing przy popularnych polskich i światowych przebojach, w wy-
konaniu artystów Teatru Sabat, trwał do wyjścia ostatniego gościa. 

DANUTA BOGUCKA

Tegoroczne spotkanie śródmiejskiego Koła Spółdzielców z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyło się 3 lipca. W miłej i kame-
ralnej atmosferze seniorzy świętowali w siedzibie WSS Śródmieście na 
Nowym Świecie.

Owacje na stojąco i kosz róż od spół-
dzielców na ręce Małgorzaty Potockiej 

Było to spotkanie niezwyczaj-
ne. Pozbawione sztywności, 
nie napuszone, nie reżyse-

rowane. Panowała wręcz familij-
na atmosfera, bo na spotkanie 29 
czerwca br. z wiceprezes WSS Pra-
ga Południe ZOFIĄ PIOTROW-
SKĄ, przybyło liczne, kilkudzie-
sięcioosobowe grono jej bliskich 
współpracowników, członków 
i pracowników spółdzielni, w tym 
tych z najdłuższym stażem. Celem 
tego ciepłego, serdecznego zgroma-
dzenia, w sali nowej siedziby WSS 
w Galerii Rondo Wiatraczna, było 
podziękowanie pani prezes za po-
nad 43 lata pracy w spółdzielni, 
w związku z przejściem na zasłużo-
ny odpoczynek. 

Dwukrotnie, ze wzruszenia za-
łamały się głosy przemawiających. 
Najpierw, przez dłuższą chwilę nie 
mógł zacząć mowy dziękczynnej 
prezes spółdzielni Bogusław Różyc-
ki. Kilka minut później pewne trud-
ności z wystąpieniem miała sama 
bohaterka spotkania. Dzięki jednak 
uśmiechom, cichemu przyjaciel-
skiemu gwarowi przybyłych, udało 
się zakończyć przemówienia, które 
zapoczątkowały następnie dalsze 
indywidulne podziękowania i wy-
powiedzi spółdzielców. Towarzyszył 
temu, specjalnie przygotowany z tej 
okazji, pokaz slajdów z dawnymi 
i współczesnymi zdjęciami pani pre-
zes, a niemym świadkiem spotkania 
był wiszący sztandar spółdzielni. 

Wzruszony prezes Bogusław Ró-
życki z ogromnym uznaniem dzięko-
wał za długoletnią współpracę pani 
Zofii. Także za nieocenioną pomoc 
w szczególnie trudnych sytuacjach. 
Nie krył wcale, że nadal liczy na 
dobrą współpracę, choć w innych 
formach. W odpowiedzi, równie 
wzruszona, ale z humorem prezes 
Piotrowska wspominała lata swej 

pracy „dla wspólnego dobra”, przyta-
czając czasem anegdoty. Dziękowała 
za wiele wspólnie przeżytych chwil 
blasków i cieni. Do podziękowań do-
łączył też przewodniczący RN Zdzi-
sław Dejtrowski i inni spółdzielcy, 
obdarowując zasłużoną prezes kwia-
tami i drobnymi upominkami. 

Na czarno-białych slajdach po-
kazano m.in. urocze, zalotne zdję-
cia pani prezes z lat narzeczeństwa, 
z wycieczek do lasów na grzyby, 
z podróży krajowych i zagranicz-
nych, ze sklepów. Potem już konty-
nuowano miłe rozmowy przy lampce 
wina, ciastkach i owocach.

Warto zacytować artykuł o pani 
Zofii, jaki do kwietniowego Spo-
łemowca w 2011 r. napisała red. 
Elżbieta Jędrych. „Po ukończeniu 
technikum ekonomicznego, wybrała 
jako pierwsze miejsce pracy właśnie 
„Społem”. Trafiła do WSS „Społem” 
na warszawskiej Pradze pod skrzy-
dła najlepszego chyba wychowawcy 
kadr spółdzielczych, jakim był prezes 
Ryszard Siwak. To pod jego opieką 
stawiała pierwsze kroki w dziale 
księgowości…” Od 1990 roku po 
skończeniu studiów na SGPiS, we-
szła do zarządu WSS Praga Południe. 

Jak pisała red. Jędrych, „…Potrafi 
rozmawiać z ludźmi i słuchać ich, 
ale nie toleruje plotkarstwa czy hi-
pokryzji. Stawia na ludzi młodych 
i chciałaby aby garnęli się do pracy 
w handlu, ale jednocześnie ubole-
wa, że nie ma już praktycznie szkół 
handlowych przygotowujących 
sprzedawców i kadrę kierowniczą 
do sklepów. Pani Zofia pracowała 
i nadal pracuje z ogromną pasją, 
bo swoją pracę lubi, a poza tym 
znalazła się w środowisku, które 
chciała poznać i które nigdy jej nie 
rozczarowało. Przeciwnie, z bie-
giem lat przekonała się, że specy-
fika działalności spółdzielczej, 
w której na pierwszym miejscu sta-
wia się człowieka, to jest to, czemu 
warto się poświęcić i co warto pie-
lęgnować...” „– Uważam, że w życiu 
najważniejsze są trzy rzeczy: zdro-
wie, przyjaźń i szczęśliwa rodzina”. 

Przez wiele lat była uczestniczką 
rajdów samochodowych, co osobi-
ście odczułem kiedy zaprosiła mnie 
do swego auta po konferencji w Kon-
stancinie. Wiele szczęścia Pani Pre-
zes!

DARIUSZ GIERYCZ

 Zofia Piotrowska (w czerwonych koralach) w otoczeniu społemowców. 

„Otwarciem Universamu na 
warszawskim Grocho-
wie Społem przełamuje 

stereotyp sklepów mało nowocze-
snych i drogich. Ten śmiało może 
być przykładem dla niejednej za-
chodniej sieci”. Tak zaczyna swój 
artykuł pt. „Z wizytą w sklepie: 
Universam Grochów” na portalu 
handelextra.pl 27 czerwca br. red. 
Katarzyna Pierzchała.   

„W ciągu tygodnia od reotwarcia 
Universamu Grochów zanotował 20 
tysięcy transakcji. Od 28 lutego br. 
przez kilka dni ruchem kierowała tu 

ochrona, która wstrzymywała przy 
bramkach napływ nowych klientów 
po to, aby ci już po zakupach mo-
gli przecisnąć się do wyjścia. Cze-
mu sklep przeżył tak duży szturm? 
Z wielu powodów – jednym z naj-
ważniejszych była chęć zobaczenia 
nowego Universamu, który powstał 
na miejscu starego, kultowego już 
sklepu działającego przy warszaw-
skim rondzie Wiatraczna od 22 lipca 
1977 r.

Klientów przyciągnęły też licz-
ne promocje, m.in. reklamowana 
na autobusach miejskich wołowina 
w supercenie. W pierwszych dwóch 
tygodniach sprzedano jej prawie pół 
tony. Co więcej, zakupy za wyższe 
kwoty promowane były atrakcyjny-
mi dodatkami, np. za każde wydane 
80 zł klient dostawał gratis kubek ter-
miczny z logo Universamu, a za 150 
zł – T-shirt”.

„– Cały czas staramy się mieć 
dobre ceny, nie tylko na otwarciu – 
mówi Iwona Chrobak, kierowniczka 
sklepu. – Już to zauważyli klienci, 
którzy twierdzą, że mamy bardzo 
dobre ceny na naprawdę wysokoga-
tunkowe produkty, dlatego do nas 
wracają.”

„Sklep jest bardzo elegancki. 
Ciemne regały z zaokrąglonymi 
końcówkami, drewniane elementy 

dekoracyjne, oświetlenie ledowe sali 
sprzedaży, czytelne i widoczne z da-
leka oznaczenia działów. – Nie są to 
delikatesy, tylko sklep dla każdego. 
Wystrój może sugerować wyższą 
półkę, ale to dlatego, że wszystko 
jest nowe, zaprojektowane według 
najnowszych trendów – tłumaczył 
nam obecny na otwarciu sklepu 
prezes  Społem WSS Praga Połu-
dnie Bogusław Różycki”.

„Założenie zeszytu próśb klien-
tów to pomysł kierowniczki sklepu. 
– Wszyscy pracownicy są nastawie-
ni na spełnianie oczekiwań naszych 

klientów. Staramy się wyróżniać 
bardzo dobrą obsługą, nie możemy 
być bezosobowi – tłumaczy Iwona 
Chrobak. Podkreśla, że wychodzący 
z Universamu klient ma być zadowo-
lony z zakupów, ale także z obsługi 
umiejącej doradzić i mającej czas dla 
każdego. – Do pracy przyjmuję tylko 
takie osoby, które pracują z sercem, 
które są kontaktowe i lubią rozma-
wiać z ludźmi. Takim podejściem 
wyróżniamy się spośród konkurencji 
– uważa kierowniczka sklepu”.

„…Na otwarciu sklepu prezes 
Społem WSS Praga Południe Bo-
gusław Różycki wyraził nadzieję, 
że sklep będą odwiedzać nie tylko 
mieszkańcy okolicznych bloków. 
Okolice ronda Wiatraczna to ważny 
punkt przesiadkowy w Warszawie. 
Jest tu pętla tramwajowa, kilka przy-
stanków autobusowych. W nowym 
budynku jest też podziemny parking, 
gdzie dla klientów sklepu przezna-
czono prawie 200 miejsc – poprzed-
nio nie było tu gdzie zaparkować”.

Powrót Sezamu
Na portalu extrahandel.pl, 6 

czerwca br. Katarzyna Pierzchała 
w artykule pt. „Sezam wrócił na 
swoje”, informuje o otwarciu no-
wego Sezamu. Jak pisze, „Społem 
było, jest i będzie. Otwarciem tego 

sklepu udowadnia, że nie tylko trwa, 
ale i się rozwija - z tymi słowami 
Ryszard Jaśkowski, prezes zarządu 
KZRSS Społem, otworzył w środę 
wraz z Anną Tylkowską, prezes Spo-
łem WSS Śródmieście, sklep Sezam 
w samym sercu stolicy”.

„ - 10 lat temu zaczęliśmy myśleć 
o otwarciu takiego budynku – mó-
wiła podczas uroczystego otwarcia 
Anna Tylkowska, prezes Społem 
WSS Śródmieście. - Przez ten czas 
musieliśmy pokonać wiele trudno-
ści. Staraliśmy się odwzorować w jak 
największym stopniu asortyment 

Sezamu znany 
warszawiakom, 
czyli jest tu bar-
dzo dużo artyku-
łów delikateso-

wych, a jednocześnie wyeksponować 
je w nowoczesnej formule. Wydaje 
mi się, że udało nam się – nie kry-
ła wzruszenia tuż przed przecięciem 
wstęgi”. 

Opr. Red.

Od redakcji: 
Powyższe cytowane, rzeczowe 

publikacje na stronach popular-
nego portalu handlowego i powta-
rzane na łamach branżowego, po-
pularnego miesięcznika Handel, są 
wyjątkiem. Ukazują nowoczesne 
oblicze Społem. Jak wiadomo, od 
lat 90. spółdzielnie z wielką deter-
minacja i uporem zmieniają wi-
zerunek społemowskiego handlu, 
modernizując swe placówki i orga-
nizację handlu. Niestety, często jest 
to niedostrzegane przez media, ale 
i niedoceniane przez władze cen-
tralne i terenowe, które zamiast 
bronić rodzimego handlu, sprzyja-
ją bezgranicznej ekspansji obcych 
sieci, w tym niszczących polski 
handel zagranicznych dyskontów. 

 Trzeba zatem podjąć koniecz-
ny wysiłek, aby szeroko promo-
wać Społem, zwłaszcza w związku 
z nadchodzącym 150-leciu spół-
dzielni. To jedyna, niepowtarzalna 
okazja do przełamania stereoty-
pów i dalszej budowy zaufania dla 
polskich sklepów społemowskich. 

Wierni tradycji
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Wyróżnieni na Stulecie

KRS

l MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI l 
WSS Praga Południe

 Koło spółdzielców

KDS 100 lat w służbie
Początek lipca każdego roku 

jest dla spółdzielców okresem 
świętowania Międzynaro-

dowego Dnia Spółdzielczości. Jest 
okazją do podsumowań, omówie-
nia spraw związanych z aktual-
nymi wydarzeniami ważnymi dla 
środowiska, planami, ale także 
wspomnieniami. Obchody MDS 
w roku bieżącym mają szcze-
gólny charakter z uwagi na 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W strukturach 
wyzwolonego państwa ruch spół-
dzielczy zaznaczył swoją obecność, 
pozyskując sympatię i poważanie 
u władz. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 
w organizacjach spółdzielczych 
odbyły się uroczystości. Zarząd 
Klubu Działaczy Spółdzielczych 
zaprosił swoich członków na spo-
tkanie do Muzeum Historii Spół-
dzielczości w Polsce przy ul. Jasnej 
1, gdzie prezentowana jest tema-
tyczna wystawa „Spółdzielczość 
Polska w Służbie Ojczyzny i Społe-
czeństwa w latach 1918–2018”. Ze-
branych klubowiczów, wiceprezesa 

KRS i prezesa KZRSS „Społem” 
Ryszarda Jaśkowskiego oraz dr 
Marcina Kwietnia z KRS powitał 
prezes Klubu Bogdan Augustyn. 

Tradycją lipcowych spotkań 
w Klubie jest wręczenie listów gra-
tulacyjnych członkom, którzy ukoń-
czyli 80, 85,90 i 95 lat. Gratulacje 
wraz z życzeniami od prezesów 
przyjęły panie: Krystyna Frelek, 
Jadwiga Łoś, Maria Plucińska, 
Olga Rewińska, Wanda Szewczyk 
oraz panowie: Andrzej Czajkowski, 
Tadeusz Grzybowski, Jan Karwa-
towski, Jan Kucharczyk podkreślo-
ne gromkimi brawami pozostałych 
uczestników spotkania. 

Prezes Ryszard Jaśkowski w imie-
niu Krajowej Rady Spółdzielczej 
uhonorował Klub okolicznościo-
wym medalem przygotowanym na 
100-lecie odzyskania niepodległości 
z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego 
na awersie i historycznym budyn-
kiem spółdzielczości „Domem pod 
Orłami” na rewersie, dziękując za 
kultywowanie osiągnięć ruchu jak 
również za udzielane poparcie dla 

działalności KRS w umacnianiu po-
zycji spółdzielczości w kraju. 

Rok 2018 dla spółdzielczości jest 
również rokiem szczególnym bo-
wiem mija 95 lat od momentu usta-
nowienia przez Międzynarodowy 
Związek Spółdzielczy obchodów 
Międzynarodowego Dnia Spółdziel-
czości. O początkach świętowania 
MDS mówił dr Marcin Kwiecień. 
Pierwsze lata istnienia ruchu na Za-
chodzie nie sprzyjały porozumieniu 
co do reguł działania. Kapitalizm 
ścierał się z walką o przywileje spo-
łeczne, a święto obchodzone było 
spontanicznie w formie pochodów 
czy manifestacji . J.J.

Wyjątkowo uroczysty cha-
rakter miało tegoroczne 
spotkanie członków Koła 

Spółdzielców „Społem” WSS Pra-
ga-Południe z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Spółdzielczości. Od-
było się ono w siedzibie Muzeum 
Historii Spółdzielczości przy ul. Ja-
snej 1 i połączone zostało ze zwie-
dzaniem tej wyjątkowej placówki, 
która świętuje aktualnie jubileusz 
50-lecia istnienia.

Przewodnikiem po muzeum była 
jego kustosz Danuta Twardow-
ska, która pięknie opowiadała nie 
tylko o zbiorach, zgromadzonych 
w poszczególnych salach, ale także 
o zasłużonych twórcach i działa-
czach, których portrety są tu eks-
ponowane. Dodatkową atrakcją był 
niespodziewany występ artystyczny 
– mini koncert w wykonaniu Kry-
styny Piotrowskiej, znakomitej śpie-
waczki, Polki z Kanady, która jest 
tam wieloletnią szefową Radia Polo-
nia w Toronto. Pani Krystyna odwie-
dzając w tym roku Polskę spotkała 
się m.in. z kierownictwem naszego 
Muzeum Historii Spółdzielczości, 
a ponieważ spotkanie to zbiegło się 
z naszą obecnością w Muzeum, wy-
słuchaliśmy w jej wykonaniu kilku 
wzruszających pieśni patriotycznych 
o Ojczyźnie i polskich emigrantach, 
a wśród nich nastrojowej modlitwy 
emigranta, zaczynającej się od słów: 
„Kocham Cię, ziemio moja…”.

Te miłe akcenty sprawiły, że czu-
liśmy się wyjątkowo uhonorowani, 
a całe nasze spotkanie przebiega-
ło w szczególnej atmosferze. Nie 
zapomnieliśmy jednak o naszych 
sprawach codziennych, o których 
informację przekazała nam nie tylko 
przewodnicząca Koła Maria Strze-
lecka, ale także, obecny na zebraniu 
Prezes WSS „Społem” Praga-Połu-
dnie Bogusław Różycki. Od niego to 
dowiedzieliśmy się przede wszyst-
kim o tym, czym żyje obecnie nasza 
spółdzielnia, a mianowicie, jakie re-
zultaty osiągają nasze sklepy otwar-
te w nowej siedzibie „Universamu”, 
czyli w Galerii Handlowej Grochów 

zlokalizowanej przy Rondzie Wia-
traczna.

Z radością przyjęliśmy też wia-
domość, że Koło Spółdzielców po-
większyło się o trzy nowe osoby: 
Zofię Piotrowską, wiceprezes naszej 
spółdzielni, Wandę Żegnałek, kie-
rowniczkę działu ekonomicznego 
i Anastazję Świderską, kierowniczkę 
sklepu nr. 42. Złożyliśmy też ser-
deczne życzenia jubilatom: Barbarze 
Gawryszewskiej i Zbigniewowi Dej-
trowskiemu, a jednocześnie minutą 
ciszy uczciliśmy pamięć tych człon-
ków Koła, którzy w ubiegłym roku 
odeszli z naszego grona.

Przewodnicząca przekazała nam 
też sprawozdanie z ubiegłorocznej 
działalności Koła, podkreślając, że 
jest nas już 38 osób, a fakt, że admi-
nistracja spółdzielni przeniosła się 
do nowej siedziby, gdzie znajduje się 
duża sala konferencyjna, pozwoli po-
wrócić do zawieszonej ostatnio tra-
dycji czterech spotkań we ciągu roku. 
I tak już na drugie półrocze zaplano-
wano spotkanie jesienią oraz przed 
Bożym Narodzeniem. Obydwa połą-
czone zostaną z atrakcjami w postaci 
mini-konkursów i loterii fantowej. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją we 
wrześniu spotkamy się też na mszy 
odprawianej za zmarłych w ubiegłym 
roku członków Koła Spółdzielców.

ELŻBIETA JĘDRYCH

Gościem spółdzielców w Hotelu 
Gromada Centrum był m.in. Artur 
Soboń – sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Inwestycji i Rozwoju. Na-
tomiast listy gratulacyjne nadesłali 
m.in.: marszałek Sejmu – Marek 
Kuchciński, marszałek Senatu – 
Stanisław Karczewski, minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
- Elżbieta Rafalska oraz prezes PSL 
Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Jak napisał marszałek Sejmu, „…
Dużą aktywnością wykazali się twór-
cy spółdzielczości. Choć początki ru-
chu sięgają czasów zaborów, to jego 
dynamiczny rozwój rozpoczął się 
wraz z odzyskaniem przez Ojczyznę 
niezawisłości. Miał on wielu wybit-
nych orędowników, tworzyli go ludzie 
światli i niezwykle postępowi, dla 
których odbudowa Polski oraz do-
brobyt jej mieszkańców stały się naj-
wyższym nakazem płynącym z serca. 
Dziś jesteście Państwo spadkobier-
cami i wykonawcami spółdzielczych 
idei, które pomimo zmieniających 

się czasów są wciąż 
aktualne. Dziękuję za 
pielęgnowanie tradycji 
i upowszechnianie histo-
rycznej pamięci. 

Natomiast minister 
Rafalska podkreśliła, 
że w ruch spółdzielczy, 
który zachęca ludzi do 
wspólnego działania, an-
gażowało się wielu czoło-
wych działaczy społecz-
nych i gospodarczych, 
a także ludzi kultury jak 
choćby pisarze Bolesław 
Prus, Maria Dąbrowska 
czy Stefan Żeromski.

– Musimy pamiętać, 
że udział spółdzielczości w budo-
wanie Niepodległej Polski był doce-
niany przez jej władze – podkreślił 
w swoim wystąpieniu dr inż. Mie-
czysław Grodzki, prezes Zarządu 
Krajowej Rady Spółdzielczej. -  Pro-
pagowano idee i zasady spółdzielcze, 
upowszechniano jej dokonania i co 
bardzo ważne – edukowano. Bardzo 
dobrze rozwinięte było szkolnictwo 
spółdzielcze na różnym poziomie. 
Spółdzielczość stała się swego ro-
dzaju symbolem przedsiębiorczości, 
ale także wolności i suwerenności 
państwa oraz stabilnej i bezpiecz-
nej gospodarki. Współcześnie ruch 
spółdzielczy niezmiennie odgrywa 

bardzo ważną rolę w życiu całego 
państwa, choć niestety nie jest doce-
niany, a wręcz krytykowany. 

Chcielibyśmy, aby postrzegano 
spółdzielczość w taki sam sposób, 
jak to było przed laty. KRS przeciw-
stawia się deprecjonowaniu sektora 
spółdzielczego. Potencjał gospo-
darczy spółdzielni jest bardzo duży, 
problem tylko w tym aby go umie-
jętnie i z pożytkiem dla wszystkich 
wykorzystywać. Spółdzielczość uczy 

demokracji, szacunku 
do drugiego człowieka, 
współodpowiedzialności 
zarówno za państwo, jak 
i za lokalne wspólnoty – 
podkreślił prezes Zarzą-
du KRS.

Wiceminister Inwesty-
cji i Rozwoju, Artur So-
boń, podkreślił że ruch 
spółdzielczy ma rzeczy-
wiście ogromne znacze-
nie dla kształtowania się 
niepodległego Państwa 
Polskiego. Podkreślił, 
że spółdzielcy repre-
zentowali trzecią drogę 
prowadzącą nasz kraj do 

niepodległości – była to droga pracy 
organicznej, równie ważna jak dro-
ga współpracy dyplomatycznej oraz 
droga walki zbrojnej. 

Referat na temat państwowo-
twóczej roli spółdzielczości w bu-
dowie niepodległej Polski wygłosił 
dr Marcin Kwiecień, który zwrócił 
uwagę na aktywny udział spółdziel-
ców w organach władzy państwowej 
i tworzeniu podstaw ustrojowych 
II RP. Ilustracją tego wystąpienia 
była wystawa „Spółdzielczość pol-
ska w służbie ojczyzny i społeczeń-
stwa” przygotowana przez kustosza 
Danutę Twardowską z Muzeum 

Historii Spółdzielczości w Polsce. 
Spotkanie zakończyła wiązanka pie-
śni legionowych i patriotycznych 
w wykonaniu zespołu artystów scen 
warszawskich: Magdaleny Kotar-
skiej (sopran) oraz Moniki Polaczek
-Przestrzelskiej (fortepian) i Macie-
ja Przestrzelskiego (skrzypce). 

W ocenie społemowców, z któ-
rymi rozmawiałem podczas uroczy-
stości, spotkanie miało podniosły 

charakter i dobrą oprawę plastyczną. 
Podobały się też duże plansze wysta-
wowe z wybranymi archiwalnymi 
zdjęciami i tekstami, przygotowa-
ne starannie przez kustosz Muzeum 
Spółdzielczości Danutę Twardow-
ską. Patriotycznego ducha budziły 
pieśni, wykonywane przez artystów 
w końcowej części uroczystości. Mi-
łym akcentem był poczęstunek na 
dziedzińcu hotelowym, przygotowa-
ny przez GS Samopomoc Chłopska 
w Szadku. 

Jednak żal budziła słaba fre-
kwencja gości, przedstawicieli or-
ganizacji politycznych i samorzą-
dowych i to mimo, że patronat nad 
uroczystością objął sam prezydent 
RP, a listy nadesłali marszałkowie 
obu izb parlamentu. Rzeczowe 
i pochlebne wystąpienie wicemin. 
Artura Sobonia, nie rekompenso-
wało skromnego udziału gości.

Jako interesujący oceniono referat 
dr Marcina Kwietnia, chociaż społe-
mowcom zabrakło w nim większego 
uwypuklenia roli jednego z liderów 
Społem, prezydenta Stanisława Woj-
ciechowskiego, bliskiego towarzysza 
walk i odbudowy państwa – Mar-
szałka Piłsudskiego i innych liderów 
oraz znaczenia rozwoju spółdzielni 
społemowskich dla odzyskania nie-
podległości.  Opr. DG

uDokończenie ze str. 1

Grupa wyróżnionych społemowców, od lewej: Urszula Waligóra, Tadeusz Dworski, 
Mieczysław Dąbrowski, Piotr Zasuń i Anna Tylkowska. 

Urszula Waligóra ze sta-
tuetką Prymus 2018
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I SŚJSF w Krakowie

PSS Biała Podlaska 

Piknik lipcowy

Folklor zachwyca

SPC

Smacznego Saska Kępo!14 lipca br. dla wszystkich 
członków i pracowników 
PSS Biała Podlaska odbył 

się coroczny 17 piknik spółdziel-
czy. Jego miejscem od godz. 17-tej 
były zielone tereny Terenowego 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
przy ul. Narutowicza 35a, siedzi-
bie miejscowego przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjnego, gdzie pod 
drzewami na trawie rozstawio-
no kilkanaście namiotów i stoisk. 
Przez kilka godzin załoga spół-
dzielni wraz z rodzinami bawiła 
się wesoło aż do zmierzchu. Zaba-
wa przy dźwiękach muzyki disco 
zespołu QSC oraz śpiewach i tań-
cach własnego chóru i kapeli, trwa-
ła aż do wieczornego pokazu ogni 
sztucznych.  

Przy długich stołach toczono swo-
bodne rozmowy i konsumowano 
potrawy z grilla ZM Sokołów oraz 
wyroby własnej produkcji z Zakładu 
Piekarsko-Ciastkarskiego, Zakładu 
Przetwórstwa Ryb i restauracji Sty-
lowa. W upalny dzień, choć z prze-
lotnymi opadami, dobrze smakowały 
woda i orzeźwiające napoje oraz lu-
belskie piwo beczkowe Perła.

Spotkanie otworzył prezes PSS 
Eugeniusz Mazur, witając wszyst-
kich bardzo serdecznie. Wśród 
gości powitał m.in. prezes Helenę 
Wasilewską i przewodniczącą RN 
Teresę Stańczyk z Banku Spół-
dzielczego w Białej Podlaskiej 
z pracownikami banku, który był 
współorganizatorem pikniku, pre-
zesa największej spółdzielni Spo-
łem w kraju, PSS w Białymstoku 
Mieczysława Dąbrowskiego, dy-
rektorki z KZRSS Społem Danutę 
Mioduszewska i Elżbietę Czajkę, 
członków nowej Rady Nadzorczej 
PSS z jej przewodniczącym Kazi-

mierzem Wojtaszkiem, członków 
i pracowników spółdzielni wraz 
z rodzinami, kontrahentów oraz 
redaktorów Społemowca.   

Wśród 300 przybyłych osób pre-
zes wyróżnił pracowników o naj-
dłuższym stażu pracy, wręczając 
im kosze delikatesowe. Byli to: Mi-
rosława Zajko – sekretarka zarzą-
du z 35-letnim stażem pracy, w tym 
24 lata przy prezesie Mazurze; Iza-
bela Semeniuk – prezes chóru PSS, 
która już od 63 lata działa w tym 
chórze oraz Małgorzata Kochnio – 
kier. Sklepu LUX Arenda, z 35-let-
nim stażem pracy.   

Podczas pikniku udało nam się 
porozmawiać z panią Izabelą Seme-
niuk, bo chór i kapela to szczególna 
duma spółdzielni. Od 64 lat, jako 
obecnie jedyny zespół artystyczny 
spółdzielni Społem w kraju umila ży-
cie spółdzielców, ale i mieszkańców 
miasta. Jak mówi pani Iza, bogaty re-
pertuar zespołu, 200 utworów, obej-
muje pieśni patriotyczne, biesiadne, 
ludowe, żołnierskie, kościelne. Na 
60-lecie chóru wydano album płyto-
wy, a zespół odznaczył wtedy mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowe-
go – odznaką „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”.  Bilans zespołu to ponad 2 
tysiące koncertów w kraju, na Biało-
rusi i na Ukrainie. 

Szczególnie za serce chwytają 
rzewne pieśni ludowe, regionalne, 
w tym słynne „Polesia czar”, a jak 

podpowiada pani Iza, ulubioną pie-
śnią prezesa jest „Z tamtej strony je-
ziora”… Niewątpliwie utwory chóry 
i kapeli radują słuchaczy, którzy do-
ceniają pielęgnowanie kultury ludo-

wej, ale i sprawiają niemałą satysfak-
cję chórzystom i muzykom. 

Piknik, podobnie jak wcześniejszy 
festyn dla mieszkańców, to wesoła 
zabawa i nagroda po roku pracy dla 
całej załogi spółdzielni. I widać, że 
potrafią i wydajnie pracować, w skle-
pach, w zakładach produkcyjnych, 
w restauracji, w administracji, jak 
i dobrze bawić się przy muzyce. Na-
wet ukochana wnuczka  prezesa tań-
cząca Hania, może to potwierdzić…

DARIUSZ GIERYCZ
MAREK GRABOWSKI 

Dla mieszkańców Saskiej 
Kępy to pierwszy sklep fir-
mowy Spółdzielni Piekar-

sko-Ciastkarskiej. Otwarty przy 
ul. Międzynarodowej 42, jest 54 ta-
kim sklepem w Warszawie i okoli-
cy. Wynika to z ciekawej rozmowy 
o rozwoju spółdzielni jaką z dyrek-
tor ds. sprzedaży i marketingu SPC 
Edytą Kwasowską przeprowadziła 
dla portalu handelextra.pl 10 lipca 
br. red. Ilona Mrozowska.

Dotąd bowiem spółdzielnia pro-
wadziła 31 sklepów firmowych 
bezpośrednio, a 23 we franczy-
zie. Siedem z nich powstało w br., 
a ich specjalnością jest m.in. sprze-
daż chlebów krojonych na życzenie, 
nawet o różnej grubości. Popularne 
są głównie Chleb Stołeczny i Bułka 
Paryska.

Podobnie, obecnie najwięcej 
klienci kupują pieczywa razowego 
i żytniego, a także sięgają po wyro-
by wegetariańskie, bo takie są trendy 
zdrowego żywienia. Mimo spadku 
spożycia pieczywa corocznie o 15 kg 
na osobę, to jednak SPC nadąża za 
zmiennymi gustami konsumentów. 
Jest pierwszą firma, która wprowa-
dziła do sprzedaży pieczywo odpie-
kane w sklepach, z ciasta dojrzewają-
cego (metoda cool rising)/.  

Słowa pani dyrektor potwierdza 
niesłabnąca kolejka w nowym sa-
sko-kępskim sklepie. Klienci kupu-
ją chętnie jednak nie tylko nowinki, 
ale i tradycyjne wyroby, np. będące 
w promocji babeczki z serem (2,49 
zł),  chleb wiejski (2,48 zł), czy 
drożdżówki z owocami (2,19 zł). Do 
kawy wzięliśmy do stoliczka także 
rogal czekoladowy za 3,50 zł, kawa-
łek pizzy swojskiej za 4,90 i kajzerkę 
z serem i szynka za 3,90. Wszystko 
świeżutkie i pachnące, podane mimo 
tłoku z uśmiechem. W upalny dzień 
wybornie smakował nam też zimny 
koktajl z jarmużem, szpinakiem i im-
birem za 7,90 zł.   

To nasza druga wizyta w tym 
roku w nowym sklepie firmowym 

SPC w Warszawie. W marcu opisy-
waliśmy otwarcie takiej placówki 
na nowym osiedlu przy ul. Kierbe-
dzia na Czerniakowie. Tam również 
wprowadzono obok tradycyjnej 
sprzedaży ciepłe dania. Oprócz pizzy 
z pieca w kilkunastu smakach, poda-
wano zupy firmowe, sałatki, koktajle, 
kawy, herbaty, choć na większej po-
wierzchni. Rewelacyjne są zestawy 
śniadaniowe w umiarkowanej cenie. 
Dla nas smakoszy najlepszy to ten 
z dwoma jajami sadzonymi, trzema 
parówkami, pomidorem i ogórkiem, 
liśćmi szpinaku oraz czterema krom-
kami tostowymi, za jedyne 12,90 zł.     

Z sentymentem wracamy jednak 
do klasycznych kanapek (kilkana-
ście rodzajów) i wypieków, takich 
jak torcik serowy, szarlotka, ja-

godzianka. Wybór oszałamiający 
i dobrze opisany w ulotce, a nie-
długo będzie w internecie, bo dyr.
Kwasowska zapowiedziała uno-
wocześnienie strony internetowej 
SPC. 

DARIUSZ GIERYCZ
MAREK GRABOWSKI

Od piątku 22 czerwca do 
niedzieli 1 lipca br. na Małym 
Rynku w Krakowie trwał 

Spółdzielczy Świętojański Jarmark 
Smaku i Folkloru. Jego organiza-
torem było działające od niedawna 
pod patronatem Fundacji Cepelia, 
Centrum Sztuki Ludowej IMAGO, 
które również organizuje kolejne 42 
Międzynarodowe Targi Sztuki Lu-
dowej w Krakowie (9–26 sierpień 
2018 r. - Rynek Główny). W czerw-
cowym jarmarku, który odbywał się 
po raz pierwszy, wzięło udział pon-
ad 50 wystawców z Polski, Litwy, 
Ukrainy, Węgier i Słowacji.

Można było skosztować np. trydel-
ników (ciasto pieczone na wałkach 
z różną posypką), pierników, krówek 
ręcznie robionych, wyrobów czekolad-
owych, gorącej czekolady, owoców 
w czekoladzie, wina, pajdy chleba ze 
smalcem, oscypków z dodatkami, też 
z grilla, mobilnej kawy i potraw z gril-
la. Z kolei wystawcy zaoferowali na 
stoiskach m.in. ceramikę z Bolesławca, 
wyroby futrzarsko-skórzane (kożuchy, 
serdaki, czapki itp.), rymarskie (port-
fele, paski, torby itp.) z drewna, 
haftowane, biżuterię srebrną, wyroby 
z bursztynu, filcowe, z lawendy (kos-
metyki, suszone bukiety, olejek itp.), 
wyroby z lnu, wełny, szyte ręcznie za-
bawki-szmacianki, buty ręcznie robi-
one z makramy.

Jednak najbogatsza dla licznie 
odwiedzających jarmark krakowian 
i tłumu turystów z kraju i zagran-
icy, była oferta muzyczna. Gorąco 
oklaskiwano codziennie od godz. 

16-tej, na estradzie rozmaite zespoły 
i solistów. Na uroczystym otwarciu jar-
marku wystąpili: Aleksander „MAKI-
NO” Kobyliński, Kapela „MOGILA-
NIE” i Kapela MUZYKA ORAWSKA. 
Zaś następnego dnia mogliśmy podzi-
wiać pieśni i tańce w strojach krakows-
kich, w wykonaniu zespołu MAŁE 
SŁOWIANKI oraz zespołu PROMY-
KI KRAKOWA. Później podziwial-
iśmy m.in. zespoły z Czech, Węgier 
i Chorwacji oraz KRYSPINIANKI, 
a po nich Grupę „FRANKA MAKU-
CHA” i Kapelę HUZARY. Na koniec 
występowali Małolipnicka Rodzina 
Kolpinga, Folk Kapela GÓRALSKA 
HORA i KAPELA z BRONOWIC oraz 
Zespół JAROSZE.

O ile atrakcyjny dla odwiedza-
jących był folklor, to jednak smaki  
z grilla i patelni, serwowane przy 
stoisku i na stołach przez komercy-
jną, a nie spółdzielczą firmę z Krako-
wa, były ostro krytykowane. Np. 
klasyczny bigos, mini golonka, zwykła 
kiełbasa, szaszłyk, kaszanka, były mdłe 
i ociekały tłuszczem. Ich niebotyczna 
cena była znośna dla turystów zagran-
icznych, ale miejscowi narzekali. Jak 
mówili mi krakusi, dużo lepiej i taniej 
można zjeść w… krakowskich barach 
spółdzielczych! 

Krakowska Spółdzielnia Gastro-
nomiczna /facebook - barykrakow/, 
codziennie poleca 3-daniowe zest-
awy obiadowe już od 10 zł w swoich 
ośmiu barach mlecznych. To m.in. 
cenione sezonowe zupy owocowe, 
jarzynowe, chłodniki, sezonowe 
pierogi z owocami, klasyczne naleśni-
ki, placki, krokiety, racuchy, kopyt-
ka, ale i gołąbki, gulasze, mielone, 

schabowe, klopsiki, drób, kasze, 
surówki, kompoty. Podobnie jest 
w trzech barach społemowskiej HS 
Jubilat i czterech społemowskiej PSS 
Nowa Huta. 

Zatem prosimy gospodynię 
jarmarku Lucynę Batko, aby 
w przyszłym roku na II Jarmar-
ku nie zabrakło tych znakomitych 
krakowskich barów spółdzielczych!   

DARIUSZ GIERYCZ 

Izabela Semeniuk.

Edyta Kwasowska

SSK Dyplomy uznania
W dniu 28 czerwca 2018 r. 

Spółdzielcze Stowarzy-
szenie Kulturalne im. 

Stanisława Staszica zorganizowało 
w swoim klubie w Osiedlu Kaba-
ty spotkanie z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Spółdzielczości. 
Poświęcone ono było uhonorowa-
niu osób zasłużonych dla polskiej 
spółdzielczości. W tym roku Kapi-
tuła, w składzie: Wiesław Ochman 
- światowej sławy śpiewak operowy, 
prof. Lech Królikowski - historyk 
i varsavianista, oraz prof. Bogdan 
Grzeloński - historyk i wykładowca 
UW, były ambasador Polski w Ka-
nadzie, przyznała dyplomy uznania 
za zasługi w popularyzacji idei spół-
dzielczości: dr. Annie Jankowskiej 
ze Spółdzielni Budowlano-Miesz-
kaniowej TORWAR, prezesowi Lu-
belskiej Sp.Mieszkaniowej Janowi 
Gąbka oraz ks.Grzegorzowi Czaji, 
proboszczowi parafii p.w.św. Marka 
Ewangelisty w Siedlądkowie.  

Dr Anna Jankowska wychowa-
ła się w rodzinie od lat związanej 

z polską spółdzielczością. Kontynu-
owała tę tradycję jako wieloletnia 
przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Budowlano-Mieszkanio-
wej TORWAR. Jest znana z propa-
gowania idei spółdzielczych zarów-
no w pracy naukowej w Instytucie 
Współczesnej Cywilizacji jak i na 
łamach prasy. W środowisku znany 
jest jej List otwarty opublikowany 
wraz z artykułem w Rzeczpospoli-
tej. W swoich wystąpieniach i pracy 
zawodowej dr Jankowska wielokrot-
nie podkreślała rolę spółdzielczości 
w budowaniu społeczeństwa obywa-
telskiego, co w pełni popiera Stowa-
rzyszenie. 

Wręczając laureatce dyplom, 
w kameralnej atmosferze, przy 
lampce wina, prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Stefan Zajączkowski 
serdecznie podziękował jej za do-
tychczasowe osiągnięcia, z nadzieją 
na kontynuowanie pracy na rzecz ca-
łego środowiska spółdzielców. 

ELŻBIETA WIŚNIEWSKA

Lucyna Batko
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W dniu 21 czerwca br. 
odbyło się Walne Zgro-
madzenie członków 

spółdzielni Społem PSS w Legio-
nowie. Podczas spotkania podsu-
mowany został miniony rok 2017, 
przedstawiono również plany 
działalności Spółdzielnia na rok 
bieżący. Niestety, rok 2017 był dla 
Spółdzielni w Legionowie kolej-
nym niezwykle trudnym rokiem 
i zakończył się stratą.

Niemalże przez cały czas Spół-
dzielnia borykała się z kłopotami 
kadrowymi. Kolejnym, niekorzyst-
nym zjawiskiem, był i jest wzrost 
kosztów utrzymania majątku trwa-
łego, a co za tym idzie spadek jego 
efektywności. Majątek spółdzielni 
w większości jest bardzo zużyty 
i wymaga znacznych nakładów fi-
nansowych.

W minionym okresie sprawoz-
dawczym członkowie spółdzielni 
mieli też powody do umiarkowanego 
optymizmu i zadowolenia. Rok 2017 
zapisze się w historii Społem PSS 
w Legionowie jako rok remontów 
i modernizacji substancji majątko-
wej. W lipcu 2017 roku otwarty zo-
stał sklep przy ulicy Targowej 71A. 
W sierpniu, po 1,5 miesięcznym re-
moncie – zmodernizowany, odmie-
niony został sklep nr 35 przy ulicy 
Sowińskiego 18.

Dzięki tym dwóm inwestycjom 
oraz zmianom organizacyjno–tech-
nicznym w działalności handlowej 
i produkcji piekarskiej w 2017 roku 
udało się zahamować, trwający od kil-
ku lat, trend spadku sprzedaży. Uda-
ło się również poszerzyć asortyment 
wyrobów piekarskich i cukierniczych, 
a tym samym zwiększyć sprzedaż wy-
robów z piekarni. Dobrą wizytówką 
Spółdzielni jest też oferta handlowa, 
w ramach porozumienia Eleganza. 

Sklep przy ulicy Sienkiewicza jest co-
raz chętniej odwiedzany przez miesz-
kanki Legionowa i okolic. 

Zarząd Spółdzielni ma nadzieję iż 
kolejny rok będzie bardziej owocny 
i dzięki wspólnej, ciężkiej pracy uda 
się poprawić wciąż niezadawalają-
cy wynik finansowy. Niestety, trud-
no będzie zwiększać sprzedaż, ze 
względu na rosnącą konkurencję ze 
strony dużych sieci handlowych, któ-
re mają lepszą cenę zakupu i ogrom 
środków przeznaczonych na marke-
ting. W tym zakresie Spółdzielnia nie 
jest w stanie rywalizować z dyskon-
tami. W celu zwiększenia efektyw-
ność wykorzystania spółdzielczego 
majątku, Spółdzielnia musi więc 
poszukiwać innych form gospodaro-
wania mieniem. Jest to główne zada-
nie, przed którym stają Zarząd i Rada 
Nadzorcza Społem PSS w Legiono-
wie w 2018 roku.  PSS

WSS Żoliborz

 l ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI l WALNE ZGROMADZENIA l

WSS Praga Północ Nowa Rada
„Społem” WSS Praga Pół-

noc 12 czerwca br. podczas 
Walnego Zgromadzenia, 

w siedzibie spółdzielni przy ul. 
Łabiszyńskiej 16, podsumowała 
swą działalność w roku 2017. Dzia-
łalność tej wyjątkowo niewielkiej 
warszawskiej spółdzielni, zrzesza-
jącej 20 członków i zatrudniającej 
6 pracowników, oparta jest jedynie 
o wynajem posiadanych obiektów 
handlowo-usługowych. Tegoroczne 
Walne Zgromadzenie o charakte-
rze sprawozdawczo-wyborczym 
poprowadziła przewodnicząca 
Rady Nadzorczej Teresa Krupa. 

Sprawozdanie z działalności Za-
rządu „Społem” WSS Praga Północ 
w roku 2017 oraz kierunki działania 
na rok 2018 w swym wystąpieniu 
przedstawił prezes Zarządu Zbigniew 
Chojnacki. W roku 2018 spółdzielnią 
kierował jednoosobowy Zarząd, któ-
ry powołał dwóch pełnomocników 
Barbarę Andziak i Mariannę Kuzal-
ską do jej reprezentowania. Oma-
wiany rok był kolejnym korzystnym 
rokiem, bo działalność spółdzielni 
zamknęła się zyskiem w wysokości 
34 tys.zł. Zarząd i Rada Nadzorcza 
nie podejmowały żadnych ryzy-
kownych działań zmierzających do 
powrotu do handlu, lecz zajmowały 
się swą podstawową działalnością, 
jaką jest wynajem lokali handlowo
-usługowych.  Ze wszystkich 
posiadanych obiektów jeden pozo-
staje nie wynajęty. To obiekt przy ul. 
Boryny na Okęciu, będący własno-
ścią spółdzielni, natomiast grunt jest 
własnością Urzędu Miasta, który od 
lat milczy w kwestii uregulowania 
istniejącej sytuacji. 

Kwoty pozyskiwane z dzierżaw 
pokrywają koszty, nakłady pono-

szone na remonty i wszelkie opłaty, 
a działalność za rok 2017 zamyka się 
wynikiem dodatnim. Zobowiązania 
spółdzielni regulowane są na bieżąco, 
posiada ona własne środki obrotowe 
i nie obciążona jest żadnymi kredyta-
mi. W roku 2018 działania Zarządu 
skupione będą przede wszystkim na: 
efektywnym wykorzystaniu obiek-
tów, remontach posiadanych budyn-
ków, windykacji należności z lat po-
przednich oraz porządkowaniu spraw 
własnościowych nieruchomości. 

Sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej, która w roku 2017 od-
była 12 posiedzeń przedstawiła prze-
wodnicząca Teresa Krupa. Podczas 
posiedzeń omawiane były sprawy 
dotyczące: wyników finansowych, 
sytuacji ekonomiczno-finansowej, 
windykacja należności czy wytycza-
nie kierunków dalszej działalności. 
Na bieżąco omawiano toczące się 
sprawy, śledzono sytuację gospodar-
czą w kraju, zajmowano stanowisko  
wobec aktualnych problemów. 

W imieniu całej Rady Nadzorczej 
przewodnicząca Teresa Krupa po-
dziękowała prezesowi za osiągnię-
ty wynik finansowy za rok 2017, 
a wszystkim pracownikom za rze-
telną i zaangażowaną pracę na rzecz 
wspólnego dobra. 

Dyskusja w trakcie obrad stała się 
momentem wspomnień, także tych 
w których praska spółdzielnia bory-
kała się z trudnościami i sama zadbać 
musiała o przetrwanie. Dziś człon-
kowie, którzy wierzyli i podjęli trud 
przetrwania, z sentymentem wspo-
minają tamte czasy. Walne Zgroma-
dzenie podjęło stosowne uchwały, 
dotyczące podsumowania minionego 
roku i nakreślenia kierunków działa-
nia na rok bieżący. 

Ponieważ tegoroczne obrady mia-
ły charakter wyborczy, zakończyły 
się również ogłoszeniem wyniku wy-
borów. Na najbliższą 5-letnią kaden-
cję do Rady Nadzorczej wybrano 6 
osób: przewodnicząca Teresa Krupa, 
zastępca Marianna Laskowska, se-
kretarz Stanisława Cyra, członkowie: 
Władysława Krzymowska, Barbara 
Skonieczna,  Marian Sobota.

DANUTA BOGUCKA

Prezes Zbigniew Chojnacki (trzeci od prawej) w gronie członków Spółdzielni.

Troski i zabiegi

PSS Legionowo

Zmodernizowany sklep nr 35 przy ul. Sowińskiego 18.

Przybywających na kolejne 
Zebranie Przedstawicieli 
WSS Żoliborz, znów cieszy 

oko okazały, widoczny z daleka 
neon ze znakiem Społem na SDH 
Merkury, eleganckie witryny 
i wnętrza sklepów, ulotki promo-
cyjne. Na ścianie sąsiedniego domu 
ładny brązowy mural z sylwetką 
Merkurego. W sobotnie przedpo-
łudnie 30 czerwca br., mimo upału 
wciąż do klimatyzowanych skle-
pów napływają klienci, zatrzymu-
jący się chętnie także przy stoisku 
warzywno-owocowym u wejścia.      

W sali, udekorowanej sztanda-
rem spółdzielni, przewodnicząca 
Rady Nadzorczej Barbara Becker 
wita 34 delegatów oraz gości: pre-
zesa KZRSS Społem Ryszarda Jaś-
kowskiego i niżej podpisanego. Do 
prezydium obok przewodniczącej 
wybrano jako wiceprzewodniczącą 
obrad Agnieszkę Rytel i sekretarza 
Teresę Kaczyńską, zapraszając tak-
że radcę prawnego mec. Zdzisława 
Turka. 

Od trzech lat, jako jednoosobowy 
zarząd, spółdzielnią kieruje prezes 
Jadwiga Rowicka, która nietypowo 
awansowała z operatywu, z kierow-
niczki jednego z dużych sklepów 
WSS. Od początku sekundowałem, 

wraz z wieloma warszawskimi społe-
mowcami, jej ambitnym działaniom, 
wierząc że da sobie radę na nowym 
odpowiedzialnym stanowisku. I fak-
tycznie, obecnie pani prezes, harmo-
nijnie uzgadniając politykę handlową 
z Radą Nadzorczą i jej przewodni-
czącą Barbarą Becker oraz poszcze-
gólnych placówek z ich kierowni-
kami, osiąga znakomite wyniki. Jak 
pisałem w ub. roku, dobre efekty 
przynosi dialog prezes Rowickiej ze 
spółdzielcami, bo każdego wysłucha 
i na koniec przekona o potrzebach 
wspólnego dobra. 

W sprawozdaniach za rok 2017 
i Rady Nadzorczej i Zarządu zgod-
nie stwierdzono, że w roku ubiegłym 
poprawiono wizerunek placówek, 
warunki pracy i płacy załóg, a wsku-
tek różnych działań marketingowych 
zahamowano spadek obrotów. Na 
bardzo trudnym rynku, jak zazna-
czyła prezes Rowicka, spółdziel-
nia stosuje przemyślane, elastyczne 
ceny, ogranicza etaty administracyj-
ne, wspiera handel poprzez sprzedaż 
własnych wyrobów piekarniczych 
i ciastkarskich, dochody z baru Sady, 
targowiska na Wolumenie i wynajmu 
pomieszczeń. Stąd pozytywny wynik 
ekonomiczny – zysk brutto w wyso-
kości 284 tys.zł. i netto – 171 tys.zł. 

Skomputeryzowanie spółdzielni 
pozwala na lepsze zarządzanie i or-
ganizację pracy. Obecnie przemyśla-
ne decyzje będą ukierunkowane na 
urentownienie placówek i poprawę 
ich wizerunku, dalszą poprawę wa-
runków pracy, selekcję dostawców. 
Ponownie prezes Rowicka apelo-
wała, aby dbać o stałych klientów, 
zwłaszcza tych o mniej zasobnych 
portfelach. Zapowiedziała, przy 
ograniczeniu inwestycji, podwyżki 
dla pracowników na jesieni br. Na ko-
niec prezes serdecznie podziękowała 
za pracę w 2017 r. załogom sklepów 
i Radzie Nadzorczej. Jej przemówie-
nie przyjęto ciepłymi oklaskami.

Wysoko ocenił pozytywne wy-
niki spółdzielni prezes Zarządu 
KZRSS Społem Ryszard Jaśkow-
ski. W warunkach ostrej konkuren-
cji osiągnięto zysk, dbając i o star-
szych klientów i tych z młodszych 
pokoleń. Lider organizacji społe-
mowskiej zachęcał do zwiększenia 
sprzedaży towarów marki Społem, 
do wspólnych zakupów i korzysta-
nia z programu lojalnościowego 
Społem. Życzył dalszych osiągnięć 
handlowych i umacniania pozycji  
Społem, które w przyszłym 2019 
roku uczci swoje 150-lecie, wyko-
rzystując promocyjnie internet, 
facebooka, media.  

Osobiście dołączyłem do tych 
życzeń wysokich obrotów i zado-
wolenia z pracy dla wszystkich 
członków i pracowników spółdziel-
ni. Wyraziłem nadzieję, że żoli-
borska WSS, przypomni swe żywe 
przedwojenne tradycje „Gospody 
Spółdzielczej” i aktywnie włączy 
się w 150-lecie warszawskich spo-
łemowców, przypadające w roku 
2019. To będzie jedyna okazja do 
nagłośnienia naszej niezawodności 
przez trzy wieki.

Na koniec przyjęto stosowne 
uchwały, w tym w głosowaniu taj-
nym jednogłośnie o udzieleniu ab-
solutorium dla jednoosobowego 
zarządu. Owacja i kwiaty były na-
grodą dla trudu pani prezes. 

DARIUSZ GIERYCZ

Oklaski za trud
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Podróż na Kresy

Cepelia na Chmielnej

Naznaczone folklorem

Festiwal Róż

WSS Praga Południe

Do współpracujących z WSS 
Śródmieście podmiotów, 
w ramach Społecznej Odpo-

wiedzialności Biznesu, w minionym 
roku dołączyło Stowarzyszenie Pol-
skiego Patchworku. Pierwsze wspólne 
działanie dotyczyło wzięcia udziału 
w patchworkowym konkursie „Po-
dróż z BERNINO” młodzieży z ZSS 
nr 105 i pięciolatków z bielańskiego 
Przedszkola nr 307. W międzynarodo-
wym projekcie oprócz przedstawicieli 
z Polski wzięli udział Czesi, Niemcy, 
Słowacy i reprezentanci Kazachstanu. 
Prace musiały zawierać elementy ko-
jarzące się z danym krajem.

Ponad pięćdziesiąt konkursowych 
„wagoników” dołączonych do loko-
motywy BERNINO i zaprezentowa-
nych zostało na wystawie w Pradze 
Czeskiej, a następnie u naszych są-
siadów za Odrą. W miesiącu wrze-
śniu „patchworkowy pociąg” zawita 
do Polski.

Tuż przed zakończeniem roku 
szkolnego, prezes Stowarzyszenia 
Magdalena Galińska wręczyła auto-
rom prac z ZSS okolicznościowe dy-
plomy i upominki. Marcin Galas za 
pracę „Skok życia” otrzymał nożyce 
firmy Fiskars oraz zestawy tkanin 
patchworkowych. Do dyplomów dla 
Krzysztofa Bauca i Alicji Kamińskiej 
oraz Aleksandry Bazydło i Weroniki 

Podgórskiej dołączono również upo-
minek w/w firmy . 

Patchworki przedszkolaków 
z grupy „Żyrafki” – „Kochamy 
lody” i „Polska gola” wyróżniono 
dyplomami, a także książeczkami, 
które WSS pozyskała od współpracu-
jącej z nią spółki Garmond Press S.A.

Na czerwcowym spotkaniu w Ze-
spole Szkół Specjalnych uzgodniono 
,że jednym z miejsc prezentowania 
prac na terenie Polski będzie siedziba 
Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. 
Długiej 9. Do konkretnych ustaleń 
organizatorzy powrócą na początku 
roku szkolnego. 

Prezes Stowarzyszenia Polskie-
go Patchworku zachęciła uczniów 
do udziału w kolejnym projekcie pt. 
„Biało-czerwona”, związanym z uzy-
skaniem przez Polskę Niepodległości 
a polegającym na uszyciu flagi naro-
dowej. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

P.S. Jak podaje Wikipedia – pa-
tchwork to metoda szycia, w której 
zszywa się małe kawałki materia-
łu (o podobnych geometrycznie 
kształtach, np. patchwork z kawał-
ków trójkątnych) w większą całość, 
tworząc nowy wzór. Słowem tym 
określa się także pracę wykonaną 
tą techniką.

Z przyjemnością i z podzięko-
waniem, publikujemy poniżej 
nadesłaną nam ciekawą i skru-

pulatną relację Janiny Adamkowskiej 
z WSS Praga Południe o czerwcowej 
wycieczce na dawne Kresy. Takie im-
prezy spełniają doniosłą rolę integra-
cyjną i poznawczą. Oczekujemy na 
dalsze, podobne relacje z bratnich 
spółdzielni. /red./ 

W piękne, długie, czerwcowe 
dni /14-17/ udaliśmy się wycieczką 
autokarową na Kresy, a mówiąc 
dokładniej na Kresy Wschodnie, 
dawne tereny Rzeczypospolitej. 
Wczesnym rankiem, wygodnym 
autokarem pod opieką pilota Janu-
sza Gugały, a zarazem szefa PTH 
„Janter”, wyruszyliśmy 30-oso-
bową grupą WSS Praga Południe 
z Warszawy na Ukrainę przez Hre-
benne. Tam, po kilkugodzinnym 
oczekiwaniu na odprawę – co dało 
czas na refleksje i docenienie do-
brodziejstwa strefy Schengen – ru-
szyliśmy w kierunku Lwowa.

Pierwszego dnia Lwów pozna-
liśmy z okien autokaru, aby wie-
czorem rozgościć się w hotelu „Su-
putnik”,które był naszą stałą bazą 
– ładną i wygodną. We Lwowie przy-
łączyła do grupy przewodniczka pani 
Irena, rodowita lwowianka, śpie-
waczka w kapeli „Wesoły Lwów”. 
Pani Irena urzekła wszystkich śpiew-
ną polszczyzną z dogłębną znajo-
mością historii zwiedzanych miejsc 
i obiektów. Pięknie recytowała nam 
wiersze Mariana Hemara, najbardziej 
lwowskiego z poetów. 

Lwów – miasto położone na sty-
ku Roztocza, Niziny Nadburzańskiej 
i Wyżyny Podolskiej – przywitał nas 
współczesnymi, smutnymi blokami. 
Jednak im bliżej centrum, miasto 
zaczęło odkrywać przed nami swoje 
ładniejsze oblicze. Centrum okazało 
się być pięknym i urokliwym. Swoją 
architekturą przypomina klimat Pra-
gi, Wiednia. Z okien autokaru, wśród 
miejskiego ruchu, zwracały uwagę 
trolejbusy i tramwaje, swym wyglą-
dem pasujące do zabytkowego cha-
rakteru miasta.

Zwiedzanie Lwowa 
Rano wędrówkę rozpoczęliśmy 

od Archikatedry metropolitalnej 
pod wezwaniem św. Jura, z połowy 
XVIII wieku. Kościół w stylu póź-
nego baroku powstał na zgliszczach 
XV– wiecznej świątyni, która spło-
nęła w wyniku pożaru drewniane-
go Lwowa W świątyni szczególną 
czcią otoczona jest ikona Trębow-
lańskiej Bogurodzicy i kopia Cału-
nu Turyńskiego z 2005roku

W krypcie znajduje się mauzo-
leum hierarchów ukraińskiego ko-
ścioła grekokatolickiego. Wyróżnia 
się pochowanie metropolity Andrzeja 
Szeptyckiego /1985-1944 /, wybitnej 
postaci życia religijnego i znanego 

mecenasa kultury ukraińskiej. Archi-
katedra metropolitalna p.w. św. Jura 
jest główną świątynią Lwowskiej 
Archieparchii Grekokatolickiej Cer-
kwi, a także jedną z najważniejszych 
budowli sakralnych w zachodniej 
Ukrainie.

Kolejnym obiektem jaki poznali-
śmy to Narodowy Akademicki Teatr 
Opery i Baletu im. Salomei Kru-
szelnickiej– ukraińskiej śpiewaczki 
światowej sławy. Na jego scenie wy-
stępowali tacy śpiewacy jak: S. Kru-
szelnicka, E. Karuzo, M. Battistini, 
J. Kiepura. Ciekawostką jest kurtyna 
„Parnas”, autorstwa Henryka Siemi-
radzkiego.

Na rynku Starego Miasta znajduje 
się posąg Neptuna. Dookoła rynku 
„galeria pałaców”, tj. ponumerowa-
ne stare kamienice z pięknymi fasa-
dami. Obejrzeliśmy też Uniwersytet 
Narodowy im. Jana Franki, gmach 
Uniwersytetu Narodowego „Poli-
technika Lwowska” i gmach Uni-
wersytetu Medycznego oraz: Kościół 
Jana Chrzciciela, Kościół św. Magda-
leny/ XVII w./, Kościół św. Elżbiety 
/1904-1911r./, cerkiew św. Mikołaja.

Całe Stare Miasto o klasycznym 
układzie posiada piękne kamienice 
– pełne ozdób, sztukaterii, posągów 
oraz mnóstwo kościołów, cerkwi 
i pomników, poukrywanych w ulicz-

kach wokół rynku. Lwów jest mia-
stem wielokulturowej spuścizny. 
Miasto zakosztowało wszystkich 
wielkich europejskich stylów – goty-
ku, renesansu, baroku, klasycyzmu. 
Centrum historyczne Lwowa w 1998 
roku zostało wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO.

Całodzienne zwiedzanie Lwo-
wa zakończyliśmy na cmentarzu 
Łyczakowskim – najstarszej za-
bytkowej nekropolii Lwowa, gdzie 
spoczywa wielu zasłużonych dla 
Polski i Ukrainy ludzi kultury, na-
uki, sztuki, polityki. Na cmentarzu 
znajdują się zabytkowe nagrobki 
o wysokiej wartości artystycznej, 
o przepięknych epitafiach. Zatrzy-

maliśmy się między innymi przy 
grobach wybitnych Polaków: Ma-
rii Konopnickiej – pisarki, Gabrieli 
Zapolskiej – poetki, Stefana Bana-
cha – matematyka.

Znajdują się tu też groby powstań-
ców z 1831 roku i 1863 r. Od wiosny 
1919 roku w części cmentarza znaj-
duje się Cmentarz Obrońców Lwo-
wa / „Cmentarz Orląt Lwowskich”/, 
poległych w wojnach z Ukraińcami 
i bolszewikami w latach 1918– 1920.

Dzień zakończyliśmy uroczystą 
kolacją w restauracji hotelowej przy 
dźwiękach ukraińskiej muzyki, gra-
nej przez orkiestrę. 

Drohobycz i Truskawiec 
Kolejny trzeci dzień poświęci-

liśmy na zwiedzanie Drohobycza 
i Truskawca. W Drohobyczu uro-
dził się i zginął z rąk NKWD w 1942 
roku Polak żydowskiego pochodze-
nia Bruno Schulz – grafik, wybitny 
plastyk, oraz pisarz. W mieście stoi 
wybudowany w 2001 roku, z inicja-
tywy samorządowych władz ukraiń-
skich, pomnik Stefana Bandery.

Niedaleko Drohobycza znajduje 
się Truskawiec – jedno z bardziej 
znanych uzdrowisk II Rzeczypo-
spolitej. Popijając wodę mineral-
ną, zwiedzaliśmy miasto. W parku 
zdrojowym stoi piękny pomnik 

Adama Mickiewicza, ufundowany 
w 1898 roku przez polskich miesz-
kańców Truskawca w setną roczni-
cę urodzin poety.

 W Truskawcu zwiedziliśmy rzym-
skokatolicki kościół pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, o którego losach i historii 
opowiedział nam bardzo odda-
ny dobroczyńca Polak Stanisław 
Czapla. Od wielu lat organizuje on 
w kościele wieczory muzyki organo-
wej i skrzypcowej, poezji, a uzyska-
ne pieniądze inwestuje w świątynię. 
Za zebrane pieniądze zakupił m.in. 
organy do Kościoła z Niemiec. Po 
II wojnie światowej i wysiedleniu 
polskich mieszkańców miasta, wnę-
trze kościoła zostało zdewastowane 
i rozgrabione. W 1993r. zwrócono 
parafianom świątynię zupełnie zruj-
nowaną. Prace renowacyjne trwały 
do 2002r.

Panoramy Lwowa i Żółkwi
Po powrocie do Lwowa, resz-

tę czasu spędziliśmy na dalszym 
zwiedzaniu miasta. Całą grupą 
weszliśmy na wzgórze zamkowe, 
na którym znajdują się ruiny zam-
ku wzniesionego w II połowie XIV 
wieku przez Króla Polski Kazimie-
rza Wielkiego. Idąc dalej weszli-
śmy na Kopiec Unii Lubelskiej, 
usypany w latach 1869-1890, skąd 
podziwialiśmy panoramę miasta 
Lwowa. Na wzgórzu w 1957 roku 
wybudowana została wieża telewi-

zyjna o wysokości 192 m, która jest 
nieodłącznym elementem krajo-
brazu miasta i nazywana lwowską 
„wieżą Eiffla”. Wieczorem wieża 
jest podświetlona i wtedy wygląda 
pięknie.

W ostatnim dniu wycieczki, już 
w drodze powrotnej do Warsza-
wy, przed granicą, zwiedziliśmy 
renesansowe miasto Żółkiew. Zo-
stało założone w 1594 roku przez 
hetmana wielkiego koronnego 
i kanclerza Rzeczpospolitej Sta-
nisława Żółkiewskiego, jako mia-
sto warowne i własna rezydencja. 
Miejskie mury obronne budowano 
jednocześnie z zamkiem, a w nich 
pięć bram: Lwowską, Turyniecką, 
Glińską, Zwierzyniecką i Winnicką, 
z których pozostały już tylko dwie. 
Później przez Żółkiew przebiegał 
ważny historyczny szlak ze Lwowa 
przez Zamość do Warszawy, tzw. 
„Trakt Królewski”. W panoramie 
rynku znajduje się parafialny kościół 
z dzwonnicą św. Wawrzyńca, ratusz 
i zamek, a obok rynku synagoga 
i kilka cerkwi.

 Po pięknym przedpołudniu spę-
dzonym w Żółkwi, wyruszyliśmy 
w drogę do Polski. Zmęczeni, ale 
radośni wieczorem dotarliśmy do 
Warszawy. Teraz, dzięki aktywnemu 
uczestniczeniu w pracy i życiu spół-
dzielni, jesteśmy bogatsi o ciekawe 
i niezapomniane wrażenia. 

JANINA ADAMKOWSKA

Opera Lwowska od strony ul. Gródeckiej. 

W imprezy w centrum War-
szawy, tuż przy ul. Nowy 
Świat wpisują się organizo-

wane przez Fundację Cepelia Polska 
Sztuka i Rękodzieło – „Spotkania na 
Chmielnej”. W majowe i czerwcowe 
weekendy, na zaproszenie Fundacji 

przyjeżdżają tu twórcy ludowi i ręko-
dzielnicy z całej Polski. Spotkaniom 
patronują marszałek Województwa 
Mazowieckiego i prezes Krajowej 
Rady Spółdzielczej. W tym roku, 
w maju swoje prace zaprezentowali 
twórcy ludowi z najbardziej związa-
nych ze sztuką ludową terenów Pol-
ski tj. Łowicza, Podhala, Kurpiów 
Zielonych, a po raz pierwszy z rejonu 
tarnobrzeskiego. W licznych stano-
wiskach można było obejrzeć i kupić 
przedmioty naznaczone folklorem, 
ale nie tylko. 

Ciekawe bombki na choinkę przy-
wiozła Ludmiła Tekiela. Pełne uroku 
„bombki – parasolki” zadziwiały oglą-
dających i kupujących. Z kolei minia-
turowe wazoniki, dzbanuszki, mini 
dwojaczki i inne wyroby ceramiczne 
prezentował Roman Gurgul. Stolarz 
meblowy Jan Malinowski od trzydzie-
stu lat rzeźbi w drewnie, co można było 
obserwować – jak deska lipowa pokry-
wa się motywem słonecznika. Plejadę 
wyrzeźbionych postaci mieszkańców 
wsi i scenek rodzajowych prezentował 
Antoni Osmęda. Dzieci i dorośli mogli 
uczestniczyć w „Warsztatach z Koguci-
kiem” i posłuchać muzyki w wykona-
niu kurpiowskiej kapeli

Twórcy ludowi ponownie na zapro-
szenie prezesa Jana Włostowskiego 
i Krystyny Wódz zaprezentowali swo-
je prace w drugi weekend czerwca. 
Tym razem przyjechali z Podkarpacia 
z miejscowości Brzozów i Bobowa. 
Wśród prezentowanego rękodzieła 
były m.in. rzeźby i płaskorzeźby, pla-

styka obrzędowa, biżuteria łemkowska, 
ubrania z lnu, wiklina, linoryty, hafty. 
Wśród twórców prezentujących swój 
kunszt należy wymienić Jadwigę Śliwę 
(na zdjęciu) z gminy Bobowa z powia-
tu gorlickiego, która przy użyciu drew-
nianych, podłużnych szpulek zwanych 
klockami, prezentowała powstawanie 
słynnej bobowskiej koronki. 

Jak każdego roku odbył się na Chmiel-
nej również Etnobazar. O zróżnicowany 
asortyment przygotowany przez po-
szczególnych wystawców zadbała Anna 
Filipowicz-Mróz. Prezentowano m.in. 
autorską biżuterię, plecione pojemniczki 
z makulaturowego papieru, letnie obu-
wie sandałki, ale również przewiewne 
„trzewiki” i „botki”, z ręcznie pleciony-

mi wierzchami z lnianego włókna, torby, 
oryginalne „pluszaki” zarówno dla dzie-
ci jak i dla dorosłych, Podziw budziły 
drewniane ptaki z metalowymi dziobami. 
Zainteresowaniem cieszyły się rzemieśl-
nicze kosmetyki marki SVOJE, a wśród 
nich ręcznie wytwarzane mydła na natu-
ralnych składnikach. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Załamanie pogody w ostatni week-
end czerwca nie miało wpły-

wu na frekwencję w warszawskim 
Ogrodzie Botanicznym w Alejach 
Ujazdowskich, który w tym roku ob-
chodzi 200 lat swojego istnienia. Od-
bywał się tam XVI Festiwal Róż, któ-
re można było podziwiać w bogatym 
w różne gatunki rozarium, ale także 
oglądać w misternie 
ułożonych bukie-
tach, konkursowych 
kompozycjach, instalacjach i obiek-
tach florystycznych rozmieszczonych 
w centralnym punkcie Ogrodu.

Tradycja sadzenia róż się-
ga starożytności, a zapocząt-
kowano ją w Persji, następnie 
w Grecji i Rzymie, a także 
w ogrodach islamu. Do Eu-
ropy róże przywędrowały 
z Krzyżowcami wracający-
mi z Bliskiego Wschodu. W Ogrodzie 
Uniwersytetu Warszawskiego najlicz-
niejszą grupą są te wielokwiatowe. Są 
też takie, które powtarzają kwitnienie, 
miniaturowe, angielskie i odmiany 
pnące. Ważną grupę stanowią odmia-

ny polskie, wyhodowane po II wojnie 
światowej, którym nadano nazwy takie 
jak „Chopin”, „Warszawa”, „Merku-
ry”.

Organizatorzy Festiwalu przygo-
towali liczne atrakcje. Oprócz podzi-
wiana piękna kwiatów, można było 
ocenić przeróżne instalacje, wziąć 
udział w konkursach pogłębiające wie-

dzę o różach, napa-
wać się wonią róż 
i wybrać ulubiony 

zapach w stanowisku Polskiego Towa-
rzystwa Różanego, a także uczestni-
czyć w warsztatach florystycznych, czy 

nabyć płatki róży w cukrze.
Podczas pobytu w Ogrodzie 

Botanicznym nie sposób omi-
nąć drzew, bo niektóre z nich są 
pomnikami przyrody. Wszystkie 
mają za sobą długie lata wzrostu, 
ale na szczególną uwagę zasłu-

guje miłorząb dwuklapowy z Chin, któ-
rego liść w kształcie wachlarza stał się 
symbolem Ogrodu. Drzewo rośnie tu 
od roku 1824, a posadził je założyciel 
tego obiektu Michał Szubert. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nagrody za patchworki



SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 8 (618)            Str. 7  

HANDEL 2018CO PISZĄ INNI?

Szybsze 
przedawnienie długów Podzielone płatności

Wyższy limit zasiłku opiekuńczego

Jak podaje PAP 9 lipca br., z 10 
do 6 lat został skrócony pod-
stawowy termin przedawnie-

nia roszczenia. To główne założe-
nie nowelizacji przepisów prawa 
cywilnego, która 9 lipca br. weszła 
w życie. Zmiany zaproponowało 
Ministerstwo Sprawiedliwości, 
a rząd zaakceptował je w styczniu. 
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu 
cywilnego oraz Kodeksu postępo-
wania cywilnego, ustawy o postępo-
waniu egzekucyjnym w administra-
cji, a także ustawy o udostępnianiu 
informacji gospodarczych 13 kwiet-

nia. Natomiast 11 maja ustawę po-
parł Senat, nie wprowadzając do niej 
poprawek. Prezydent Andrzej Duda 
podpisał ustawę 28 maja.

Główny przepis nowelizacji 
przewiduje skrócenie podsta-
wowego terminu przedawnienia 
roszczenia majątkowego z 10 do 
6 lat. Natomiast w przypadku rosz-
czeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz doty-
czących świadczeń okresowych, np. 
czynszu najmu i dzierżawy, termin 
ten wynosi – tak jak do tej pory – 
trzy lata.

Wprowadzono też modyfikację 
sposobu liczenia upływu terminu 
przedawnienia. Bieg przedawnie-
nia kończy się teraz z upływem 
ostatniego dnia roku kalendarzo-
wego. Oznacza to, że terminy prze-
dawnienia zostały wprawdzie nieco 
wydłużone – o czas do końca roku 
kalendarzowego. „Rozwiązanie 
będzie stanowić ułatwienie dla sa-
mych wierzycieli, którzy nie będą 
musieli dokonywać szczegółowych 

obliczeń” – argumentowało MS. Re-
guła ta nie dotyczy jednak terminów 
przedawnienia krótszych niż dwa 
lata.

MS wskazywało, że istotnym ce-
lem nowelizacji jest wzmocnienie 
praw konsumentów. „Nowe rozwią-
zania są między innymi odpowie-
dzią na częste praktyki niektórych 
firm windykacyjnych. Wykorzystują 
one nieświadomość ludzi i masowo 
skupują za bezcen przedawnione 
roszczenia, licząc na to, że dłużnicy 
nie podniosą przed sądem zarzutu 
przedawnienia” – uzasadniano po-
trzebę nowelizacji.

Nowelizacja przewiduje ponadto 
zmiany dotyczące egzekucji sądo-

wej i administracyjnej z rachunku 
bankowego. Odnoszą się one do 
przepisu, na mocy którego organ eg-
zekucyjny może zająć rachunek ban-
kowy dłużnika drogą elektroniczną. 
Dotychczas banki były zobowiązane 
do bezzwłocznego przekazania zaję-
tej kwoty, co uniemożliwiało podję-
cie przez dłużnika obrony, nawet je-
śli zajęcie było bezzasadne, bo dług 
został wcześniej uregulowany lub 
roszczenie było przedawnione.

„Zajęta kwota nie trafi na 
konto komornika lub np. urzę-
du skarbowego wcześniej niż po 
upływie siedmiu dni. To okres, 
w którym dłużnik będzie mógł 
wnieść powództwo o pozbawienie 
wykonalności tytułu wykonawcze-
go, co umożliwi mu wyjaśnienie 
sprawy” – tłumaczyło istotę zmia-
ny MS. Taki tryb nie będzie jednak 
możliwy, gdy komornik zajmie 
rachunek, by ściągnąć należne ali-
menty lub zasądzoną od dłużnika 
rentę, np. na rzecz osoby przez nie-
go poszkodowanej.

Opr. Red.

l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Jak pisze 28 czerwca br. Jagoda 
Fryc na portalu businessinsider, 
1 lipca br. w życie wchodzi tzw. 

split payment, czyli metoda podzie-
lonej płatności VAT. Ministerstwo 
Finansów wiąże z nią spore nadzie-
je. Nowe prawo ma bowiem „za-
łatać” lukę w VAT i być remedium 
na oszustwa podatkowe w Polsce. 
– Jak wyjaśnia Ministerstwo Finan-
sów, podzielona płatność ma być 
dla przedsiębiorców narzędziem 
do ochrony przed nierzetelnymi 
kontrahentami. Dodatkowo za-
stosowanie mechanizmu ma być 
jedną z przesłanek dla wykazania, 
że nabywca dochował należytej sta-
ranności weryfikacji kontrahenta, 
zawierając z nim transakcję – mówi 
Agnieszka Michalak, ekspert Grant 
Thornton.

Dzięki nowemu prawu w ciągu 
dekady budżet państwa ma się 
wzbogacić o 82 mld zł z tytułu 
wpływów z VAT. Na razie metoda 
split payment będzie dobrowolna (to 
nabywca zdecyduje czy skorzystać 
z tej formy rozliczenia), ale resort 
finansów mówi wprost, że celem 
jest, aby do 2019 roku podzielona 
płatność stała się mechanizmem 
obligatoryjnym. Do tego trzeba 
jednak zgody ze strony Komisji 
Europejskiej. – Złożyliśmy wnio-
ski do KE. Mam nadzieję, że szybko 
otrzymamy odpowiednie pozwole-
nia – przyznał wiceminister finan-
sów Paweł Gruza.

Na czym  
to polega?

Split payment polega na tym, że 
płatność za towary lub usługi jest 
dzielona na dwie kwoty: kwotę 
netto (np. 1000 zł) oraz kwotę po-
krywającą podatek VAT (23 proc., 
a więc 230 zł). Podziału płatności 
automatycznie dokona bank.

Pieniądze na pokrycie kwoty net-
to trafią na konto firmowe dostaw-

cy, natomiast środki na pokrycie 
podatku popłyną na jego specjalny 
rachunek VAT, który znajdzie 
się pod nadzorem fiskusa. Taki 
specjalny rachunek VAT od 1 lipca 
2018 r. będzie miał każdy podatnik 
VAT, prowadzący działalność go-
spodarczą i posiadający konto fir-
mowe. Zostanie on mu założony 
automatycznie, bez konieczności 
składania wniosków.

Warto pamiętać, że rozdzielenie 
płatności ma nastąpić poprzez 
użycie specjalnego komunikatu 
przelewu, udostępnionego przez 
bank. W tym komunikacie przed-
siębiorca (nabywca towaru lub usłu-
gi) musi wskazać:
• kwotę podatku VAT (lub 

część), 

• kwotę sprzedaży brutto (lub 
część),
• numer faktury, w związku 

z którą dokonywana jest płatność,
• NIP dostawcy.
Nabywca nie musi znać nume-

ru specjalnego rachunku VAT 
dostawcy – na przelewie, tak jak 
dotychczas, będzie wpisywał numer 
jego zwykłego konta firmowego.

Kogo to dotyczy?
Split payment dotyczy wszyst-

kich przedsiębiorców w Polsce, 
niezależnie od tego, czy mówimy 
o mikroprzedsiębiorcy, czy dużej 
korporacji. Tymczasem z podzielo-
nej płatności nie będą mogli sko-
rzystać:

• konsumenci (nieprowadzący 
działalności gospodarczej),
• przedsiębiorcy, którzy otrzy-

mali fakturę bez kwoty podatku VAT 
(np. od podatników zwolnionych 
z VAT),
• przedsiębiorcy funkcjonują-

cych w branżach objętych mecha-
nizmem odwróconej płatności VAT 
(np. branża budowlana lub tzw. 
branże wrażliwe np. paliwa, papie-
rosy, alkohol, elektronika, stal, me-
tale kolorowe).

Jak korzystać  
z rachunku VAT?

Resort finansów zapewnia, że 
zarówno sam rachunek VAT, jak 
i środki na nim zgromadzone cały 
czas należą do przedsiębiorcy, a or-
gany podatkowe jedynie mają spra-
wować nadzór nad ich uwolnieniem. 
Ale w praktyce pieniędzmi nie bę-
dzie można swobodnie dysponować. 
Co do zasady rachunek VAT może 
zostać wykorzystany wyłącznie do 
rozliczania się z urzędem skarbo-
wym. 

Istnieją dwie możliwości skorzy-
stania z rachunku przy płaceniu:
• za usługi lub towary, gdzie 

kwotę podatku VAT można opłacić 
ze środków na własnym rachunku 

VAT, przelewając je na rachunek 
VAT kontrahenta,
• swoich zobowiązań podatko-

wych z tytułu VAT do urzędu skar-
bowego, niezależnie od tego, czy 
podatnik korzysta z MPP, czy nie.

Ponadto na rachunek VAT będzie 
można otrzymywać zwroty różni-
cy podatku (tj. nadwyżki podatku) 
w przyspieszonym terminie (maksy-
malnie 25 dni).

Dlaczego warto?
Resort finansów przekonuje, że 

korzystanie z mechanizmu podzie-
lonej płatności może być opłacalne 
dla przedsiębiorców. – Jeśli powsta-
nie wątpliwość co do okoliczności 
przeprowadzonej transakcji nabycia 
towaru, istnieje większe prawdopo-
dobieństwo, że organy podatkowe 
zaakceptują prawo przedsiębior-
cy do obniżenia naliczonego po-
datku, jeśli ten korzystał ze split 
payment – wyjaśnia resort.

Ponadto korzystając z tego me-
chanizmu przy płatnościach za tzw. 
towary wrażliwe (m.in. wyroby sta-
lowe, paliwa, olej rzepakowy, dyski 
twarde), firma nie będzie odpowia-
dać solidarnie z dostawcą za jego 
zaległości podatkowe.

Opr. Red.

Z dniem 6 czerwca br. na 
mocy ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o zmianie 

u stawy o rehabilitacji zawodo-
wej... (Dz. U. poz. 1076) oraz zmian 
w niektórych innych ustawach 
zmieniono krąg osób i limit zasiłku 
opiekuńczego. Do chwili tej noweli-
zacji pracownik, byłby uprawniony 
do zasiłku opiekuńczego w ramach 
rocznego limitu przysługującego na 
opiekę nad innym chorym członkiem 
rodziny, czyli przez 14 dni w roku 
kalendarzowym. Bez znaczenia 
było posiadanie przez niego dziecka 
z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Zgodnie z usta-
wą zasiłkową, zasiłek opiekuńczy 
przysługiwał pracownikowi zwol-
nionemu od wykonywania pracy 
z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad zdrowym 
dzieckiem w wieku do 8 lat ,chorym 
dzieckiem w wieku do ukończenia 14 
lat, lub nad innym chorym członkiem 
rodziny (w tym dzieckiem w wieku 
powyżej 14 lat). 

Krąg osób, nad którymi sprawo-
wanie opieki uprawnia do zasiłku 
opiekuńczego, obejmuje także:
• �chore dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzecze-
niem o niepełnosprawności łącz-
nie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz ko-
nieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji do kończenia 18 lat,

•  dziecko legitymujące się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub po-
mocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudzia-
łu na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabili-
tacji i edukacji do ukończenia 18 
lat w przypadku:
•  porodu lub choroby małżonka 

ubezpieczonego lub rodzica 
dziecka, stale opiekujących się 
dzieckiem, jeżeli poród lub cho-
roba uniemożliwia temu mał-
żonkowi lub rodzicowi sprawo-
wanie opieki,

•  pobytu małżonka ubezpieczo-
nego lub rodzica dziecka, stale 
opiekujących się dzieckiem, 
w szpitalu albo innym zakładzie 
leczniczym podmiotu leczni-
czego wykonującego działal-
ność leczniczą w rodzaju stacjo-
narne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne.

W zmienionym stanie prawnym 
chore dziecko w wieku powyżej 14 
lat, ale przed ukończeniem 18 lat, 
legitymujące się określonym orze-
czeniem o niepełnosprawności, nie 
jest dla celów zasiłkowych trakto-
wane jak inny chory członek rodzi-
ny.

Zasiłek opiekuńczy jest świadcze-
niem limitowanym w ciągu roku ka-
lendarzowego, co wynika bezpośred-
nio ustawy zasiłkowej. Za sprawą 

ww. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
przepis ten także został znowelizo-
wany. 

Obecnie zasiłek przysługuje 
przez okres zwolnienia od wykony-
wania pracy z powodu konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki, 
nie dłużej jednak niż przez okres:
•  60 dni w roku kalendarzowym, 

jeżeli opieka sprawowana jest 
nad zdrowym dzieckiem w wieku 
do 8 lat (w przypadkach określo-
nych w ustawie) bądź nad chorym 
dzieckiem w wieku do ukończenia 
14 lat,

•  30 dni w roku kalendarzowym, 
jeżeli opieka sprawowana jest nad 
wymienionym wcześniej dziec-
kiem niepełnosprawnym,

•  14 dni w roku kalendarzowym, 
jeżeli opieka sprawowana jest nad 
innym chorym członkiem rodziny.

Przy czym łącznie z tytułu opieki 
nad dziećmi i innymi chorymi człon-
kami rodziny zasiłek opiekuńczy 
może być wypłacany za okres nie 
dłuższy niż 60 dni w roku kalenda-
rzowym. Natomiast w przypadku, 
gdy opieka sprawowana jest wyłącz-
nie nad dziećmi do ukończenia 18 
lat legitymującymi się odpowiednim 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności 
i innymi chorymi członkami rodzi-
ny, zasiłek opiekuńczy przysługuje 
łącznie za okres nie dłuższy niż 30 
dni w roku kalendarzowym (według 
ustawy zasiłkowej). Limitu (30 dni) 
nie stosuje się, jeśli w rodzinie jest 
jeszcze dziecko w wieku do 14 lat.

Opr. MONIKA BOBKE
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Bób to jedno z najbardziej domi-
nujących letnich warzyw. Do-
stępny na licznych straganach. 

Jest nie tylko pyszny i sycący, ale 
też bardzo zdrowy i bogaty w biał-
ko. Warto zatem włączyć go do die-
ty, komponując letnie świeże menu. 

Placuszki z bobu
● 40 dag 

bobu ● 1 ce-
bula ● 2 jajka 
● 1 szklanka 
bułki tartej ● 
1 łyżka ma-
sła ● mąka do 
panierowania 
● ½ pęczka 
koperku ● olej do smażenia ● łyżka 
soku z cytryny ● sól ● pieprz 

Bób ugotować, odcedzić i obrać 
ze skórek. Cebulę posiekać. Bób 
pokroić lub rozgnieść widelcem. 
Koperek posiekać. Masło stopić na 
patelni, wrzucić cebulę, przesmażyć. 
Bób wymieszać z cebulą, jajkiem i 2 
łyżkami bułki tartej i połową koper-
ku. Wyrobić, przyprawić solą i pie-
przem. Z masy uformować kotleciki 
i panierować je w mące, jajku i bułce 
tartej. Smażyć na rozgrzanej patelni 
na rumiano. 

bób z szynką 
i szPinakiem 

● 50 dag bobu 
● szpinak ● 1½ 
szklanki cukru ● 
kilka strąków fa-
solki szparagowej 
● 3 łyżki oliwy 
z oliwek ● 10 dag 
szynki ● 1 cebula ● 2 ząbki czosnku 
● sól ● pieprz 

Cebulę i czosnek obrać, a następ-
nie drobno posiekać. Szynkę pokro-
ić w paski. W garnku doprowadzić 
wodę do wrzenia, wrzucić bób i fa-
solkę. Blanszować 3 min. Odcedzić. 

Na patelni rozgrzać oliwę, wrzucić 
szynkę, podsmażyć. Następnie do-
rzucić cebulę i czosnek. Smażyć 
na bardzo małym ogniu. Następnie 
dodać bób i fasolkę i podgrzewać 
3 min. Dodać szpinak, podsmażać 
do zwiędnięcia liści. Doprawić solą 
i pieprzem.

makaron 
z bobem  
i kurczakiem

● 30 dag ma-
karonu wstążki 
● 2 filety z kur-
czaka ● 2 ząbki 
czosnku ● 40 
dag bobu ● 300 ml gęstej śmietany ● 
3 łyżki startego parmezanu ● 2 łyżki 
natki ● 2 łyżki oleju ● sól ● pieprz 

Mięso umyć, osuszyć i pokroić na 
nieduże kawałki, oprószyć solą i pie-
przem. Bób zalać wrzątkiem, odsta-
wić na 2-3 min., przelać zimną wodą 
i obrać z twardych łupin. Posiekać 
czosnek. Mięso podsmażyć, wrzucić 
posiekany czosnek. Makaron ugoto-
wać al dente, na 3 min. przed końcem 

gotowania wrzucić bób, odcedzić 
i przełożyć do garnka. Do makaronu 
z bobem wrzucić kawałki kurczaka. 
Wlać śmietanę, wsypać parmezan 
i dodać natkę.

sałatka 
z bobem 
i młodymi 
ziemniakami

● 30 dag bobu 
● 6 połówek su-
szonych pomido-
rów z oleju ● 4 średnie ziemniaki ● 1 
młoda cebulka – część biała i zielona 
● sos: ● 3 łyżki oliwy spod pomido-
rów ● 2 wyciśnięte ząbki czosnku ● 
1 łyżka octu balsamicznego ● sól ● 
pieprz

Bób ugotować do miękkości. 
Ziemniaki ugotować w mundurkach, 
a następnie obierać i pokroić w więk-
szą kostkę. Pomidory pokroić w pa-
ski, a cebulkę poszatkować. Całość 
wymieszać i polać sosem. Wstawić 
do lodówki na około godzinę, by 
smaki się połączyły.

TARTINKA

HOROSKOP
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1–17 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) zna się na lekach, 
5) np. drogowy, 8) odmiana chal-
cedonu, 9) fajtłapa, 10) perkusyjny 
instrument muzyczny, 11) nie jeden 
na stadionie, 13) nagły, mimowol-
ny skurcz, 16) w każdym mieszka-
niu, 20) indiański szałas, 23) roślina 
uprawiana dla korzeni używana m.in. 
w lecznictwie, 24) pracuje w kawiar-
ni, 25) na krzakach ziemniaków 
l.mn., 26) namiastka towaru, 27) sąd 
rozjemczy.

Pionowo: 1) punkt widzenia, 2)
przekazywanie obyczajów z pokole-
nia na pokolenie, 3) na wigilię z su-
szu owocowego, 4) imię Laskowika, 
5) np. z atramentu, 6) ptak o wachla-
rzowatym czubie, 7) pyra, ziemniak, 
12) miasto serów w Holandii, 14)
daw. posadzka, podłoga mozaiko-
wa, 15) składnik ciast, 17) Ferdinand 
pseud. Theodor Tagger austr. drama-
topisarz, 18) spirochety, 19) małżeń-
stwo 21) rodzaj dźwigu, 22) waluta 

w Niemczech przed euro, 23) pnąca 
roślina lasów podzwrotnikowych.

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 8 prosimy przesłać 
na adres redakcji do dnia 31 sierp-
nia 2018 r. Prawidłowe rozwiązanie 
będzie premiowane w drodze loso-
wania nagrodą ufundowaną przez 
Chłodnię Mazowsze.

Rozwiązanie krzyżówki nr 6/18
Poziomo: 1) kasownik, 5) rolada, 

8) klamki, 9) limeryki, 10) Stobrawa, 
11) akordy, 13) ślepy, 16) certa, 20)
Kramer, 23) autentyk, 24) strażnik, 
25) Marcel, 26) Solina 27) dinozaur.

Pionowo: 1) kokosz, 2) smakosze, 
3) wikary, 4) kolia,5) rampa, 6)largo, 
7) dekadent, 12) kloc, 14) libretto, 
15) yale, 17) roztocza, 18) żelazo, 
19) okular, 21) Miami 22) rynna, 23)
alkad,

HASŁO: DWADZIEŚCIA OSIEM 
LAT NA RYNKU

Nagrodę ufundowaną przez spółkę 
GARMOND PRESS otrzymuje Do-
rota Matuszewska z miejscowości 
Kanie.

1 2 3 4 5 6

3

7

 

 
8

1 14
9

6

10

4 2  

11 12

12

16
13 14

15

15 16 17

11
18 19

20 21 22  23

13

17
24 25

5

10 7
26

 

27

8 9

Tym razem w letnie upalne 
dni wyszliśmy poza centrum 
i swojskie smaki, które tak bar-

dzo lubimy. Polecam wraz z moimi 
kolegami nowe osiedlowe lokale 
z kuchnią etniczną. Dwa z nich 
wynajmowane są od WSS Spo-
łem. Na Woli przy Wolskiej 38 
rekomendujemy ambitny nowy lo-
kal z kuchnią indyjską pod nazwą 
KURKUMA. Tutaj w zmienio-
nym stylizowanym, orientalnym 
wnętrzu /bo dawniej była tu swoj-
ska Gama/, podają w upalne dni 
świetny chłodnik, kurczaka lub 
jagnięcinę na sposób indyjski oraz 

uniwersalne lody. Ceny umiarko-
wane, obsługa sympatyczna i ogró-
dek pod parasolami od strony ulicy 
Wolskiej. 

Drugi z lokali to znów nowa 
restauracja PROSTA PASTA 
z kuchnią włoską /na miejsce daw-
nej tajskiej Thai Garden/ przy ul. 
Słowackiego 16/18 w budynku 
żoliborskiego Merkurego, czyli 
siedziby i sklepów WSS Żoliborz. 
Najbardziej smakowały nam tu 
pasta pn. „Mafijne porachunki”, 
a w niej makaron wstążki z sosem 
bolognese z pręgą wołową, mar-
chewką, cebulą, czosnkiem, sala-
mi spianata i pieprzem oraz pizza 
z mozzarellą, pieczarkami, szynką, 
cebulą i sosem pomidorowym. Do 
tego na upał zimne piwo Johannes 
i Koźlak Amber, a także zimne 
koktajle z grejpfrutem i rozmary-
nem. Całość za 116 zł, przy uprzej-
mej męskiej obsłudze, klimatyza-
cji wewnątrz, albo na ocienionym 
wietrznym tarasie.

Osobno odwiedziliśmy nowy 
meksykański lokal KAWA 
i CHILI, na miejscu dawnego 
lokalu bankowego przy ul.Mię-
dzynarodowej 42 na Saskiej Kę-
pie. W upalny, duszny dzień lepiej 
uciekać z rozgrzanego tarasu do 
półmrocznego, chłodniejszego 
wnętrza, pełnego meksykańskich 
dekoracji i z dyskretnym tłem mu-
zyki meksykańskiej. Ponieważ by-
liśmy po lunchu w pobliskim loka-
lu firmowym SPC, skusiliśmy się 
na esencjonalny pikantny krem po-
midorowy i zimne lemoniady z li-
monką, imbirem i lodem. Kelnerka 

znikała często jak duch i trzeba 
było szukać jej na zapleczu. 

* * *
Czytelnicy zostali poruszeni 

moim wspomnieniem sprzed mie-
siąca o tragicznej śmierci popular-
nego reportera kulinarnego CNN 
Anthony Bourdaina. Obecnie jego 
sarkastyczny humor, żywotność, 
błyskotliwą inteligencję przypo-
minają powtarzane filmy, m.in. 
znakomity reportaż z Wietnamu 
i rozmowy z rybakami oraz od-
wiedzającym ten egzotyczny kraj 
w deszczowy dzień prezydentem 
Obamą. Powraca żal i smutek. 

Tym bardziej, że wciąż wspo-
minają go przyjaciele, znajomi 
i widzowie TV. Właśnie w jego ro-
dzinnym Nowym Jorku opubliko-
wano biografię zmarłego w opra-
cowaniu Johna E.Richtersa. Pisze 
on, że Bourdain miał skłonności 
depresyjne, a w spiralę rozpaczy 
potrafiły wtrącić go nawet naj-

mniejsze trudności: niesmaczne 
jedzenie na lotnisku, nieprzyjem-
ny telefon czy występ w przerwie 
meczu. Już wcześniej przyznawał, 
że wcześniejsze uzależenienie 
od heroiny pozostawiło piętno 
na dalszym życiu. „Mam w sobie 
mrocznego dżina, którego bardzo 
niechętnie nazywam chorobą” – 
pisał.

Z analizy Richtersa wynika, że 
myśli o samobójstwie już wcze-
śniej przejawiały się w wywia-
dach i wspomnieniach Bourdaina. 
„Byłem całkowicie przygnębiony. 
Cały dzień spędziłem w łóżku, 
unieruchomiony poczuciem winy, 
strachem, wstydem i żalem. Czu-
łem palpitacje serca, przerażenie 
i ataki nienawiści do siebie tak 
silne, że tylko myśl o wyskoczeniu 
z szóstego piętra prosto na River-
side Drive ukoiła mnie i pozwoliła 
zatopić się w pełnym rezygnacji 
śnie” – czytamy w jego pamięt-
nikach z 2000 roku. Dziesięć lat 
później przyznawał, że czuł silną 
pokusę zrealizowania swoich sa-
mobójczych myśli. „Miałem nogę 
na gazie, a krawędź klifu szybko 
się do mnie zbliżała. W ostatniej 
chwili skręciłem, śmiejąc się i pła-
cząc” – czytamy w dziennikach 
z 2010 r.

Ostatecznie – konkluduje 
Richters – śmierć Bourdaina po-
zostawia nas z tylko dwoma pyta-
niami. „To bardziej oczywiste, ze 
względu na brak notki, dotyczy 
wydarzenia, które było ostatecz-
nym bodźcem popychającym go 
do zrealizowania samobójczych 
myśli. (...) Ważniejsze pytanie 
brzmi: dlaczego byliśmy tacy za-
skoczeni, gdy w końcu to zrobił?”.

    
 SMAKOSZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 8 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Nowe etniczne

Baran 21.III-20.IV
Możesz pozwolić sobie 
na niewielkie szaleństwo 
w wydatkach dla przyjem-
ności. Ale umiar wskazany.

Byk 21.IV-21.V
Warto pomyśleć o przy-
szłości. Nie stroń od towa-
rzyskich spotkań. Nie wy-
kluczone, że możesz ulec 
poważnej odmianie. 

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Być może nadarzy się oka-
zja, aby przebywać wśród 
znajomych, ale i odświeżyć 
dawne kontakty.

rak 22.VI-22.VII
W razie potrzeby uzyskasz 
pomoc od ludzi zgromadzo-
nych wokół twojej osoby. 
Czas pomyśleć o odpoczyn-
ku.

lew 23.VII-22.VIII
Nieprzewidziane zdarzenia 
uświadomią ci, że warto 
marzyć. Czas kanikuły wy-
korzystaj na załatwienie na-
gromadzonych spraw. 

Panna 23.VIII-22.IX
Lato sprzyja nawiązywaniu 
nowych znajomości, ale nie 
zapominaj o tych, których 
już masz. Pomyśl też o naj-
bliższych.

waga 23.IX– 23.X
Umocni się w tobie wiara we 
własne siły. Liczne przedsię-
wzięcia znajdą pozytywny 
odbiór wśród domowników. 

SkorPIon 24.X-22.XI
Jeśli planujesz urlop, to 
może być on udany z uwagi 
na kontakt z nowym towa-
rzystwem. Pomyśl o zdro-
wiu.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Jeśli się odważysz i nawią-
żesz nowe kontakty, mogą 
one zaprocentować w przy-
szłości. Warto zająć się no-
wym projektem.

kozIorożec 24.XII-20.I
Wykorzystaj wolne chwile 
na ruch na świeżym po-
wietrzu. Poza sprawnością 
fizyczną nabierzesz pewno-
ści we własne siły.

wodnIk 21.I-20.II
Miesiąc ten będzie dla cie-
bie ostoją spokoju .Ułożysz 
sobie wszelkie sprawy wg. 
własnego uznania. Bliscy 
muszą ci to wybaczyć.

ryBy 21.II-20.III
Wenus pomoże ci w uspo-
kojeniu emocji, w rozwią-
zaniu niektórych proble-
mów. I uspokojeniu ewen-
tualnych kontrowersji.

Przysłowia o dniu cd.
Dzień wygna, noc przygna.
Dzień zatruty, wiek pokuty.
Dziś człek skacze, jutro płacze.
Dziś jest nasze, jutro kto wie czyje. 
Dzień do pracy, noc do spania, 
Wieczór bywa do kochania 

BóB iNaczej
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