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Wielki sukces KZRSS i spółdzielni „Społem” 

„Zorza” znowu świeci

Podczas otwarcia wstęgę przecinają, od lewej: prezes Danuta Mioduszewska, pre-
zydent Janusz Gromek, prezes Jerzy Rybicki i przewodnicząca RN Związku Anna 
Tylkowska oraz – niewidoczny na zdjęciu – wiceprezes Związku Ryszard Jaśkowski.  

l Prof. Witold Modzelewski o polityce gospodarczej – str. 5 l
Ambitne nowości SPC 

Prosto z  pieca

Hala Mirowska 

Uczniowskie plecaki

Batalia o bary mleczne Przeciwko znieczulicy
 Dokończenie na str. 4 Dokończenie na str. 3

 Dokończenie na str. 4

Społemowska „Zorza” znowu rozbłysła nad Kołobrzegiem. Tak, gdyż po kilku 
latach starań, po gruntownej przebudowie, z sukcesem uruchomiono nowo-
czesny, w pełni zmodernizowany Ośrodek Wypoczynkowy „Zorza” w Koło-

brzegu przy ul. Korzeniowskiego 7. W dniu 20 sierpnia 2015 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie Ośrodka. Kosztem blisko 8 mln zł, obiekt powstał jako realizacja jednego 
z wniosków V Zjazdu Delegatów KZRSS z 2011 r. Jest wspólnym przedsięwzię-
ciem 31 podmiotów spółdzielczych z terenu całego kraju oraz KZRSS „Społem”.

Warto odnotować, że współinwesto-
rami przedsięwzięcia byli: „Społem” 
PSS w: Białymstoku, Białej Podlaskiej, 
Bochni, Busku-Zdroju, Bytomiu, Elblą-
gu, Gnieźnie, Grodzisku Maz., Hajnów-
ce, Kołobrzegu, Kwidzynie, Legionowie, 
Obornikach, Olsztynie, Płocku, Poznaniu, 
Siemianowicach Śl., Sochaczewie, Szcze-
cinie, Wrześni, Turku, Zawierciu, Górno-
śląska Spółdzielnia Handlowa z Katowic, 
Podwawelska Spółdzielnia z Krakowa, 
Lubelska Spółdzielnia Spożywców, Tar-
nowska Spółdzielnia Spożywców oraz 
warszawskie spółdzielnie: WSS Śródmie-
ście, WSS Praga Południe, SS Mokpol, 
Handlowa Spółdzielnia Pracy „Hurt” 
i Mazowiecka Agencja Handlowa Społem.

Ośrodek dysponuje 62 pokojami, 
w tym pięć pokoi jest przystosowanych 
dla osób niepełnosprawnych. Jednorazo-
wo może przebywać 137 osób. Obiekt 
wyposażony został w dwie nowoczesne 
windy, taras słoneczny oraz pomiesz-
czenia na zorganizowanie wkrótce tzw. 
mini spa. „Zorza” położona jest w strefie 
uzdrowiskowej Kołobrzegu, blisko mo-
rza (200 m od plaży).

Wyobraźcie sobie ten zapach 
świeżego pieczywa i pizzy 
prosto z pieca. Sklep posiada 

kącik kawowy z kilkoma stolikami we-
wnątrz i na zewnątrz, gdzie można do 
kawy i herbaty spożyć na miejscu coś 
z szerokiego wyboru bułek, przekąsek 
i ciastek, w tym ciepłych odpiekanych 
na miejscu. Stosowana jest, jak się do-
wiedziałem od spółdzielców, metoda 
cool rising, czyli dopiekania niemro-
żonego, wyrobionego ciasta w piecach 
półkowych. I mimo że lokal położony 
jest daleko od biurowców i osiedli, to 
jednak ruch jest nieustanny. Wciąż 
oferta pachnących wypieków przycią-
ga ludzi, którzy masowo przychodzą 
tu z pobliskiego przystanka WKD 
Raków, albo przyjeżdżają na parking 
samochodami. Obsługa bardzo miła 
i sprawna w firmowych pomarańczo-
wych strojach Spółdzielni Piekarsko-
-Ciastkarskiej, giganta w produkcji 
pieczywa i ciastek dla Warszawy i oko-
lic. Wystarczy dodać, że jest to jeden 
z 53 sklepów firmowych SPC, przy sie-
dzibie i jednej z piekarń SPC przy ul. 
Krakowiaków 103. 

Jego kierownik Grzegorz Gurbowicz 
poleca m.in. kanapki na chlebie słonecz-
nikowym i żytnim z pastą tuńczykową, 
z łososiem, z szynką i serem, z jajkiem, 

w cenie 2,60-5,40 zł. Spośród wielu ku-
szących wypieków wybrałem szpinako-
wego kisza za 3,80 zł, sernik krakowski 
za 2,60 do herbaty earl grey za 3,90. Na 
wynos kupiłem dwie kanapki, to jest jed-
ną chrupiącą bułkę z chorizo i suszonymi 
pomidorami za 5,40 i drugą, czyli złożo-
ne dwie razowe kromki z pastą tuńczyko-
wą i ogórkiem za 2,60. 

Wszystko było tak smakowite, aroma-
tyczne i świeżutkie, że pochłonąłem to 
błyskawicznie. Musiałem zrezygnować 
z apetycznie wyglądającej pizzy, czy 
drożdżówek i dalszych kanapek, ogra-
niczając się tylko do zakupu żytniego 
chleba, bo czekała mnie jeszcze daleka 
podróż do domu.  Jednak, pomyślałem 
że odbiję to sobie niedługo w moich bliż-
szych sklepach firmowych za Wisłą, przy 
Grochowskiej i Abrahama, bo domow-
nicy mi tego nie wybaczą!  Zresztą syn 
nie wytrzyma i zaraz poleci... Po zapachu 
trafi na pewno.

Tyle reporterskiego wstępu, bo 
chciałem opowiedzieć naszym Czytel-
nikom o nowościach rynkowych naszej 
popularnej społemowskiej Spółdzielni 
Piekarsko-Ciastkarskiej. W rozmo-
wie z pełnomocnikiem Zarządu SPC 

O dramatycznej obronie ba-
rów mlecznych, tej ostoi lu-
dzi niemajętnych, przeciwko 

urzędniczej bezduszności pisaliśmy 
wielokrotnie. W tym roku cztero-

krotnie; w numerze lutowym w art.
pt.”Koniec barów mlecznych?”, w nu-
merze kwietniowym w art.”Przeciw 
bezduszności”, w numerze majowym 
w art.”Batalia trwa” i w numerze lip-

cowym w art.”Poranek” uratowany”. 
W tym ostatnim odnotowując częścio-
we cofnięcie horrendalnej milionowej 
kary dla PSS Słupsk, jednocześnie 
kwitowaliśmy: „W Polsce bary mlecz-
ne prowadzi obecnie 19 spółdzielni. 
Zaledwie cztery z nich nadal pobiera 
rządowe dotacje. Nieprzemyślane de-
cyzje urzędnicze, niefortunne przepi-
sy powodują zatem likwidację tej naj-
bardziej pożytecznej dla uboższych 
grup społecznych taniej gastronomii. 
Czy ktoś za to odpowie?”

Pytanie nadal pozostaje bez odpo-
wiedzi, pomimo że kuriozalne rozpo-
rządzenie ministra finansów cofnięto 1 
kwietnia. Mimo, iż można już dodawać 
przyprawy do potraw, to w dalszym 
ciągu bary mleczne borykają się z kło-
potami, w które wpędziły je nieprze-
myślane, bezlitosne, niszczące decyzje 
zza biurka. Dotykają spółdzielni społe-
mowskich, które prowadzą nadal bary 
mleczne, a pośrednio ogromnych rzesz 
ludzi ubogich, korzystających z tych 
barów, jako jedynych placówek naj-
tańszego, zdrowego żywienia. Dotyka-
ją też trzech spółdzielni krakowskich, 

które prowadzą 16 takich tanich barów 
w mieście: Krakowską Spółdzielnię 
Gastronomiczną – 9 barów, PSS Spo-
łem Nowa Huta – 4 bary i Handlową 
Spółdzielnię Jubilat – 3 bary.

Obecnie tylko PSS Nowa Huta ko-
rzysta z dotacji rządowej, zaś pozostałe 
dwie spółdzielnie zrezygnowały z niej. 
Nowa, pełna zapału prezes KSG Halina 
Karykowska z troską mówi, że spółdziel-
nia musi odrabiać straty, wynikłe z tego 
że od stycznia 2014 nie korzysta z do-
tacji i z trudem musi utrzymać godziwe 
ceny dla rzeszy potrzebujących tanich 
posiłków krakowiaków. Po przywróce-
niu 1 kwietnia br. przypraw do potraw, 
nie może jednak zdecydować się na po-
wrót do dotacji, ponieważ trzeba było-
by przeprowadzić kosztowną promocję 
i reklamę, aby przekonać klientów, że 
podniesione z konieczności ceny wróciły 
do starego poziomu. Gwarancji, że obrót 
w barach będzie wtedy odpowiedni nie 
ma. W podobnej sytuacji jest HS Jubilat.

Odmiennie postępują w Nowej Hucie, 
jak mówi prezes PSS Urszula Waligóra. 
Tu dotacja roczna wynosi niebagatelną 
kwotę 600 tys.zł. Trzeba było po wywal-

czonej zmianie przepisów od 1 kwietnia 
na nowo skalkulować i ułożyć receptury 
i jadłospisy. A promocję wykonała w du-
żej mierze telewizja i prasa krakowska, 
pisząc o sensacyjnej wizycie ministra 
finansów Mateusza Szczurka 1 kwietnia 
w barze Bieńczyce, gdzie w towarzy-
stwie spółdzielców i klientów zjadł po-
midorową i pierogi ruskie, już przypra-
wione zgodnie z poprawionym własnym 
rozporządzeniem… Na to jednak trzeba 

W miesiącu sierpniu br. Fundacja 
Polskiego Handlu zorganizo-
wała we współpracy ze „Spo-

łem” WSS Śródmieście zbiórkę artyku-
łów przemysłowych i spożywczych  dla 
dzieci ze świetlic opiekuńczo-wycho-
wawczych , prowadzonych przez organi-
zację pożytku publicznego Stowarzysze-
nie KARAN. Zbiórka odbyła się w SDH 
Hala Mirowska pod hasłem „Wypełnij 

dzieciom plecak”. 
Brano pod uwagę 

zgromadzenie artykułów  
przydatnych w uzupełnieniu szkolnych 
plecaków , ale również te które zapew-
niłyby np. przygotowanie  posiłków. 
Okres urlopów , a przede wszystkim te-
goroczne upalne lato w znacznym stop-
niu ograniczyły możliwości odwiedzenia 
Hali Mirowskiej przez liczniejsze grono 
klientów.

Do zwiększenia ilości przekazanych 
artykułów z pomocą pospieszyli: Bako-
ma sp. z o.o., Garmond Press , Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego „JBB” z Ły-
sych ) oraz  „Primus” Hurtownia Spo-
żywcza Żywności Ekologicznej i Kon-
wencjonalnej .W wyniku sierpniowej 
akcji dla podopiecznych Stowarzyszenia 
przekazano  zeszyty, ołówki, długopisy, 
temperówki, książeczki i kolorowanki, 
mini globusy, plecaki , gadżety  reklamo-
we i artykuły  spożywcze.   JJ.

Bohaterki akcji Narodowy Bar Mleczny z PSS Nowa Huta: gł.księgowa Marta 
Biel, prezes Urszula Waligóra i kier.rest.Piastowska Grażyna Kwatera. 

Prezes KSG Halina Karykowska.

Krajowa Rada Spółdzielcza 
i Redakcja Magazynu „Tę-
cza Polska„ zapraszają po 

raz kolejny do udziału w XVI Mię-
dzynarodowym Festiwalu Spół-
dzielczych Zespołów Artystycznych 
w Polanicy Zdroju w dniach 2-4 
października 2015 r. Od wielu lat  
w Polanicy Zdrój  w teatrze imie-
nia gwiazdy przedwojennego kina 
Mieczysławy Ćwiklińskiej  zespoły 
działające pod patronatem spółdziel-
czych organizacji prezentują swój 
dorobek artystyczny. Również w tym 
roku w pierwszych dniach paździer-
nika będzie tu rozbrzmiewał śpiew 
spółdzielców. Taniec i muzyka połą-
czy  mieszkańców uzdrowiska, tury-
stów i kuracjuszy. 

Oryginalna  
odnowiona 
Syrenka 
na frontonie 
rewitalizowanej
Hali Mirowskiej
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Felieton obywatelski

Wzrost przez płace
Na koniec pierwszego półrocza 

średnia płaca w Polsce wynosiła 
4039 zł brutto, z czego do port-

fela Polak dostał średnio 2900 zł – to są 
oficjalne dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

Wprawdzie uprzejmi ekonomiści 
optymistycznie prognozowali wzrost 
wynagrodzeń o 4,1 proc. w skali roku, 
to w praktyce one urosły tylko 2,5 proc. 
Nic więc dziwnego, że rotacja w poszu-
kiwaniu nowych miejsc zatrudnienia jest 
w Polsce najwyższa w Europie. Tylko 10 
proc. pracujących zarabia w kraju nad 
Wisłą  6500 zł brutto, co daje 4600 zł net-
to. W tym momencie przytoczmy z naj-
wyższą powagą wypowiedź byłej wice-
premier, Elżbiety Bieńkowskiej, która 
w rozbawieniu rzekła: niemożliwe, żeby 
ktoś pracował za 6000 zł... chyba idiota 
lub złodziej ! Wynika z tego wcale nieza-
bawnie, że 90 proc. polskiego społeczeń-
stwa to idioci ze skłonnościami złodziej-
skimi. Zwykły Pan Kowalski  podwyżek 
nie otrzymuje !? Zaś statystyczne wzrosty 
nabijają dyrektorzy, menadżerowie i nie-
które wąskie grupy zawodowe...

Od kilkunastu lat nasz kraj jest w Unii 
Europejskiej i według hurra optymizmu 
naszych polityków Polacy w krótkim 
czasie mieli doszlusować  zarobkowo 
do Hiszpanów, Portugalczyków a nawet 
Włochów. Ale unijne dane pozbawia-
ją nas złudzeń – większą pensję średnią 
mają od Polaków Czesi, a tonący w kry-
zysie Grecy zarabiają dwukrotnie więcej 
niż my. Natomiast Luksemburczycy mają 
5,5 razy większe pensum od Polaków... 
To smutne. Ale z odsieczą idzie nam  
prezes Narodowego Banku Polskiego, 
Marek Belka, który niedawno powie-
dział znamienne słowa – „Pora skończyć 
z wyczynowym kapitalizmem i podnieść 
ludziom płace !” w wywiadzie dla „Gaze-
ty Wyborczej” – dodał także, że powin-

niśmy opodatkować bogatych i przepływ 
kapitału. Prezes Belka uważa, że model 
rozwoju kraju, który mieliśmy dotych-
czas jest coraz mniej skuteczny. Dotąd 
polska konkurencyjność polegała na ni-
skich kosztach pracy (pod tym względem 
zajmujemy  25-26 miejsce w Europie) 
i uniżenie niskich podatkach dla zagra-
nicznych inwestorów. Według M.Belki ta 
ścieżka rozwoju wyczerpała swoje moż-
liwości.

Podobne opinie wyraża prof. dr Grze-
gorz Kołodko – „dziś jest czas, aby pła-
ce rosły szybciej” stwierdził dobitnie 
w programie „Świat” w TVN 24 Biznes. 
Zauważył również, że w ostatnim ćwier-
ćwieczu płace w Polsce rosły zbyt wolno, 
gdyż w tym okresie  nasz PKB zwiększył 
się o 111 proc.  a płace tylko o 84 proc. 
Tym sposobem świat kapitału wzbogacił 
się kosztem świata pracy...

Coraz więcej ekonomistów przy róż-
nych okazjach zwraca uwagę, że Polacy 
zarabiają zbyt mało i to będzie musiało 
się zmienić. Chodzi o to, aby stworzyć 
warunki do dalszego wzrostu gospodar-
czego w aspekcie rosnących płac  oraz 
warunki, w których wzrost wydajności 
przekłada się na wzrost płac.  Ale z ana-
lizy Fundacji Pomyśl o Przyszłości wyni-
ka, że najczęstsze wynagrodzenie w Pol-
sce brutto to zaledwie 2200 zł co miesiąc, 
a więc o 45 proc. mniej niż podaje  GUS.  
To jest super żenada mówią młodzi, wy-
kształceni, znający obce języki, przedsię-
biorczy rodacy i masowo wyjeżdżają  do 
Anglii, irlandii, Niemiec, Skandynawii, 
gdzie zarobki są na przyzwoitym unijnym 
poziomie dając szanse na godne życie. 
Według statystyk w i półroczu br. spadek 
ludności nastąpił w 12  z 16 województw 
w Polsce. Trendy emigracyjne nie maleją, 
zaś kraj kurczy się ludnościowo.  To bar-
dzo groźne zjawisko...

JERZy  WOJCIEWSKI

ØKomu jesteśmy obcy? 

Znany i popularny prezes socha-
czewskiej PSS Józef Chocian wy-

powiedział się w sierpniowej „Tęczy 
Polskiej” na temat przyznania szefowi 
portugalskiej sieci „Biedronka” wyso-
kiego odznaczenia państwowego: – Za-
równo ja jak i moi współpracownicy 
byliśmy zszokowani tą wiadomością. 
Nie rozumiemy dlaczego tak honoru-
je się obce sieci handlowe, które nisz-
czą rodzimy handel i wyprowadzają 
z Polski miliardowe zyski. „Społem” 
w Sochaczewie odczuwa skutki tej bez-
względnej konkurencji ze strony obce-
go kapitału. Czyżby ci którzy sprawują 
władzę chcieli jeszcze przed wyborami 
pokazać jak obcy jest im polski kupiec, 
polska spółdzielczość? Na szczęście nie 
zdążyli przyjąć w Sejmie prawa, które 
byłoby zagrożeniem dla polskiej spół-
dzielczości. Ta porażka przeciwników 
spółdzielczości to również nasz sukces, 
bo od lat domagamy się jej sprawiedli-
wego traktowania.

W tym samym wywiadzie prezes 
Chocian mówił: – Każdego roku prze-
znaczamy ok. 1,5 mln zł na inwestycje, 
modernizację i poprawę wyglądu na-
szych sklepów. W tym roku priorytetem 
była dobudowa zaplecza oraz generalny 
remont zakupionego w ubiegłym roku pa-
wilonu na obrzeżach miasta oraz zmoder-
nizowanie największego sklepu „Lux”. 
Nie mniej ważne są dla nas remonty i mo-
dernizacje pomieszczeń przeznaczonych 
pod wynajem. Nie możemy sobie pozwo-
lić na złą jakość. Jeśli konkurencja pro-
ponuje byle co, za byle jakie pieniądze, to 
my dbamy aby na naszych półkach były 
świeże i dobre artykuły. Dotyczy to mięsa 
i wędlin, owoców i warzyw, nabiału i pie-
czywa. Pieczywo z naszej własnej piekar-
ni cieszy się od lat dużym powodzeniem 
– dodał prezes Chocian.

Mówił także o zasadniczej roli pra-
cowników spółdzielni: – Wieloletni 
pracownicy swoją pracą wspierają mnie 
i zarząd w dążeniu do umacniania spół-
dzielni i ciągłego jej rozwoju. Nie muszę 
dodawać, że ci ludzie przekazują swoje 
doświadczenia i umiejętności młodym 
pracownikom, kształtują ich spółdzielczą 
odpowiedzialność i kupiecką solidność.

ØLobby obcych działa!
4 września br. komunikat podpisany 

przez prezesa Polskiej Izby Handlu 
Waldemara Nowakowskiego alarmuje: 
„Podczas najbliższego posiedzenia Sej-
mu zostanie rozpatrzona ustawa o re-
witalizacji. W trakcie prac nad doku-
mentem niespodziewanie wykreślono 
zapis, który ograniczał rozmieszczenie  
wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. Wyrzucono punkt zakła-
dający, że budowa takiego sklepu wy-
maga zgody Rady Gminy. Usunięcie 
tego zapisu jest bulwersujące, trudno 
ustalić czyja to propozycja, pojawiła 
się nagle, a posłowie i senatorzy przy-
jęli ją nie zwracając uwagi. 

Zapis kontrolujący budowę dużych 
sklepów jest potrzebny, aby pozwalał 
organom lokalnym monitorować struk-
turę handlu. Doprowadzi to do dalszej 
niekontrolowanej ekspansji dyskontów, 
które wejdą w duże formaty. Już dziś 
mniejsze sklepy mają problem z utrzy-
maniem się na rynku, a ta nieopatrznie 
wprowadzona zmiana będzie ciosem 
dla handlu nowoczesnego z tradycja-
mi,  małych i średnich przedsiębiorstw.  
Sytuacja ta jest nie do przyjęcia, wy-
stosowaliśmy w tej sprawie pismo do 
Prezydenta Andrzeja Dudy. Apelujemy 
do posłów o odrzucenie tej ustawy i bar-
dziej uważne zajęcie się nią w kolejnej 
kadencji Sejmu, tym razem baczniej 
zwracając uwagę na tak ważne zapisy”. 

Polska izba Handlu to najszer-
sza reprezentacja handlu detalicznego 
i hurtowego FMCG w Polsce, z udziałem 
KZRSS Społem. Zrzesza ponad 30 tys. 
podmiotów handlowych od pojedyn-
czych sklepów po ogólnopolskie sieci 
franczyzowe i dystrybucyjne. izba repre-
zentuje interesy swoich Członków. Mo-
nitoruje i konsultuje procesy legislacyjne 
na poziomie krajowym i europejskim. 
Przeciwdziała wprowadzaniu rozwiązań 
niedostosowanych do potrzeb rynku, 
opracowuje także własne sugestie zmian, 
które usprawniają najważniejsze aspekty 
funkcjonowania przedsiębiorczości i sek-
tora handlu w Polsce. PiH jest również 
platformą rozwoju współpracy bizneso-
wej umożliwiając zwiększanie konku-
rencyjności swoich członków, np. przez 
udział w projektach unijnych, business 
mixer czy wsparcie eksportu. 

ØBezkarność obcych 
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi – 

Biedronka uruchomiło licznik za-
dłużenia tej sieci dyskontów w stosun-

ku do jej byłych pracowników. Jest na 
nim ponad 290 mln zł. Firma zapewnia 
jednak, że długu nie ma, to manipu-
lacja – pisze „Gazeta Wyborcza”.  Już 
w 2003 roku Bożena Łopacka obliczy-
ła, iż Biedronka na skutek fałszowania 
ewidencji czasu pracy nie wypłaciła 
pracownikom za pracę w nadgodzinach 
ok. 125 mln zł. Kwotę tę potwierdził wy-
rok Sądu Najwyższego. Sąd potwierdził 
również, że wyzysk pracowników był 
planowy, a oszukiwanie dostawców było 
elementem strategii działania Biedronki 
– przekonuje Stowarzyszenie na łamach 
„GW”. Do tych 125 mln zł Stowarzysze-
nie doliczyło odsetki. I nadal je dolicza, 
bo licznik uruchomiony w połowie tego 
tygodnia ciągle bije. 

Biedronka – ich zdaniem – jest od wie-
lu lat bezkarna, bo parasol ochronny nad 
portugalską siecią rozciągnęły „najwyż-
sze władze PO”. Jednym z przejawów 
tego stanu rzeczy ma być order przy-
znany dyrektorowi operacyjnemu Grupy 
Jeronimo Martins (właściciel Biedronki) 
Pedro Pereira da Silvie przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. 

ØNowy sklep w Olsztynie
12 sierpnia br. Społem Olsztyn otwo-

rzyła nowy sklep firmowy. Pod 
szyldem „Rogalik” jest on zlokalizowa-
ny przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 
2/8. Sieć detaliczna Spółdzielni obejmu-
je ponad 40 placówek branży spożyw-
czo-przemysłowej na terenie Olsztyna, 
Kętrzyna, Mrągowa oraz Szczytna. Naj-
popularniejsze to: Malwa, Bratek, Da-
lia, Kalina, Bławatek, Niezapominajka, 
Aksamitka, Nemezja, Maciejka, Wrzos, 
Miłek, Jagoda, Nina, Ludwik, Wanda, 
sklepy Lux w Mrągowie. Spółdzielnia 
prowadzi też działalność hurtową artyku-
łami spożywczymi i przemysłowymi.

Ø Otwarcie Hali 
Piastowskiej

Na swoje 70-lecie PSS w Szczecinie 
oddała 21 sierpnia do użytku je-

den z większych swoich obiektów. Jak 
podała gazeta.pl, całkowita moderni-
zacja społemowskiej Hali Piastowskiej 
w Szczecinie kosztowała 8 mln zł. Hala, 
w której mieścił się sklep spożywczy, 
została zburzona, a w jej miejscu stanę-
ła nowa, większa. Sala sprzedażowa po-
większyła się o 140 m kw. i obecnie ma 
460 m kw. Zamontowano nowe maszyny 
chłodnicze oraz specjalną ladę do prze-
chowywania świeżych ryb morskich oraz 
słodkowodnych dostarczanych z Koło-
brzegu. Sklep zyskał też klimatyzację 
oraz system monitoringu. Powiększył 
się asortyment oraz liczba pracowników. 
Wcześniej pracowało 11, a teraz 21 osób. 
Sąsiadujący ze spożywczym sklep „1001 
Drobiazgów” z artykułami gospodarstwa 
domowego przeszedł gruntowną moder-
nizację. Wymieniono m.in. dach z sufitem 
oraz posadzkę, a ściany odmalowano.  
Uporządkowany został też pasaż przed 
Halą Piastowską. Zamiast kilku budek 
jest nowy pawilon o nazwie „Społemik”. 
Tu będzie m.in. bar Pasztecik, chińska re-
stauracja i punkt krawiecki.

ØChcą odbierać koncesje
Chcę się zwrócić do parlamentarzy-

stów z apelem, aby sieci łamiące za-
sady wolności zrzeszania się w związki 
zawodowe i naruszające prawa pra-
cownicze straciły koncesje na działal-

ność na polskim rynku. Tego będzie-
my się domagać – zapowiada Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekretariatu 
Krajowego Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ Solidarność. (...) Takie 
prawo funkcjonuje np. w Izraelu gdzie 
firmy łamiące prawa pracownicze tra-
cą możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Dlaczego związki zawodowe w handlu 
są tak słabe? Zdaniem Bujary wynika to 
z zastraszania pracowników. Wiemy, jak 
mówi, że w niektórych sieciach pracowni-
cy w trakcie zawierania umowy podpisu-
ją oświadczenie, że nie będą zrzeszali się 
w związkach zawodowych. Mamy przy-
puszczenia, że tego typu dokumenty są 
niszczone i nie widnieją w aktach osobo-
wych. Niemiej u wielu osób istnieje silna 
świadomość podpisania tego typu „lojal-
ki”. Ponadto sieci handlowe dają do zrozu-
mienia, że nie opłaca się należeć do związ-
ków zawodowych. Pojawiają się obawy 
przed pogorszeniem warunków pracy, 
widmo nieprzedłużenia lub zerwania umo-
wy. Z tego powodu pracownicy wiedzą, że 
w Polsce przynależność do związków za-
wodowych wiąże się z dużym ryzykiem. 
Rynek pracy jest nadal rynkiem pracodaw-
ców, to oni dyktują warunki. Mam jednak 
nadzieję, że to wkrótce się zmieni.

Ø Tylko 0,47 proc. 
przychodów

Rzeczpospolita z 17 sierpnia poda-
je, że z danych wywiadowni go-

spodarczej Bisnode Polska wynika, że 
w 2013 roku ogółem 175 sieci handlo-
wych z sektora sprzedaży detalicznej 
odprowadziło 440 mln zł z tytułu po-
datku dochodowego – było to tylko 0,47 
proc. ich przychodów. W skali jednego 
roku nastąpił znaczny spadek z kwoty 
ponad 586 mln zł aż o blisko 25 proc.! 

Oczywiście wielkie koncerny handlo-
we obawiają się skutków wprowadzenia 
podatku obrotowego, na wzór węgierski. 
Wtóruje im część ekspertów, że wszelkie 
koszty dodatkowych opłat odczują konsu-
menci. /Czytaj odmienne opinie prof.Wi-
tolda Modzelewskiego na str.5/.  

Ø Wyprowadzono 
53 miliardy

7 sierpnia na popularnym porta-
lu Onet Marcin Gawęda podał, że 

w ostatnich latach wskutek nieszczel-
nego systemu fiskalnego, co potwier-
dza NIK, z Polski firmy zagraniczne 
wyprowadziły miliardy dolarów. NIK 
przyjrzała się w sumie 12 podmiotom 
odpowiedzialnym za kontrolę skarbo-
wą. Wyniki kontroli ujawniły, że sys-
tem zapobiegania transferom docho-
dów firm z kapitałem zagranicznym 
poza granice Polski, jest dziurawy jak 
sito. W wypowiedzi na wideo autor do-
dał, że w ostatniej dekadzie w latach 
2003-2012 wydrenowano z kraju nawet 
53 mld dol.

Z kolei w Gazecie Pomorskiej Michał 
Polak pisał o tym już 23 stycznia br.: 
„Jak podaje raport Global Financial in-
tegrity nasz kraj znalazł się w gronie 20 
państw świata, z których w latach 2002-
2011 „wyeksportowano” w nielegalny 
sposób najwięcej kapitału. Z państw eu-
ropejskich obok nas są to jeszcze Rosja, 
Białoruś, Turcja i Serbia... Najwięcej pie-
niędzy wydrenowano za rządów PO-PSL 
(po około 10 mld USD rocznie). Łącznie 
to prawie 50 mld dolarów nielegalnie wy-
drenowanych z Polski pieniędzy. 

21 czerwca 1940 roku w lesie 
koło Palmir, usytuowanych 
w głębi Puszczy Kampinow-

skiej, zginął w masowej egzekucji roz-
strzelany przez niemieckich oprawców 
Maciej Rataj, wybitny przywódca 
chłopski, znany polityk, który w latach 
1922 – 1928 pełnił funkcję marszałka 
Sejmu. Urodził się  w 1884 roku we 
wsi Chłopy w b. Galicji Wschodniej,  
jako syn rolnika. We Lwowie skończył 
gimnazjum, tamże  studiował na Uni-
wersytecie im. Króla Jana Kazimie-
rza. Podczas studiów nawiązał trwa-
łą współpracę ze znanymi natenczas 
przywódcami ruchu ludowego – Jaku-
bem Bojką, Bolesławem Wysłouchem i  
Wincentym Witosem.

W 1919 roku Maciej Rataj został wy-
brany na posła do Sejmu Ustawodawcze-
go w Warszawie i rozpoczął aktywną pra-
cę w komisjach sejmowych. Jako zastępca 
przewodniczącego Komisji Konstytucyj-
nej stał się jednym z twórców Konstytucji 
Marcowej  w 1921 roku. W rządzie Win-
centego Witosa został ministrem oświaty. 
Na tym stanowisku bardzo przyczynił się 
do powstania ustawy o zakładaniu szkół 
powszechnych w całym kraju.

Jesienią 1922 roku Maciej Rataj po-
nownie został posłem, a kilka tygodni 
później został wybrany marszałkiem Sej-
mu. Zdobył szybko autorytet i poważanie, 
co mu ułatwiło sprawne uporządkowanie 
chaosu prawnego w kraju, uzdrowienie 
finansów i skarbu państwa oraz uchwa-
lenie ustaw  o reformach społecznych. 
Te sukcesy sejmowe  osiągnął w okresie, 
kiedy w parlamencie rywalizowało 15 
często skłóconych między sobą ugrupo-
wań, kiedy był przewrót majowy, kiedy 
został zastrzelony prezydent RP Gabriel 
Narutowicz.

Marszałek Maciej Rataj był człowiek-
iem o wyjątkowej inteligencji, niezwykłe 
pracowitym i uczciwym. Jako wybitny 
mąż stanu o powszechnym autoryte-
cie, głębokim poczuciu sprawiedliwości 
i godności osobistej zawsze aktywnie 
bronił zasad demokracji, praworządnoś-
ci i suwerenności państwa. Dwukrotnie 
zastępował prezydenta i kilka razy decy-
dował o najważniejszych sprawach państ-
wa i narodu. Przez całe życie M. Rataj 
dążył do równouprawnienia wszystkich 
warstw społecznych w Polsce. W lat-
ach 1931 – 1939 Maciej Rataj  zasiadał 
w naczelnych  władzach Stronnictwa Lu-
dowego, a przez cztery lata był prezesem 
Naczelnego Komitetu Wykonawczego 
SL.

W czasie  agresji niemieckiej na Pol-
skę  1 września 1939 roku, po kapitulacji 
Warszawy, z inicjatywy Macieja Rata-
ja został powołany wkrótce Porozum-
iewawczy Komitet Polityczny mający 
za zadanie organizowanie  różnych form 
walki z najeźdźcą. Niestety, kilka miesię-
cy później Maciej Rataj został rozstrzela-
ny w Palmirach...

JERZy  WOJCIEWSKI

Marszałek 
Maciej Rataj
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Nowości rynkowe

KPH “Społem”

„Zorza” znowu świeci

Wielki sukces KZRSS i spółdzielni „Społem” 

Projekt obiektu przygotowany został 
przez Pracownię projektową Haliny Ryl 
z Koszalina, a głównym wykonawcą 
była kołobrzeska firma budowlana PRO 
- BUD S.A. Wyposażenie wnętrz wyko-
nała firma KLASS DESiGN z Koszalina 
a nadzór inwestorski sprawowała firma 
EKO-BUD również z Koszalina.

W uroczystym otwarciu Ośrodka 
uczestniczyli reprezentanci spółdzielni 
biorących udział we wspólnym przed-
sięwzięciu, członkowie Rad Nadzor-
czych i Zarządów KZRSS i Społem 
SOW Zorza. Gośćmi uroczystości byli 
prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, 
przewodnicząca Rady Powiatu Danuta 
Adamska–Czepczyńska, przewodnicząca 
Rady Miasta Wioletta Dymecka, radni 

Rady Miasta Krystyna Strzyżewska i Ire-
neusz Zarzycki, dyrektor Sanepidu Wło-
dzimierz Wróbel, architekt Halina Ryl, 
wiceprezes firmy PRO-BUD S.A. Rafał 
Nowakowski, inspektor nadzoru Jolanta 
Filipowska, prezes firmy KLASS DESi-
GN Bogusława Kalinowska.

Na otwarcie Ośrodka zaproszeni zo-
stali także Marek Wojtasik – przewod-
niczący V Zjazdu Delegatów, na którym 
zapadła decyzja o modernizacji „Zorzy”, 
Krzysztof Grządziel – prezes Uzdrowi-
ska Wieniec – Zdrój, w którym odbędzie 
się kolejny Vi Zjazd Delegatów KZRSS 
„Społem” oraz Barbara Antonowicz – 
prezes zlikwidowanej już Spółdzielni 
Pracy, która przez ponad 20 lat była ope-
ratorem Ośrodka „Zorza” w Kołobrzegu.

Obecnie operatorem Ośrodka jest 
spółdzielnia osób prawnych „Społem” 
Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy 

„ZORZA”, której członkami są spół-
dzielnie finansujące modernizację obiek-
tu. Prezesem Zarządu Spółdzielni jest 
Danuta Mioduszewska, a funkcje nad-
zorcze sprawuje pięcioosobowa Rada 
Nadzorcza, której przewodniczącym jest 
Grzegorz Janik ze „Społem” PSS w Tur-
ku. W jej skład wchodzą także: jako wi-
ceprzewodnicząca Krystyna Strzyżewska 
z PSS w  Kołobrzegu, jako sekretarz 
Grażyna Gąstał z PSS Grodzisk Maz. 
I jako członkowie Józef Chocian z PSS 
w Sochaczewie i Adam Sosnowiec z PSS 
w Bochni. Kierownictwo bezpośrednie 

Ośrodka sprawują dyrektor Magdalena 
Budna i jej zastępca Mirosław Rychliń-
ski.

Jak mówi prezes Danuta Miodu-
szewska, podstawowe atuty pięknego 
społemowskiego ośrodka w jednym 
z największych uzdrowisk polskich, to 
przede wszystkim wspaniałe przyrodni-
cze otoczenie, wśród parkowej zieleni, 
blisko morza, bo w odległości zaledwie 
200 metrów. To całoroczna dostępność do 
wszelkich zabiegów uzdrowiskowych, bo 
od jesieni rusza mini Spa, to także widne, 
wygodne, dobrze wyposażone pokoje, 
dwie windy, dobra kuchnia serwowana 
w eleganckiej restauracji. Jest tutaj moż-
liwość  organizowania różnych imprez 
turystycznych, rekreacyjnych i rozrywko-
wych, wycieczek, w tym np. całodzien-
nych katamaranem na Bornholm.     

Oddanie do użytku, w miejsce zuży-
tego, wyeksploatowanego od wielu lat, 
tak wspaniałego nowoczesnego obiektu 
dla spółdzielców i ich rodzin oraz gości 
z zewnątrz, to dobitny przykład owocnej 

integracji i współpracy spółdzielni społe-
mowskich i ich Związku przed Zjazdem 
Krajowym w listopadzie br. Z tego wiel-
kiego sukcesu cieszyli się członkowie 
Rady Nadzorczej KZRSS Społem na 
wyjazdowym posiedzeniu w Kołobrzegu 
i inni goście podczas otwarcia 20 sierp-
nia. Widać to w ich wypowiedziach na 
10-minutowym filmie, wyświetlanym na 
popularnym kanale internetowym You 
Tube. To świetny przykład błyskawicz-
nej, rzetelnej promocji ośrodka. Wystar-

czy kliknąć na You Tube:  Ośrodek na 
medal – Zorza Kołobrzeg 2015.      

Nowa społemowska „ZORZA” za-
prasza wszystkich zainteresowanych 
spółdzielców, członków, pracowników 
i sympatyków spółdzielczości przez 
cały rok. Telefon kontaktowy: (94) 35 
233 57, e-mail: recepcja@zorza.spo-
lem.org.pl. Wkrótce ruszy strona inter-
netowa www.zorza.spolem.org.pl.

Opr. DG

Grupa społemowców reprezentujących Związek i Spółdzielnie-właścicieli Ośrodka 
wraz z prezydentem Kołobrzegu

Jak informuje nas dyrektor handlowy Krajowej Platformy Handlowej Społem 
Paweł Kochański, od końca września br. w sklepach społemowskich pojawią się pod 
marką własną nowości rynkowe, szczególnie w zakresie artykułów nabiałowych, 
produkowanych przez renomowane spółdzielnie mleczarskie, takie jak OSM Ra-
domsko, OSM Łapy, OSM Grodzisk Maz.  Będzie to 15 produktów, w tym mleko, 
śmietana, sery, masło, kefir, maślanka. W dalszym ciągu kontynuowana będzie sprze-
daż ponad 200 wyrobów pod marką własną w zakresie m.in. mięsa i wędlin pod hasłem 
„Smaczne Społem” /12 wyrobów/, z dwóch renomowanych firm – ZM Olewnik i ZM 
WIR z Łopusznej, w tym parówki szlacheckie bez obróbki mechanicznej MOM. 
Marka własna obejmuje też m.in. ryby konserwowe z Ustki, przetwory z Dawtony, 
artykuły AGD, chemii domowej i kosmetyki pod hasłem „Społem blisko domu”, pa-
raleki i suplementy diety pod hasłem „Społem na zdrowie” oraz słynną, rewelacyjną 
wodę mineralną „Selenka” z Uzdrowiska Wieniec Zdrój.  /red./ 
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Batalia o bary mleczne

Krakowskie barwy i rytmy

Przeciwko znieczulicy

Ambitne nowości SPC 

Prosto z  pieca
dyr. Tadeuszem Grzęda, dyr.ds.sprze-
daży i marketingu Edytą Kwasowską 
i dyr.zakładu handlu Beatą Wodzyńską 
przypominamy o hasłach promocyj-
nych z  ostatnich lat. W 2000 r. było 
bardzo znane „Pieczemy z sercem”, 
w 2005 „Mówią o nas po-chlebnie” 
i „Jedz razowce”, w 2010 „Smacznego 
Warszawo” i w 2013 „Nie jestem zwy-
kłą bułką”. To wtedy nasiliła się sprze-
daż bułek sznytek, z ziarnami, kuku-
rydzianych, drożdżówek z owocami 
i serem oraz jagodzianek. 

120 samochodów dostawczych SPC 
codziennie rozwozi pieczywo do 1200 
odbiorców, w tym do społemowskich 
sklepów, m.in. w Hali Mirowskiej, Hali 
Banacha, Hali Kopińskiej, Hali Wola. 
Tam właśnie nowością są odpiekane na 
miejscu w piecach półkowych bułki, 
chleby i przekąski, w tym popularne 
paszteciki szpinakowce. Metodę cool ri-
sing stosuje się w sklepach firmowych, 
w części których można też na miejscu 
spożywać w kącikach kawowych takie 
nowości, jak np. pizzerinki, albo pizze 
kebabową, wegetariańską, z salami 
i wiejską. Np. w sklepach przy Krako-
wiaków 103, Madalińskiego 57 i Rako-

wieckiej 45. Są tam różne kanapki i za-
piekanki, które lubi młodzież, ale kupują 
je także pracownicy okolicznych biur 
i mieszkańcy osiedli.

Nowa metoda cool rising polega na 
tym, że pieczywo zapiekane w piekar-
ni w 90 procentach, schłodzone ale nie 
mrożone, dopieka się w piecu półkowym 
sklepie. Jest to produkcja wyrobów o ja-
kości niedostępnej do tej pory na naszym 
rynku. Produkty wytwarzane z zastoso-
waniem tej metody  charakteryzują się 
lepszym aromatem, bardziej chrupiącą 
skórką, większym połyskiem, delikat-
niejszym smakiem, mniejszym udziałem 
drożdży i dłuższym okresem świeżości. 

Produkty są przyjazne dla zdrowia. Wa-
lorem metody odpiekania w sklepie jest 
przemożny zapach pieczywa i świeżych 
przekąsek, co nieodparcie przyciąga 
klientów. 

Zastanawiam się teraz, czy po wpro-
wadzeniu 1 września nowych przepi-
sów dotyczących sprzedaży zdrowej 
żywności w szkołach, niesamowity za-
pach odpiekanych przekąsek, kanapek 
i chrupiących bułek SPC np. w więk-
szych szkołach nie wywołałby prawdzi-
wej rewolucji w odżywianiu uczniów 
i nauczycieli?

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERyCZ
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było długiej walki i negocjacji w mini-
sterstwie.

W wyniku głośnej demonstracji pra-
cownic barów mlecznych na krakow-
skim rynku pod pomnikiem Mickiewicza 
24 stycznia 2014 r. o czym pisaliśmy 
w SW, powstała społeczna inicjatywa 
pn. „Narodowy Bar Mleczny”, na cze-
le z krakowskim radnym Waldemarem 
Domańskim. Społeczeństwo zostało za-
alarmowane przez media, że w wyniku 
niemądrej interpretacji przepisów, które 
zakazują dodawania przypraw do zup, 
pierogów, naleśników, urzędy skarbowe 
nakładają milionowe kary na spółdziel-
nie, jak w Poznaniu, Słupsku, Toruniu, co 
groziło im likwidacją. I dopiero po roku 
protestów, skarg, odwołań, interwencji 
samorządów, rozpoczęto negocjacje ze 
spółdzielcami w ministerstwie, co dopro-
wadziło do przywrócenia przypraw oraz 
cofnięcia kuriozalnego zakazu sprzeda-
ży na wynos... Na portalu Narodowego 
Baru Mlecznego zadano pytanie: „…czy 

ktoś za ten brak wcześniejszej ostrości 
widzenia stracił pracę lub został ukarany 
grzywną lub przynajmniej odebraniem 
premii? Otóż nie!”

Jak mówi dyrektor Danuta Miodu-
szewska z KZRSS Społem, jeszcze 
w roku 2012 na 120 dotowanych barów 
mlecznych w kraju, 70 było w rękach 
spółdzielni społemowskich. Po dra-
końskich działaniach fiskusa ich liczba 

zmniejszyła się w 2013 do 55. A obecnie 
zamiast 19, tylko cztery PSS-y korzystają 
z dotacji – w Nowej Hucie, Augustowie, 
Chorzowie i Kielcach. I cóż z tego, że 
horrendalne kary zostały cofnięte w Toru-
niu i Słupsku, skoro zaufanie do urzędów 
zostało tak nadwerężone, że spółdzielnie 
boją się, albo nie mogą wrócić do starych 

warunków dotacji. ilość prawdziwych 
barów mlecznych w Polsce stale się kur-
czy, co doskonale widać w stolicy, gdzie 
można je policzyć na palcach.

Na koniec warto oddać należny hołd 
i uznanie tym spółdzielniom i ich pracu-
jących w ciężkim trudzie pracownikom, 
którzy mimo wszystko trwają w swej 
misji służenia uboższym mieszkańcom, 
emerytom, studentom. Oto spojrzenie 

reporterskim okiem: Ze zwojów folii 
wyzwoliło się niedawno wejście i od-
słoniło znany krakowianom szyld tego 
popularnego baru mlecznego KSG Pod 
Filarkami przy zbiegu ul.Dietla i Staro-
wiślnej. Po remoncie bar jakby odzyskał 
werwę i znów ustawiają się kolejki po 
tanie i smaczne dania rodzimej kuchni. 

Część z kolejkowiczów to posiadacze 
6-złotowych bonów z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, a reszta to stu-
denci, emeryci, mieszkańcy okolicznych 
domów, są i turyści i przejezdni na tym 
ruchliwym skrzyżowaniu ulic. Wnętrze 
zadbane, schludne i czyściutkie, a stoły 
z małymi serwetkami w kratę i drobnymi 
kwiatkami. W rogu zabytkowy kaflowy 
piec. 

Menu typowe dla barów mlecznych, 
ale teraz w sezonie chyba najlepsze są 
owocowe pierogi ze śmietaną, polecane 
przez sympatyczną kierowniczkę Jolan-
tę Wróbel. Zjedliśmy ich kilkanaście, 
a w tym truskawkowe, serowo-wiśniowe 
i jagodowe. Były bardzo pyszne! Cena 
niska bo tylko 5-5,50 zł za porcję, podob-
nie jak zup po 2,50-3,50, albo naleśników 
ze szpinakiem i sosem czosnkowym za 
6,10!  Są i dania mięsne, a taki zestaw 
jak koperkowa, schabowy z ziemniakami 
i kapustą i kompot kosztuje tylko 12 zł.

Możemy tylko dołączyć do rzeszy mi-
łośników barów walczących przeciwko 
znieczulicy. Nie oddamy naszych piero-
gów, naleśników i zup nikomu!

Tekst i foto: 
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Podczas uroczystego otwarcia 
39 Międzynarodowych Targów 
Sztuki Ludowej na krakowskim 

rynku 13 sierpnia br., ich organiza-
tor z ramienia Fundacji „Cepelia” 
Polska Sztuka i Rękodzieło, dyrektor 
Józef Spiszak powiedział: „Nasze tar-
gi są nieustanną walką o ginące pięk-
no”.  Nie ma w tych słowach przesady. 
W czasach, gdy produkcja masowa 
zdominowała rynek, tanie produkty 
z Azji zalewają świat, a przedmioty, 
którymi posługujemy się na co dzień, 
rozpadają się po jednym sezonie, takie 
targi jak te mają swój sens, wartość 
i są potrzebne… Powinniśmy pielęgno-
wać więź z kulturą przodków, walczyć 

z bylejakością, podtrzymywać ginące 
zawody, promować uzdolnionych twór-
ców regionalnych i kupować unikalne 
wyroby rękodzieła ludowego. Targi 
Sztuki Ludowej organizowane od pra-
wie 40 lat przez fundację Cepelia mają 
właśnie temu służyć…

Właśnie dlatego od  chwili powstania 
w 1949 r. spółdzielcza Cepelia stała się 
mecenasem sztuki ludowej. To oni, spół-
dzielcy z Cepelii wyszukują co roku na 
targi krakowskie po wsiach i małych mia-

steczkach ludowych twórców, garncarzy, 
koronczarki, tkaczy, hafciarki, rzeźbiarzy, 
artystów malujących na szkle, kowali, ce-
ramików i innych. Tych odkryć dokonu-
ją na festynach, jarmarkach i odpustach, 
współpracując z lokalnymi wójtami, soł-
tysami, starostami, burmistrzami. i o tym 
zwykle nie wiedzą wielotysięczne tłumy 
turystów i krakowian, podziwiających co 
roku krakowskie targi.

Jednak uznanie i cześć twórcom lu-
dowym oddają podczas otwarcia patro-
ni targów:  prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski, prezes Zarządu Krajowej 
Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, 
marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa I wojewoda małopolski Je-

rzy Miller. Prezydent Jacek Majchrow-
ski, witając gości i uczestników targów 
powiedział:  - Cieszę się, że w naszym 
mieście odbywają się co roku te szcze-
gólne targi. Wierzę, że podobnie jak 
podczas minionych edycji to szczególne 
święto, podczas którego prezentowana 
jest sztuka ludowa, przyniesie wiele ra-
dości i pozytywnych emocji wszystkim 
mieszkańcom, a także odwiedzającym 
je gościom. Z uwagi na wyjazd preze-
sa Domagalskiego, podczas otwarcia 

zastąpił go wiceprezes Zarządu KRS 
Stanisław Śledziewski. Gości witał 

również prezes Fundacji Cepelia Jan 
Włostowski.   

W ciągu 18 dni targowych, trwających 
do 30 sierpnia zaprezentowało się tam 
około 800 twórców ludowych, rzemieśl-
ników oraz kupców prezentujących ręko-
dzieło i sztukę ludową Krakowa, Mało-
polski, Polski oraz naszych europejskich 
sąsiadów z Ukrainy, Węgier i Słowacji. 
Atrakcją dla odwiedzających targi były 
codzienne występy na estradzie umiej-
scowionej w sąsiedztwie Ratusza licz-
nych zespołów i solistów artystycznych, 
ludowych, kabaretów, orkiestr, a nawet 
teatrów. W tym roku było ich ponad 160. 

Jeden z dni targowych obchodzono 
jako Święto Polskiej Spółdzielczości 

i wtedy tym bardziej promowały się 
stoiska spółdzielczej Cepelii, szcze-
gólnie z wyrobami artystów ludowych 
z Małopolski i Podhala. Można było 
też obejrzeć i zakupić różnego rodzaju 
wyroby skórzane, drewniane, ubiory, 
pamiątki regionalne, albo zdegustować 
na zaimprowizowanych ogródkach pod 
parasolami potrawy regionalne, w tym 
pierogi galicyjskie, bigos, karkówkę, 
kluski, oscypki góralskie, czy napić 
się miejscowego piwa. Osobne sto-
isko miała Krajowa Rada Spółdzielcza 
i główny patron medialny, nasi przyja-
ciele z Tęczy Polskiej, gdzie Klemen-
tyna Zygarowska i Marcin Kwiecień 
propagowali materiały informacyjne 
i wydawnictwa oraz szeroko objaśniali 
gości targów o aktualnych problemach 
spółdzielczości.   

19 sierpnia był dniem Ukrainy. Po 
uroczystym odegraniu hymnów Polski 
i Ukrainy   zaprezentowały się zespoły 
ludowe ze swoim żywiołowym folklo-
rem. Zaśpiewali pieśni i zatańczyli tra-
dycyjne tańce ludowe. Byli żywiołowo 
oklaskiwani i musieli bisować. Na pły-
cie rynku można było także obejrzeć 
i kupić oryginalne ukraińskie rękodzie-
ło, m.in. naszyjniki z koralików, pisanki, 
malarstwo ludowe. Poza tym były także 

dni poświęcone Słowacji (21.08) i Wę-
grom (25.08).

Podczas Targów na Rynku pojawi-
li się m.in. uczestnicy ogólnopolskiego 
konkursu gawędziarzy, instrumentalistów 
i śpiewaków „Sabałowe Bajania”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Nowa Huta”, Zespół Pie-
śni i Tańca „Słowianki”, Kapela Hania-
czyków, Lidia Jazgar, Hanka Wójciak, 
Franciszek Makuch oraz soliści Opery 
Krakowskiej.

Oprócz rzeźb, na targach można było 
podziwiać prawdziwe arcydzieła wyko-
nane ze szkła, zwierzęcej skóry, drogo-
cennych kamieni, a nawet słomy. Można 
było znaleźć wyjątkowe dzieła stworzone 
z myślą o kobietach. To hafty i robótki 
szydełkowe, jak na przykład koronka wy-
konywana czółenkiem, czyli tzw. frywo-

litka. Zwiedzający zatrzymywali się przy 
kole garncarskim i kuźni, gdzie twórcy 
pokazywali swoją pracę. 

29 sierpnia, podcza Dnia Wadowic 
zaprezentowano wyroby lokalnych twór-
ców, w tym z drewna, wikliny, gliny, 
biżuteria czy też ręcznie robione torby. 

Ofertę wzbogacono degustacją słynnych 
„papieskich kremówek”, miodów oraz 
naturalnych soków owocowych. Całość 
uświetnił koncert strażaków z orkiestry 
dętej OSP w Kleczy Dolnej i występ 
mażoretek. Podobnie okazale wypadł 
„Jarmark Podhalański” czyli prezentacja 
powiatu nowotarskiego. Twórcy ludowi 
z Rabki Zdroju oferowali szeroki asorty-
ment wyrobów z mleka owczego (oscyp-
ki, gołkę, Bryndzę Podhalańską, bundz, 
żętycę).  

Ciekawostką targów były występy 
w ramach tzw. Dnia Polonii trzech grup 
polonijnych z Ukrainy. Były to zespół 
„Bukowińskie kolory” działający przy 
Towarzystwie Kultury Polskiej im. A. 
Mickiewicza w Czerniowcach, chór 
„Echo Prutu” oraz zespół „Źródło”. 

W repertuarze ich  występu, bardzo go-
rąco przyjętego przez słuchaczy, znala-
zły się  pieśni polskie, ukraińskie oraz 
rumuńskie pochodzące  się z regionu 
Bukowiny.  
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 Bar mleczny Pod Filarkami. 

Kierowniczka Jolanta Wróbel



SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 9 (583)            Str. 5  

Co piszą inni?

Twórzmy spółdzielnie uczniowskie

Taki jest sens rozważań wybitne-
go eksperta podatkowego, byłe-
go wiceministra finansów Prof. 

Witolda Modzelewskiego z Instytutu 
Studiów Podatkowych Modzelewski 
i Wspólnicy, które podejmuje na por-
talu Onet 31 sierpnia br. w artykule 
pod znamiennym tytułem: „Podatek 
obrotowy od hipermarketów: czy wła-
dza będzie silniejsza od lobbystów?” 
Poniższe rozważania dla nas społe-
mowców, walczących od dwóch dekad 
o przetrwanie na rynku, wiążą się z po-
pieraniem przez pewne kręgi władzy 

zamiast polskiej przedsiębiorczości, 
tak naprawdę bezgranicznej ekspansji 
zagranicznych koncernów, tak jak por-
tugalska Biedronka i inne, szczególnie 
niszczących polskie firmy handlowe. 
Oto obszerne fragmenty cytowanego 
artykułu /red./. 

„Opozycja chce i zapewne po dojściu 
do władzy wprowadzi podatek obrotowy 
od sklepów wielkopowierzchniowych. 
Jest to zgodne z powszechnym i nieod-
biegającym zbytnio od prawdy przekona-
niem, że podmioty te są relatywnie niżej 
obciążone podatkami, niż ich detaliczni 
konkurenci, zaliczający się do grupy 
małych i średnich przedsiębiorców, dys-
ponujących niewielkimi powierzchniami 
handlowymi.

Mało kto wierzy, że jest jakaś inna 
droga zachowania na tym rynku porów-
nywalnych warunków podatkowych dla 
dużego, średniego i małego biznesu han-
dlowego. Czy to oznacza, że podatek ten 
w pewnym sensie wypełni lukę w opo-
datkowaniu dochodów (nie obrotów!) 
dużych firm?

W sensie ekonomicznym tak, bo 
udział wpłat z tytułu podatku dochodo-
wego w przychodach małego i średniego 
biznesu zajmującego się handlem deta-
licznym, jest istotnie wyższy, niż w skle-
pach wielkopowierzchniowych, a sytu-
ację dodatkowo pogarsza tzw. czwarty 
sektor, czyli sprzedaż detaliczna pod-
miotów niepłacących żadnych podatków, 
który w małych miastach i na wsi stanowi 
już liczącą się konkurencję właśnie dla 
małych i średnich firm; one tam walczą 
o przetrwanie będąc w kleszczach dwóch 
nieopodatkowanych, lub niżej opodatko-
wanych, konkurentów.

istotne znaczenie mają tu lata „libe-
ralnych” zaniedbań, a zwłaszcza dziw-

nej wyrozumiałości władz państwowych 
zarówno dla „działalności optymaliza-
cyjnej” dużych struktur ekonomicznych, 
jak – co ciekawe – „czwartego sekto-
ra”. Nikt również nie chronił płacących 
podatki małych i średnich firm, których 
nie stać na doradztwo optymalizacyjne 
„zagranicznego biznesu podatkowego”. 
Reprezentacja wspólnych interesów ma-
łego i średniego biznesu detalicznego 
faktycznie nie istnieje, za to przedstawi-
ciele sklepów wielkopowierzchniowych 
są na co dzień obecni w mediach i na po-
litycznych salonach. Czy związali swoje 
interesy z obecnym układem władzy?

Zapewne tak, a wielu dość dawno 
zrozumiało charakter swoiście libe-
ralnej państwowości naszego kraju 
– władza najczęściej nie reprezentuje 
interesu publicznego i nie realizuje ja-
kiejkolwiek pozytywnej koncepcji po-
lityki gospodarczej. Za to jest otwarta 
na współpracę z każdym, kto działając 
w swoim interesie zrobi za nich robo-
tę, czyli napisze odpowiednie przepisy 
(dla siebie), zapewni poparcie mediów 
i pozwoli jej szczycić się kolejnym 

„sukcesem” naszego kraju. Bo tak od 
lat funkcjonuje nasza państwowość, 
czego nie dostrzegają lub nie chcąc 
widzieć ekonomiczni celebryci i wolno-
rynkowi oficjele. Oni w kółko powta-
rzają bezsensowną tezę o konieczności 
„wyeliminowania etatyzmu” oraz „in-
terwencjonizmu państwowego”, bo on 
(jakoby) „daje władzę politykom nad 
gospodarką”, a to jest – ich zdaniem – 
bardzo złe. W ich ocenie ministerialni 
dygnitarze (jakoby) tylko czyhają, aby 
wbrew prawom rynku rządzić gospo-
darką i zniekształcić „naturalne proce-
sy ekonomiczne”; prośbą i groźbą trze-
ba wciąż powstrzymywać ich w tych 
zapędach.

Polska może zyskać miliardy złotych
Mogę nawet uwierzyć, że część na-

iwnych, nieznających polskich realiów 
wyborców, wierzy w te bzdury i stanie 
w obronie wolnej gospodarki. Kłopot 
w tym, że ów obraz nie ma nic wspólne-
go z rzeczywistością. Tu role są całko-
wicie odwrócone: to silne i wpływowe 
firmy rządzą w ministerialnych gabine-
tach, gdzie czeka się na dyspozycję z ich 
strony. Nie musi się za tym kryć korup-
cja w rozumieniu prawnokarnym, która 
w sumie nie jest potrzebna. Niedawno 
jeden z wysokich dygnitarzy szczycił się 
przyciągnięciem kolejnego zagranicz-
nego inwestora, a „ceną” jego zaintere-
sowania naszym polskim padołem były 
przyznane mu zwolnień podatkowych, 
których wartość była wyższa (co nawet 
oficjalnie przyznano) od wartości jego 
nakładów. Ciekawe, czy gdyby jakiś pol-
ski podatnik (z wyjątkiem kilku oligar-
chów) ośmielił się zaproponować władzy 
podobny układ: zainwestuje np. w handel 
detaliczny pół miliarda złotych w zamian 
za zwolnienie podatkowe w tej samej 
kwocie.

Jaki byłby tego finał? Funkcjonariusze 
CBA zaprowadziliby go w kajdankach do 
aresztu śledczego. I słusznie, ale innym – 
jak widać – więcej wolno. Czy też  taka 
była geneza „rynkowej ekspansji” tych, 
które dysponują środkami i odpowiednim 
know how, aby szybko podporządkować 
sobie „politykę gospodarczą” naszego 
państwa? Może ktoś to kiedyś sprawdzi 
i dzięki temu dowiemy się, na czym po-
lega współczesny, w dodatku liberalny 
kapitalizm.

Należy pamiętać, że prawo UE stwo-
rzyło dość precyzyjne ramy dla nowego 
podatku obrotowego od tych podmiotów: 
przede wszystkim musi to być podatek 

jednokrotny, niepotrącalny i nieproporcjo-
nalny do ceny towarów. Powstałe w 2012 
i 2013 roku projekty ustaw w większości 
(choć nie wszystkie) spełniały te warun-
ki. Najważniejsze są przedmiot i podsta-
wa opodatkowania tym podatkiem. Tu 
rozwiązań może być kilka, a najprostsze 
z nich dotyczy odpłatnej sprzedaży to-
warów na rzecz podmiotów niebędących 
przedsiębiorcami oraz osobami prawnymi 
nieprowadzącymi działalności gospodar-
czej. Przedmiotem opodatkowania mogą 
być również niektóre usługi świadczone 
na rzecz konsumentów, jeżeli są ściśle 
związane ze sprzedażą detaliczną towa-
rów.

W przypadku, gdy detaliczny nabywca 
zażądałby następnie faktury na podmiot 
gospodarczy, podstawa opodatkowania 
byłaby korygowana, lecz tu musiałyby 
istnieć zabezpieczenie przed nadużycia-
mi, które dziś np. występują w handlu 
paliwami. ich istota jest dość dobrze zna-
na: zebrane od znajomych lub w koszu 
na śmieci paragony fiskalne zamieniane 
są na faktury, które następnie wrzucane 
są w koszty, a podatek naliczony podlega 

w całości lub w części odliczeniu w rozli-
czeniach podatkowych „nabywców” tych 
towarów. Dlatego też – aby wykluczyć tę 
pokusę – należy wprowadzić zasadę, że 
gdy faktura byłaby wystawiona w związ-
ku ze zwrotem paragonów fiskalnych 
na podmiot fikcyjny lub podmiot, który 
w rzeczywistości nie wykorzystał tych 
towarów do działalności gospodarczej, 
podstawa opodatkowania nie będzie ko-
rygowana dla potrzeb podatku obrotowe-
go.

Należy również uwzględnić skutki 
zastosowania przez sprzedawcę różnego 
rodzaju „wynalazków”, które formal-
nie ograniczają przedmiot i podstawę 
opodatkowania sprzedaży detalicznej, 
a zwłaszcza różnego rodzaju dopłat i ra-
batów, które są faktycznie finansowane 
przez podmioty gospodarcze: nie mogą 
one mieć wpływu na podstawę opodat-
kowania. Tylko te rabaty, które udzielono 
bezpośrednio nabywcy i na jego rzecz do 
dnia wykonania czynności będą obniżać 
jej wysokość. Otrzymane zwroty towa-
rów będą wywoływać ten sam skutek, 
podobnie jak generalnie rabaty potrans-
akcyjne i obniżki cen związane z rekla-
macjami ilości lub jakości nabywanych 
towarów. /…/. 

Na koniec pewna refleksja: lobbyści 
ufni w swoje wpływy w systemie poli-
tycznym podjęli kampanię przeciw opo-
zycji twierdząc, że podatek obrotowy 
od sklepów wielkopowierzchniowych 
spowoduje wszelkie kataklizmy, w tym 
nawet spadek dochodów Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych i podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Dlaczego? 
Bo właściciele tychże firm „nie godzą się 
na obniżkę swoich zysków”, więc ciężar 
tego podatku przerzucą na pracowników 
i dostawców. Mam pytanie: o ile spadną 
dochody? Proszę o podanie kwoty. Za rok 
sprawdzimy, czy to prawda”.

Opr.red.

Czy władza oprze się gigantom?

Od dłuższego czasu nasza redak-
cja propaguje ruch spółdzielni 
uczniowskich, mając świado-

mość jak wielką rolę może ona odgry-
wać w wychowaniu młodzieży w duchu 
gospodarności, pożytecznej zespołowej 
pracy, solidarności, demokracji, samo-
rządności, troski o innych. Zatem te 
walory są bardzo bliskie zasadom spół-
dzielczym, a SU mogą być taką szkołą 
spółdzielczości i przygotowywać przy-
szłe kadry spółdzielcze. Ma to szcze-
gólne znacznie dla ciągłości pokoleń 
spółdzielczych. Tym bardziej że przed 
150-leciem warszawskiej spółdzielczo-
ści spożywców, która przypada już za 
cztery lata, w roku 2019, trzeba szerzej 

promować spół-
dzielczość społe-
mowską. I może 
to jest dobra oka-
zja aby w Warsza-
wie, pod patrona-
tem spółdzielni 
„Społem” wskrze-
sić spółdzielnie 
uczniowskie?!

Tak się składa, 
że właśnie Krajo-
wa Rada Spółdziel-
cza zaprasza szko-

ły z województwa mazowieckiego do 
uczestnictwa w projekcie dla spółdzielni 
uczniowskich. KRS realizuje na terenie 
województwa mazowieckiego projekt 
pt.: „Spółdzielnie uczniowskie szkołą 
aktywności”, dofinansowany ze środ-
ków Programu Operacyjnego Fundusz 
inicjatyw Obywatelskich 2015. Celem 
projektu jest zwiększenie zaangażowania 
oraz aktywności społecznej i obywatel-
skiej młodzieży w wieku 13-18 lat, po-
przez tworzenie i rozwijanie spółdzielni 
uczniowskich w szkołach. W realizacji 
tego projektu może wziąć udział 10 pla-
cówek oświatowych.

Projekt ma za zadanie przyczynić się 
do wzmocnienia i rozwoju sektora spół-

Dożynki powsińskie
Dożynki, święto plonów, święto 

rolników, zwane wieńcowem od 
symbolu jakim był wieniec ze 

zbóż i kwiatów lub okrężnem od zwy-
czaju objeżdżania lub obchodzenia pól, 
zażynkiem lub wyżynkiem - mają w Pol-
sce swoją historię od XVI w. lub z prze-
łomu z wiekiem XVII. Organizatorami 
święta byli właściciele majątków we 
wszystkich regionach Polski. W ob-
chodach zaznaczane były archaiczne 
elementy obrzędów nazywane w zależ-
ności od regionu ostatnią garścią , kępą, 
pasem niezżętego zboża, przepiórką, pe-
repełką czy kozą . Ostatnią garść zboża 
pozostawiano na polu dla zapewnienia 
wegetacji zbóż w roku następnym. 
Ścięcie ostatnich kłosów należało do 
najlepszego kosiarza, który oddawał 
je najlepszym żniwiarkom, aby uplo-
tły wieniec w kształcie korony lub koła 
i przyozdobiły go owocami, kwiatami, 
ziołami i wstążkami.

Wieniec święcono w kościele, następ-
nie uczestnicy szli do dworu lub gospo-
darza gdzie odbywały się największe 
uroczystości. Śpiewano pieśni o ciężkiej 
pracy na roli , z życzeniami dla dziedzi-
ców, niekiedy oceniając jego postawę , 
a nawet wytykające wady. Dożynki były 
kroniką wsi. Wieniec dożynkowy prze-

chowywany był w stodole do następnego 
roku , a wykruszone z niego ziarno doda-
wano do ziarna siewnego w roku następ-
nym.

W okresie międzywojennym zaczęto 
organizować dożynki gminne , powiato-
we, parafialne. Dominują wtedy festyny 
z występami ludowych zespołów arty-
stycznych , wystawami rolniczymi , po-
trawami regionalnymi. Przez kolejne lata 
zmienił się charakter dożynek. Po roku 
1980 stały się uroczystością wyznaniową 
, religijną, dziękczynną. Nieco później 
następuje powrót do dożynek parafial-
nych , organizowania pielgrzymek do 
sanktuariów maryjnych m.in. na Jasną 
Górę.

Tradycja dożynek przetrwała , cze-
go przykładem są Powsińskie Dożynki 
organizowane po raz dziesiąty  w admi-
nistracyjnych granicach warszawskiej 
dzielnicy Wilanów. Jubileuszowe, dzie-
siąte Dożynki odbyły się w dniu 30 
sierpnia w plenerach Domu Pracy Twór-
czej przy ul. Ptysiowej. Bogaty program 
przygotowało Centrum Kultury Wilanów 
i działający od roku 2006 Powsiński 
Dom Pracy Twórczej. Jego założyciele , 
tamtejsi mieszkańcy, powołali do życia 
pracownię etnograficzną , która jest ini-
cjatorem wielu wydarzeń podtrzymują-
cych dawne obyczaje. Celebrowane są 

dzielczości uczniowskiej w Polsce jako 
narzędzia promowania postaw społecz-
nych i obywatelskich wśród młodzieży 
oraz praktycznej nauki o przedsiębior-
czości. Odbywać się to będzie poprzez:
1)  Uruchomienie portalu edukacyjno-in-

formacyjnego z licznymi modułami, 
w tym m.in.:
–  e-narzędziem do tworzenia spół-

dzielni uczniowskich,
–  informacjami niezbędnymi do pra-

widłowego funkcjonowania spół-
dzielni,

–  szkoleniami e-learningowymi dla 
nauczycieli i uczniów,

–  strefą dobrych praktyk spółdzielni 
uczniowskich z kraju i z zagranicy

– strefa pytań i odpowiedzi.
2)  Utworzenie 10 spółdzielni uczniow-

skich.
W projekcie weźmie udział 100 

uczniów i 10 nauczycieli z 10 szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z woje-
wództwa mazowieckiego, na podstawie 
oddolnej inicjatywy szkoły i złożenia sto-
sownej deklaracji uczestnictwa w projek-
cie oraz zgody rady szkoły na utworzenie 
spółdzielni uczniowskiej. Nowopowstałe 
spółdzielnie zajmą się działalnością na 
rzecz społeczności szkolnej i/lub lokal-
nej, propagowanie postaw przedsiębior-

czych w szkole (np. prowadzenie skle-
pików szkolnych), współpracą z innymi 
branżami spółdzielczymi, organizacjami 
pozarządowymi z kraju i z zagranicy. 
W ramach projektu Krajowa Rada Spół-
dzielcza oferuje:
1)  e-portal (ze strefą dla nauczyciela 

i ucznia), na którym znajdą się:
–  innowacyjne e-narzędzie do tworze-

nia spółdzielni uczniowskich, które 
krok po kroku przeprowadzi gru-
pę inicjatywną wraz z opiekunem 
przez cały proces tworzenia,

–  szkolenia e-learningowe dla na-
uczycieli-opiekunów,

–  szkolenia e-learningowe dla 
uczniów,

–  informator spółdzielni uczniow-
skich, w którym pojawią się szcze-
gółowe informacje nt. spółdziel-
czości uczniowskiej, strefa dobrych 
praktyk spółdzielni uczniowskich,

–  strefa uczniowskich blogów i grup 
społecznościowych lub spółdziel-
czych, które będą podejmować 
wspólne akcje i przedsięwzięcia.

2)  organizację dwudniowego spotkania 
informacyjno-warsztatowego dla 10 
dyrektorów i 10 nauczycieli-opie-
kunów. Na warsztatach przekaza-
ne zostaną szczegółowe informacje 
o projekcie, informacje na temat two-
rzenia i funkcjonowania spółdzielni 
uczniowskich, zostanie zaprezento-
wany portal edukacyjno-informacyjny 

oraz e-narzędzie wraz ze wszystkimi 
funkcjonalnościami.

3)  szkolenia e-learningowe dla nauczy-
cieli-opiekunów, zakończone testem.

4)  szkolenia e-learningowe dla uczniów 
– zakończone testem wiedzy, umiejęt-
ności i kompetencji.

5)  wsparcie merytoryczne dla szkół na 
etapie tworzenia spółdzielni uczniow-
skich.

6)  wsparcie doradcze dla nauczycieli
-opiekunów, z zakresu funkcjonowa-
nia spółdzielni uczniowskich.

6)  3-dniowy wyjazd studyjny do Krako-
wa dla najlepszych 2 nowopowstałych 
spółdzielni uczniowskich.

7)  organizację konferencji naukowej 
wraz z prezentacją dobrych praktyk 
spółdzielni uczniowskich.
Rekrutacja do projektu rozpocznie 

się we wrześniu 2015 roku, zaś pierwsze 
szkolenia przewidziano na początek 2016 
roku. Wszyscy zainteresowani udziałem 
w projekcie z terenu województwa mazo-
wieckiego proszeni są o kontakt z Biurem 
Projektu: Biuro Projektu Krajowa Rada 
Spółdzielcza, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 
1, pok. 202. e-mail: englota@krs.com.pl, 
tel.: 22 8274525, tel./fax: 22 5964556.

W naszym przekonaniu warto, aby 
spółdzielcy poprzez znajomych nauczy-
cieli, dyrektorów szkół u progu nowego 
roku szkolnego zachęcili szkoły do tej 
akcji.

Red. 

w Powsinie m.in. zapusty, darcie pierza 
, kiszenie kapusty, dzień dyni i inne. Pa-
tronat nad jubileuszowymi Dożynkami 
objęli Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Burmistrz Dzielnicy Wilanów 
i Przewodniczący Rady Dzielnicy .

W godzinach przedpołudniowych 
ostatniej niedzieli sierpnia uroczystość 
dożynkowe uroczystości zainaugurował 
barwny korowód  z wieńcami dożynko-
wymi. Na spotkanie z reprezentantami 
Powsina, Podlasia , woj. warmińsko- 
mazurskiego, Estonii i Słowacji wyszedł 
prałat Tadeusz Sowa celebrujący na-
stępnie mszę dziękczynną w plenerach  
Domu Pracy Twórczej.  

Centrum Kultury Wilanów , którego 
dyrektorem jest Robert Woźniak , pra-
cownicy wspomnianego Domu Pracy 
Twórczej, obchodząca swoje 15-lecie 
Kuźnia Artystyczna , zespół „Powsinia-
nie”, kościół parafialny z rozmachem 
przygotowali sierpniową imprezą za-
równo pod względem merytorycznym 
jak i rozrywkowym. Polska, słowacka 
i estońska muzyka połączona z tańcami 
i pieśniami ludowymi urzekła uczestni-
ków imprezy. Oferowano również licz-
ne tradycyjne przysmaki : wędliny, sery 
korycińskie, góralskie oscypki, miody, 
chleby oraz wiele artykułów rękodzie-
ła artystycznego. Pomyślano również 
o dzieciach organizując mini park zabaw 
z karuzelą, dmuchanym zamkiem, mini 
zoo z ozdobnymi kurkami i białymi kacz-
kami (!!!), animacje i teatrzyk. Cukrowa 
wata, lody zaspokoiły dziecięce apetyty. 

Działalność organizatorów została doce-
niona zarówno przez władze wojewódz-
twa, jak i przez władze samorządowe 
dzielnicy poprzez wręczone podziękowa-
nia, gratulacje i dyplomy.

O atmosferze dożynkowego święta 
i atmosferze panującej w lokalnym śro-
dowisku Powsina świadczą słowa intono-

wane przez prowadzącego konferansjer-
kę Roberta Woźniaka: „Bo w Powsinie 
jak w rodzinie, życie nam beztrosko pły-
nie. Bo w Powsinie jak w rodzinie, miło 
mija czas”. To prawda. O tym mogli się 
przekonać wszyscy uczestnicy Powsiń-
skich Dożynek Anno Domini 2015.                               

JOLANTA JęDRZEJEWSKA 
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Nad jeziorami

Domowe dania

poradnik
KierowniKa

Delegowanie zadań to jedno z naj-
ważniejszych narzędzi, którym 
dysponuje menadżer. Nieumie-

jętne jego wykorzystywanie, prowadzi 
do spadku efektywności całego zespołu, 
a przede wszystkim, zmusza jego same-
go do wytężonej pracy.

 10 najczęstszych  przekonań 
liderów, których efektem jest   

nieskuteczne delegowanie 
zadań: 

1. Moi podwładni są niedoświadczeni
2.  Wyjaśnianie zajmuje więcej czasu niż 

wykonanie pracy 
3.  Błąd podwładnego może być kosztow-

ny, lepiej działać samemu 
4.  Doświadczenie mnie uczy :jeśli chcesz 

by praca była dobrze zrobiona ,wyko-
naj ja sam

5. Moi pracownicy są już i tak zbyt zajęci 

6.  Pracuje z ludźmi nie przygotowanymi 
do przyjęcia większej odpowiedzial-
ności, 

7.  Lubię być ciągle w ruchu i sam podej-
mować niemal każdą decyzje,

8.  Zlecanie pracy innym to marnotraw-
stwo czasu, pracownicy ciągle powra-
cają po nowe instrukcje, 

9.  Zależy mi aby podwładni mnie lubili , 
wiec jeśli będę obciążał ich praca, nie 
będą mnie lubili,

10.  Wolę zrobić wszystko sam i uchodzić 
za sympatycznego niż delegować za-
dania i mieć problemy z ludźmi.

Skoro juz wiemy co blokuje skutecz-
ność lidera w delegowaniu zadań to teraz 
czas na sprawdzenie umiejętności delego-
wania – krótki test umiejętności delego-
wania zadań

Test
Poniższe pytania pozwolą i określić 

twoje umiejętności w obszarze delego-
wania zadań podwładnym.

 Proszę zaznaczyć  cyfrę, która naj-
bardziej odpowiada Twoim zachowa-
niom w tej dziedzinie • Każdy z moich  pracowników zna 
swoje zadania   i wie czego od niego 
oczekuję. 7 6 5 4 3 2 1• Angażuję  pracowników w roz-
wiązywanie trudności, określanie zadań 
oraz działania, których celem jest wzrost 
sprzedaży. 

7 6 5 4 3 2 1• Organizowanie pracy, motywowa-
nie zespołu i kontrola zadań to dla mnie 
priorytet,  nie zajmuje się zadaniami, 
które mogą być wykonane przez moich 
pracowników. 7 6 5 4 3 2 1

Delegowanie zadań czyli jak skutecznie delegować zadania 
i egzekwować ich wykonanie

Zgodnie z Regulaminem Rady 
Programowej, będącej organem 
społecznym wydawanego przez 

WSS Śródmieście miesięcznika Społe-
mowiec Warszawski dwa razy w roku 
spotykają się jej członkowie w celu oce-
ny publikacji za dany okres i przyjęcia 
tematyki do kolejnych numerów. 

W dniu 3 sierpnia br. w siedzibie wy-
dawcy przy ul. Nowy Świat 53 dokonano 
oceny siedmiu numerów pisma. 

Bloki tematyczne omówił redaktor 
naczelny Dariusz Gierycz. I tak: zamiesz-

czone zostały informacje o listopado-
wym Vi Zjeździe Delegatów Społem , 
o wyborach do parlamentu, o spółdziel-
niach z Warszawy, Mazowsza i z kraju. 
ii kwartał to okres Zebrań Przedstawi-
cieli i Walnych Zgromadzeń i związana 
z nimi prezentacja działalności i osiągnię-
tych wyników za rok ubiegły . Nie uszły 
uwadze modernizacje i otwarcia nowych 
placówek. Wspomnienia z przeszłości po-
wróciły w artykułach o 70-leciu spółdziel-
czości na Ziemiach Odzyskanych , ale 
także z okazji otwarcia w nowej odsłonie 
Muzeum Spółdzielczości . Podkreślona 
została rola Mazowieckiej Agencji Han-
dlowej i Krajowej Platformy Handlowej 
ze szczególnym uwzględnieniem marki 
Społem tej drugiej. Prawo spółdzielcze, 
europejskie spotkania spółdzielców, dzia-
łalność społeczno - samorządową , relacje 
ze społecznością lokalną. Należy zazna-
czyć, że nowa rubryka Poradnik Kierow-
nika porady znajdują zastosowanie w co-
dziennej pracy w spółdzielniach. 

Założenia dotyczące tematyki na dru-
gie półrocze również będą obfitowały 
w szereg ważnych dla spółdzielczości wy-
darzeń , takich jak wspomniany wyżej Vi 
Zjazd Delegatów KZRSS. Oprócz pozycji 
stałych znajdą miejsce wątki historyczne, 
dotyczące pozycji i roli spółdzielczości 
w okresie powojennym. Nie zabraknie 
informacji o sytuacji spółdzielczości spo-
żywców na konkurencyjnym rynku.

Zarówno ocena publikacji zawartych 
w siedmiu wydaniach miesięcznika jak 
i plany redakcyjne na kolejne miesiące 
zostały z zadowoleniem przyjęte przez 
członków Rady Programowej za co 
wszystkim podziękowała jej Przewodni-
cząca Anna Tylkowska. 

O zasadności wydawania Społemow-
ca Warszawskiego mogą świadczyć ni-
żej cytowane opinie. „Znacząca i niepo-
wtarzalna rola wydawnictwa, które jako 
jedyne porusza tak szeroką tematykę, 
spełniając oczekiwania spółdzielców”- 
Józef Chocian prezes PSS w Sochacze-
wie. O „uwspółcześnieniu pisma poprzez 
publikowanie coraz to nowych tematów „ 
- powiedział prezes spółki Hala Wola Ana-
tol Świeżak. Potrzebę wydawania pisma 
podkreśliła prezes Jadwiga Wójtowicz 
- Garwoła prezes Mazowieckiej Agencji 

Handlowej, co potwierdził, reprezentują-
cy KZRSS Społem Kazimierz Bendkow-
ski, zaznaczając jak ważny jest przekaz 
o działaniach spółdzielni w aspekcie 
podejmowanych przedsięwzięć przyspa-
rzających klientów na przykładzie PSS 
Cieszyn (cieszyńskie kanapki), czy PSS 
w Kielcach, która przywróciła w swo-
jej restauracji „Royal” tradycyjne dania 
barowe. Prezes PSS w Legionowie Ewa 
Moskal uznała Społemowca Warszaw-
skiego za „naszą gazetę”, z której czerpie 
„informacje o spółdzielczości spożyw-
ców”, czytając ją „od deski do deski”.

Sporo miejsca w dalszej dyskusji po-
święcono m.in. podejmowanych w niektó-
rych spółdzielniach decyzji przekształca-
nia ich w spółki, czy wchodzenia w grupy 
biznesowe czego przykładem tych ostat-
nich jest spółka Partnerski Serwis Deta-
liczny SA, skupiająca 80 spółdzielczych 
podmiotów, tworzących spółkę Polskie 
Sklepy Spożywcze z 50-procentowym 
udziałem w akcjonariacie PSD.

Członkowie Rady poruszyli również 
temat konkurencji i jej ujemnego wpływu 
na kondycję spółdzielni. Z oburzeniem 
przyjęli informację o protekcjonalnym 
sposobie popierania sieci zachodnich 
przez polityków, czego przykładem jest 
przyznanie Krzyża Kawalerskiego Orde-
ru Zasługi dla RP dyrektorowi operacyj-
nemu sieci Biedronka Pedro Pereira da 
Silva czy cytowanej na portalach wypo-
wiedzi premier Ewy Kopacz, reklamują-
cej warzywa w portugalskim dyskoncie. 

Na zakończenie posiedzenia przewod-
nicząca Anna Tylkowska podziękowała 
obecnym za udział w posiedzeniu i oży-
wioną dyskusję .

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Rada Programowa

Wrześniowe grillowanie

• Przydzielam zadania rozważnie 
i ostrożnie wybieram osoby do ich wyko-
nania. 7 6 5 4 3 2 1

• Jeśli któryś z moich podwładnych 
nie radzi sobie z zadaniem, które mu de-
legowałem, to daje mu szanse na samo-
dzielne rozwiązanie. 

7 6 5 4 3 2 1• W trakcie podziału pracy krótko 
omawiam szczegóły jej wykonania.  

7 6 5 4 3 2 1• Pomagam moim pracownikom 
w czasie wykonywania zadań i wspieram 
ich doradztwem. 

7 6 5 4 3 2 1• Kiedy przekazuje pracownikowi za-
danie to kładę nacisk przede wszystkim 
na rezultat, a nie sposób wykonania.

7 6 5 4 3 2 1

• Po wyznaczeniu zadania sprawdza-
my czy każdy pracownik zrozumiał za co 
jest odpowiedzialny. 

7 6 5 4 3 2 1• Kiedy  deleguje zadanie  to  roz-
ważnie  używam swojego autorytetu i do-
świadczenia tak, aby wzmacniać pracow-
nika, a nie ograniczać. 

7 6 5 4 3 2 1

Proszę podsumować ilość punktów

 ..................... 

KLUCZ DO TESTU znajduje się na 
stroniewww.profesjonalneszkolenie.pl  
w zakładce Newsy.

    MARZANNA NIKLIBORC
–  trener sprzedaży, doradca

Choć nasz piękny kraj oferuje 
mnóstwo atrakcyjnych miejsc 
do wypoczynku wciąż większość 

Polaków wybiera nadmorskie kuror-
ty. Gdańsk, Sopot, Kołobrzeg, Wła-
dysławowo, Łeba, Ustka, Świnoujście 
i inne nadbałtyckie kurorty przeżywa-
ją  w wakacje „prawdziwe oblężenie”. 
W Polsce nad jeziorami zlokalizowane 
są jednak dziesiątki, jeśli nie setki miej-
scowości, które warto rozważyć jako 
kierunki urlopowe podczas wakacji, 
także we wrześniu, albo nawet począt-
kiem pogodnego października. 

W przypadku Mazur trudno o konkret-
ny wybór. Giżycko, Mrągowo, Węgorze-
wo czy Ruciane-Nida na pewno zgłasza-
łyby roszczenia co do obecności na liście, 
ale nie mogłyby też nie zgodzić się, że 
Mikołajki są w absolutnym mazurskim 
topie. „Perła Mazur” w lecie przeżywa 
prawdziwe oblężenie turystów. Mikołajki 
położone są nad jeziorami Tałty i Miko-
łajskim, z których to drugie posiada połą-

czenie ze Śniardwami. Mikołajki są więc 
nie tylko zwykłym, ładnym letniskiem, 
ale przede wszystkim również celem 
wyjazdów tysięcy żeglarzy. Wokół Mi-
kołajek znajdują się dziesiątki ośrodków 
wypoczynkowych, kempingów i kwater, 
z których turyści udają się na rejsy, wyru-
szają na zwiedzanie Mazur, czy tylko na 
spacery po promenadzie.    

   Największym w całych Bieszczadach 
skupiskiem ośrodków wypoczynkowych, 
sanatoriów  i kempingów jest niewątpli-
wie Polańczyk położony na lewym brze-
gu Jeziora Solińskiego. Nad brzegiem 
jeziora działają przystanie wodne, kąpie-
liska i pola namiotowe. Jezioro Solińskie 
nazywane jest „bieszczadzkim morzem”. 

To największy w polskich górach zbior-
nik zaporowy. Jest pięknie położony 
wśród bieszczadzkich wzniesień i inten-
sywnie wykorzystywany turystycznie. 

Kaszuby to kraina tysiąca jezior, a naj-
piękniejszym z nich są Wdzydze, zwane 
czasem „Kaszubskim Morzem”. To duże 
jezioro z ośmioma wyspami i kilkoma 
raczej niewielkimi wsiami. Największą 
i najpopularniejszą miejscowością wypo-
czynkową są położone po jego północnej 
stronie Wdzydze Kiszewskie. Nad Wdzy-
dzami spędzić można całe wakacje, ale to 
również świetne miejsce na rozpoczęcie 
spływu kajakowego Wdą i zwiedzanie 
Kaszub – blisko stąd do Kościerzyny, 
Kartuzów, kamiennych kręgów w Wę-
siorach i w Bory Tucholskie. A skoro 
jesteśmy już na skraju Borów Tuchol-
skich, to zaglądnijmy do jednego z naj-
większych obszarów leśnych w Polsce. 
Najpopularniejszymi miejscowościami 
wypoczynkowymi są tu większe, bardziej 
zagospodarowane turystycznie Charzy-
kowy i mniejsze, ale posiadające o wiele 
ciekawszą nazwę – Swornegacie.

Podwarszawski Zalew Zegrzyński 
na rzece Narwi już od ponad 50 lat jest 
jednym z ulubionych miejsc wypoczynku 
mieszkańców Warszawy, gdyż oddalony 
jest od centrum stolicy o zaledwie 25 km. 
Dwie główne miejscowości wypoczyn-
kowe to Nieporęt i Zegrze. W Nieporęcie 
do dyspozycji jest piękna szeroka plaża, 
malownicze alejki spacerowe, tereny 
zielone, plac zabaw dla dzieci i siłownia 
na świeżym powietrzu oraz drewniane 
molo, które przyciągają nie tylko plażo-
wiczów, ale również miłośników sportów 
wodnych. Plaża wyposażona jest w peł-
ne zaplecze sanitarne, w bezpośrednim 
sąsiedztwie wody znajdują się także na-
tryski. Na wypoczywających aktywnie 
czeka wypożyczalnia rowerów, skuterów 

wodnych oraz kajaków, jest to również 
doskonałe miejsce do uprawiania wind-
surfingu.

Okuninka to nieduża wieś położona kil-
ka kilometrów od Włodawy, na wschod-
nich rubieżach Polski. W lecie Okuninka 
zamienia się jednak w gwarny kurort, 
gdyż położona jest nad Jeziorem Białym 
uważanym za najpiękniejszy akwen Poje-
zierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jezioro 
Białe słynie z wody o pierwszej klasie 
czystości, dużej przejrzystości, piaszczy-
stych plaż i możliwości uprawiania spor-
tów wodnych: windsurfingu, nurkowania, 
kajaków. Okuninka i jezioro otoczone są 
lasami, a wokół jeziora zlokalizowane są 
ośrodki wypoczynkowe, campingi i pola 
namiotowe. W sezonie działają tu liczne 
wypożyczalnie sprzętu sportowego, re-
stauracje  i dyskoteki.

Letnia stolica Suwalszczyzny i wo-
jewództwa podlaskiego to Augustów. 

Jest jedną z najpopularniejszych miej-
scowości wczasowych na nizinnych 
terenach Polski. Augustów jest prze-
pięknie położony nad rzeką Nettą, Ka-
nałem Augustowskim i czterema jezio-
rami: Neckiem, Białym, Studzienicznym 
i Sajno, nad którymi powstały dziesiątki 
ośrodków wczasowych, kwater i gospo-
darstw agroturystycznych goszczących 
plażowiczów, poszukiwaczy przygód, 
amatorów sportów wodny, ale też kura-
cjuszy – Augustów jest bowiem znanym 
uzdrowiskiem. Augustów jest znakomi-
tym punktem wypadowym na spływy 
kajakowe Rospudą, Czarną Hańczą czy 
Kanałem Augustowskim, do Wigierskie-
go Parku Narodowego oraz w inne pięk-
ne regiony Suwalszczyzny.

Także Opolszczyzna ma swoje kąpie-
liska. Ze stolicy województwa najbliżej 
jest nad Jezioro Turawskie, natomiast 
mieszkańcy południa regionu, ale także 
Śląska, a nawet Czech, najchętniej przy-
jeżdżają nad Jezioro Nyskie. W letniska 
przekształciły się dwie niewielkie wsie 
koło Nysy – Głębinów i Skorochów. 
Znajdują się na północnym brzegu jezio-
ra, który oferuje ładne piaszczyste plaże 
i dostępność bazy noclegowej, gastro-
nomicznej, portów jachtowych, wypo-
życzalni sprzętu wodnego. Południowa 
część zbiornika zaporowego na Nysie 
Kłodzkiej jest zdecydowanie dziksza – 
można zobaczyć tu wiele gatunków pta-
ków. Samo jezioro jest popularne nie tyl-
ko wśród żeglarzy, motorowodniaków, 
ale i wędkarzy.

Jak pokazują te nieliczne przykłady 
warto wybrać wypoczynek nad polski-
mi jeziorami, gdzie w pięknych okolicz-
nościach przyrody, zabytków i licznych 
atrakcji spędzić można nie tylko letnie 
wakacje.

D.B.

Wrzesień mieni się kolorowymi 
straganami pełnymi pysznych, 
dojrzałych w słońcu warzyw             

i owoców. To świetna okazja by, to wy-
korzystać i spotkać się z przyjaciółmi na 
wspólnym grillowaniu.

W dzisiejszym numerze Społemowca 
polecam:

Szaszłyki z kurczakiem, 
cukinią i papryką 

●  1 filet z kurczaka ● 1 cukinia ● 1 czer-
wona papryka ● 1 duża cebula

●  4 łyżki oliwy ● sok z 1 cytryny ●  1 
łyżka miodu lub syropu klonowego 

●  czubryca czerwona (doskonała kompo-
zycja przypraw)

1.  Kurczaka, cukinię i paprykę kroimy 
w kostkę, cebulę na ćwiartki,

2.  Wszystko wkładamy do większej mi-
ski,

3.  Posypujemy przyprawą, polewamy 
oliwą i dokładnie mieszamy,

4.  Odstawiamy na pół godziny w chłodne 
miejsce,

5.  Składniki  nadziewamy na patyczki 
i grillujemy (na grillu lub patelni gril-

lowej) w sumie przez ok. 10-12 minut, 
z każdej strony po około 2-3 minuty,

6.  Pod koniec grillowania szaszłyki skra-
piamy sokiem z cytryny, a na sam ko-
niec smarujemy miodem.

Do naszych szaszłyków doskonały będzie 
dip tzatziki

● 1 duży jogurt natural-
ny (najlepiej typ grecki) 
● 1 duży świeży ogórek,  
● 1 ząbek czosnku ● kilka 
gałązek kopru ● sól ● pieprz 

1. Obieramy i ścieramy ogórek na tarce,
2. Koperek siekamy na drobno,
3. Wyciskamy czosnek praską,

4.  Jogurt przekładamy do wysokiego na-
czynia i dodajemy do niego kolejno 
startego ogórka, posiekany koperek, 
wyciśnięty czosnek, odrobinkę soli 
i pieprzu,

5.  Wszystko mieszamy przy pomocy łyż-
ki lub miksera i wkładamy do lodówki 
na jakiś czas (aż się dobrze schłodzi). 
Z sezonowego kalendarza - WRZE-

SIEŃ 
Warzywa: bakłażan, brokuły, bura-

ki, cukinia, fasolka szparagowa, fenkuł, 
kalafior, kalarepa, kapusta, kukurydza, 
marchewka, natka pietruszki, ogórek, 
papryka, patison, pomidory, por, rukola, 
rzodkiewka, sałata, liście selera , szczaw, 
szpinak, ziemniaki, brukselka, cykoria, 
dynia i jarmuż.

Owoce: brzoskwinie, gruszki, jabłka, 
jagody, jeżyny, maliny, nektarynki, po-
rzeczki, pigwa, śliwki, winogrona, żura-
wina, poziomki, kiwi, jeżyny, bez czarny.

TARTINKA
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CO PISZĄ INNI?

Dlaczego kupujemy u obcych?

Pierwszy milion 
forpocztą?

Czy to już nie początek pełzają-
cej wojny hybrydowej Państwa 
Islamskiego z chrześcijańską 

Europą? Pierwszy milion uchodźców 
arabskich, w tym głównie muzułma-
nie, zalewa obecnie kraje bogatszej 
Europy, dążąc do materialnego „raju” 
głównie w Niemczech, W.Brytanii, 
Francji, Skandynawii, ale poprzez 
biedniejsze kraje, także środkowo
-wschodniej Europy jak bałkańskie 
i unijne Węgry, a zapewne wkrótce 
i Słowację, Polskę, Czechy. Czy wśród 
zrozpaczonych, znękanych wojną ro-
dzin z dziećmi ukrywają się wyszkoleni 
do masowych zamachów na bezbron-
nych innowierców agenci Państwa Is-
lamskiego, albo wspierający ich zwykli 
fanatycy islamscy? Niewykluczone. 
Oczywiście, kraje od wieków chrześci-
jańskiej Europy łatwiej przyznają azyl 
prześladowanym w krajach arabskich 
chrześcijanom.  

Czy, mimo tragicznych zdjęć utopio-
nych w Morzu Śródziemnym ciał, Eu-
ropa ma się całkowicie i bezwarunkowo 
otworzyć na milionowe rzesze głodnych 
i bezdomnych Arabów, którzy ryzyku-
jąc życie w odmętach morskich, kierują 
się do krajów europejskich, zamiast do 
sąsiednich bogatych krajów arabskich – 
Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Emiratów? 
Czy masowy napływ obcych kulturowo, 
językowo, religijnie, nieskłonnych do 
asymilacji islamistów, nie wywoła gwał-
townych drastycznych ataków ruchów 
nacjonalistycznych, a nawet wzrostu sił 
neonazistowskich w Europie, w Niem-
czech? Już obecnie doszło do starć 
z uchodźcami na Węgrzech, a w Niem-
czech prawie codziennie atakowane są 
obozy dla uchodźców. 

Prymas Polski abp Wojciech Polak, 
apelując w Polskim Radio 8 września 
o pomoc dla uchodźców, jednocześnie 
dodał, że „w obliczu zagrożenia mu-
zułmańskim terroryzmem mamy prawo 
oczekiwać, iż osoby, które będą przyj-
mowane jako uchodźcy, nie będą przesz-
czepiały do Polski skrajnych koncep-
cji”. Zdaniem prymasa, ludzie związani 
z radykalnym islamem powinni być pod 
szczególną kontrolą. Arcybiskup pod-
kreślił, że przy przyjmowaniu imigran-
tów jest konieczna ścisła współpraca ze 
stroną państwową w celu przestrzegania 
prawa.

Głos z Berlina
Warto zauważyć, że mimo epatujących, 

drastycznych zdjęć zmaltretowanych 
uchodźców i dzieci, odzywają się głosy 
mniej emocjonalne, ale bardziej rozważ-
ne, albo jak mawiał prymas Wyszyński, 
roztropne. Jak podaje 5 września br. PAP, 
niemiecki dziennik „Der Tagesspiegel” 
bierze w obronę Węgrów, Polaków i inne 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej 
ostro krytykowane w Niemczech za poli-
tykę wobec uchodźców, przede wszystkim 
za sprzeciw wobec ustalonych w Brukseli 
kwot azylantów.

Autor komentarza Christoph von 
Marschall zwraca uwagę, że wśród czo-
łowych niemieckich polityków i mediów 
modne stało się „okładanie Węgrów oraz, 
choć nie tak gwałtownie, także Polaków, 
Bałtów i Słowaków” za rzekomą „wyjąt-
kowo niesolidarną postawę”. Fakty prze-
czą temu – pisze komentator wydawanej 
w Berlinie gazety. Jego zdaniem Węgry 
przestrzegają w dużo większym stopniu 
systemu ochrony unijnych granic niż 
inne kraje.

Niemiecki dziennikarz zaznacza, że 
uprawnione jest krytykowanie premiera 
Węgier Viktora Orbana za jego rozu-
mienie demokracji i praw człowieka. 
Nieuczciwe jest jednak jego zdaniem sta-
wianie Węgier i innych krajów środko-
woeuropejskich pod pręgierzem, a rów-
nocześnie oszczędzanie krajów dawnej 
UE, które są w rzeczywistości „dużo 
większymi grzesznikami”.

Gdyby kraje UE przestrzegały uzgod-
nionego systemu i dobrze wykonywały 
swoje obowiązki, to większość uchodź-
ców byłaby rejestrowana w Grecji 
i Włoszech, ewentualnie też w Hiszpa-
nii i Francji. Z danych opublikowanych 
przez Eurostat wynika, że z 400 tys. 
azylantów w pierwszej połowie br. 170 
tys. zostało zarejestrowanych w Niem-
czech, 66,5 tys. na Węgrzech, a we Fran-
cji i Włoszech tylko po 30 tys., w Grecji 
wręcz tylko 6 tys. Polska znajduje się 
– zdaniem Marschalla – w tej statystyce 
zaraz za Grecją, na równi z Hiszpanią, 
a przed Danią czy Finlandią.

Co wynika z tych liczb? – pyta dzien-
nikarz. „Ten, kto tak jak Grecja postę-
puje niesolidarnie, pozwala uchodźcom 
jechać dalej na północ – unika proble-
mów i kosztów” – stwierdza komentator 
„Tagesspiegla”. „Ten, kto natomiast jak 
Węgry stara się spełnić swoje europej-
skie obowiązki, naraża się na postawie-
nie pod pręgierzem” – dodaje Marschall. 
Krytycy oburzają się z powodu muru 
i deportacji na Węgrzech, tak jakby za-
bezpieczenie granicy państwowej było 
skandalem.

Jeżeli Niemcy nie chcą, by wszyscy 
uchodźcy – a będzie ich w tym roku po-
nad milion – pozostali u nich, to potrzeb-
ni im są sojusznicy, którzy przestrzegają 
reguł unijnych. Budapeszt daje dowody 
na to, że system dubliński (system sta-
nowiący, że uchodźcy muszą złożyć 
wniosek o azyl w pierwszym kraju UE, 
do którego przyjechali) może funkcjo-
nować, przynajmniej częściowo. Dzięki 
temu, że Węgrzy kontrolują pociągi, do 
Monachium przyjeżdża mniej azylantów 
– pisze Marschall.

Sprzeciw czeskich  
prezydentów

Z kolei jak podają czeskie media, a cy-
tuje 6 września br. portal onet.pl, prezy-
dent Czech Milosz  Zeman poparł petycję 
antyimigracyjną wystosowaną do rządu 
przez jego poprzednika, eurosceptycz-
nego Vaclava Klausa. Klaus powiedział, 
że skierował do rządu petycję, w której 
wzywa do zapewnienia nienaruszalności 
czeskich granic i odrzucenia kwot relo-
kacji imigrantów, przewidzianych przez 
Komisję Europejską. 

– My (sygnatariusze) nie jesteśmy 
obojętni na cierpienie tysięcy ludzi spo-
wodowane przez wojny i katastrofy, ale 
(...) jesteśmy przeciwni manipulacji opi-
nią publiczną poprzez tworzenie fałszy-
wego poczucia solidarności z migran-
tami – powiedział Klaus na konferencji 
prasowej w Lysej nad Labem niedaleko 
Pragi. – Ta inicjatywa głosi idee, które 
zawsze wyrażałem. Myślę, że zgadzam 
się z Klausem – powiedział Zeman w Pe-
kinie, gdzie składał wizytę.

74-letni Klaus, który był prezydentem 
w latach 2003-2013, napisał w zamiesz-
czonej w internecie petycji: „Masowa 
imigracja stanowi fundamentalne zagro-
żenie dla stabilności Europy i krajów 
Unii Europejskiej”. Tekst ostrzega przed 
„ryzykiem i zagrożeniami wynikającymi 
ze sztucznej mieszanki narodów, kultur 
i całkowicie odmiennych religii”. 

Klaus w petycji wzywa rząd Czech 
do „zapewnienia bezpieczeństwa we-
wnętrznego i nienaruszalności granic 
kraju wszystkimi dostępnymi środkami”, 
„niezaakceptowania na poziomie UE 
żadnych kwot lub podobnych środków 
dystrybucji migrantów” i „domagania się 
przestrzegania umów w sprawie polityki 
azylowej”. 

W minionym tygodniu Klaus mówił, 
że Europa, przyjmując imigrantów, po-
pełnia „samobójstwo”. Była to reakcja 
na wypowiedź szefa francuskiej dyplo-
macji Laurenta Fabiusa, który określił 
jako „skandaliczną” postawę niektórych 
krajów Europy Wschodniej, które sprze-
ciwiają się kwotowemu rozmieszczeniu 
imigrantów napływających do Europy.

Opr.red.

Popularny portal Wirtualna Pol-
ska, na stronie wp.finanse pisze 
z emfazą 2 września br., że „Pola-

cy pokochali zakupy w dużych sieciach. 
Nasze sklepy bez szans”. To tytuł arty-
kułu, w którym piszą dalej, że Biedron-
ka, Lidl i Tesco nie mają konkurencji 
i całkowicie zdominowali nasz rynek 
– tak wynika z badania PBS. W skle-
pach trzech najpopularniejszych sieci 
zakupy robi już ośmiu na dziesięciu 
klientów. I autor wyciąga katastro-
ficzny wniosek: Nowe przedsięwzięcia 
z Polski nie mają z nimi żadnych szans.

Dane, jak pisze portal, potwierdzające, 
że Polacy „zwariowali” na punkcie skle-

pów dużych sieci, bo tak donosi raport 
„PBS Loyalty Benchamark”, dotyczący 
polskiego rynku sieci spożywczych. Ba-
danie wyraźnie pokazuje, że wciąż wię-
cej Polaków wybiera dyskonty, niż małe 
i średnie sklepy. W trzech najpopular-
niejszych sieciach spożywczych, w Bie-
dronce, Lidlu i Tesco, zakupy robi aż 82 
procent naszych rodaków.

„Polacy polubili zakupy w sieciach 
dyskontowych – satysfakcja z ich usług 
znacznie przewyższa noty wystawiane 
innym kategoriom sieci handlowych” 
– zauważają analitycy PBS. Badanie 
potwierdza to, o czym firma pisała już 
w 2013 roku. Podawano wówczas, że 63 
procent Polaków robi zakupy w sklepach 
portugalskiej sieci, z czego dla 13 procent 
z nich to jedyne miejsce, gdzie się zaopa-
trują w produkty spożywcze. Autorzy 
badania zwracają uwagę, że w przypadku 
nawyków zakupowych większego zna-
czenia nie ma tutaj wiek, wykształcenie 
czy płeć klientów.

Z raportu wynika, że 70 procent 
klientów woli zakupy niż uprawianie 
sportu. „Nic dziwnego (...). Sklepy, 
w których mieszkańcy miast mogą ro-

bić zakupy spożywcze, są obecnie na 
każdym kroku. Wiąże się to nie tylko 
z większą możliwością wyboru, ale 
również z rosnącą konkurencją pomię-
dzy sieciami handlowymi, a w szcze-
gólności ekspansją dyskontów i wzro-
stem liczby ich placówek w stosunku 
do wielkopowierzchniowych hipermar-
ketów. Do sklepu zwykle nie mają dale-
ko, decydenci mogą tam jednak dotrzeć 
samochodem, połowa z nich ma własne 
auto” – podaje PBS.

Autorzy wskazują na rosnącą rolę spo-
żywczych zakupów za pośrednictwem 
internetu. Według nich 4,4 procent kobiet 
i 5,1 procent mężczyzn rozważa robie-
nie zakupów spożywczych w sieci. Są to 
głównie mieszkańcy dużych miast powy-
żej 50 tysięcy mieszkańców. Najczęściej 
wskazywanymi marketami internetowy-
mi, w których Polacy robią zakupy spo-

żywcze, są Piotr i Paweł, Alma 24, Makro 
i Tesco.

inna firma badawcza, CBOS, zapyta-
ła z kolei Polaków, co decyduje u nich 
o wyborze produktu codziennego użytku. 
Wśród wskazań najczęściej (76 procent) 
pojawiła się cena. Na drugim miejscu 
ankietowani wskazywali jakość (54 
procent). Dużą rolę odgrywają również 
przyzwyczajenia i sprawdzona marka – te 
czynniki decydują o wyborze mniej wię-
cej u jednej trzeciej konsumentów.

Gdy idziemy do sklepu, to najczęściej 
z gotową listą zakupów. Według CBOS 
robi tak 37 procent osób. Tylko co pią-
ta dopiero na miejscu decyduje, co chce 
kupić.

Niedawno rewolucję na polskim 
rynku chciały zrobić dwie sieci han-
dlowe: spółka zależna Emperii Holding 
– Stokrotka oraz Polomarket. Chciały 
połączyć siły i uruchomić spółkę Pol-
skie Supermarkety. Planowały rozwijać 
wspólną markę i wprowadzić ujednoli-
coną politykę zakupową. Na razie z pla-
nów nic nie wyszło i kilka dni temu spół-
ki poinformowały, że kończą prace nad 

tym projektem. To pokazuje, jak trudno 
dziś konkurować z liderami rynku – koń-
czy autor materiału.

W podobnym, choć łagodniejszym to-
nie wypowiada się Jan Malec na łamach 
poczytnego Faktu z 19 sierpnia. Pisze on 
na początku w tytule: Przegrywają z sie-
ciami. Sklepy bankrutują! Nie uwierzysz, 
ile już zamknięto. I dodaje – Małym skle-
pom coraz trudniej konkurować z siecia-
mi handlowymi. Walka o klienta staje się 
coraz ostrzejsza. Sklepy osiedlowe nie 
wytrzymują konkurencji sieciówek. Jak 
podaje „Rzeczpospolita” od 2007 roku zli-
kwidowano 30 tys. sklepów spożywczych!

Klientom promocje na artykuły spo-
żywcze już nie wystarczają. Oprócz 
zrobienia zakupów dobrze by było też 
coś zjeść, zapłacić rachunki czy wybrać 
pieniądze. Zwykłe sklepy osiedlowe za-
stępowane są przez tak zwane sklepy co-
nvenience.

W tym roku branża sklepów spożyw-
czych zmniejszy się o ponad 4 tysiące. 
Małych spożywczaków może zniknąć 
nawet 6 tysięcy – czytamy w gazecie. 
Te ostatnie nie wytrzymują konkurencji, 
która rozwija się także w zakresie usłu-
gowym. Sieci oferują klientom dodatko-
we atrakcje. We Freshmarkecie można 
zjeść hot-doga. Miesięcznie sprzedaje 
się ich w Polsce ponad 2 mln. Tesco 
stworzyło dział Bistro, który co miesiąc 
odwiedza milion klientów. Oprócz stre-
fy gastronomicznej rozwijają się usługi 
finansowe.

Sklepy convenience stwarzają także 
kłopoty hipermarketom. Jeszcze nie-
dawno były bezkonkurencyjne, a teraz 
muszą walczyć z Żabką i Freshmarketem 
o klientów. Nadal się rozwijają, ale zde-
cydowanie wolniej. Kto wie, może i je 
dosięgnie kryzys? 

Najważniejsze, to zdobyć zaufanie 
konsumentów. Polacy lubią robić zakupy 
w małych sklepach, znać obsługę, przy-
zwyczaić się do jednego miejsca. Jednak-
że tradycyjne sklepy już nie wystarczają. 
– To nie wielkość, ale brak ewolucji asor-
tymentowej tego rodzaju placówek od-
strasza najbardziej atrakcyjnych klientów 
– mówi Rzeczpospolitej Jacek Spychała, 
dyrektor finansowy ds. PR w spółce Żab-
ka Polska.

Niewykluczone, że niedługo zaczną 
upadać także hipermarkety. Polacy cenią 
sobie nie tylko dobrą ofertę, lecz także 
bliskość sklepu od domu, wygodę. Do-
ceniają także nowe usługi proponowane 
przez sieciówki – kończy autor Faktu.  

Oczywiście nie poddając się mi-
norowej tonacji tych tekstów, warto 
jednak odnotować dane z badań i wy-
ciągnąć właściwe wnioski. W pojedyn-
kę rzeczywiście trudno konkurować 
z najbogatszymi sieciami, które mają 
znakomite, wymarzone warunki do 
nieograniczonej ekspansji, wskutek 
sprzyjającej im polityki handlowej ko-
lejnych rządów. Integracja zakupów, 
łączenie sił jest konieczne. Podobnie 
poszerzanie oferty, np. o kąciki kawo-
we, tanie świeże kanapki i przekąski, 
jak w Cieszynie. Jednak więcej trzeba 
też robić, aby zmieniać politykę han-
dlową władz, parlamentu, prezydenta, 
rządu, samorządów oraz pozyskiwać 
bardziej media dla patriotyzmu zaku-
powego Polaków. A jak, to tematy do 
dyskusji przed Zjazdem Krajowym 
Społem, np. na wrześniowych zebra-
niach delegatów.   

Opr. Red.

Zmiany w umowach o pracę na czas określony
l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

W dniu 21 sierpnia 2015 r. zo-
stała ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw. pod poz. 1220. ustawa 

zmieniająca Kodeks pracy w zakresie 
umów o pracę zawieranych na czas 
określony. Zmiany te zaczną obowiązy-
wać od 22 lutego 2016 r. , z wyjątkiem 
art. 12  ustawy nowelizującej Kodeks 
pracy., który wchodzi w życie z dniem 
30 sierpnia br.

 Nowelizacją wprowadzono  limit 
zatrudniania na podstawie umowy lub 
umów na czas określony, który można 
określić jako „33 i 3”. Oznacza to, że 
praca na podstawie umowy lub umów 
na czas określony może trwać między 
tymi samymi stronami maksymalnie 33 
miesiące, a liczba poszczególnych umów 
tego rodzaju nie może przekroczyć  3 
umów.. Od przyszłego roku nowymi za-
sadami  zostaną objęci  większość   pra-
cowników zatrudnionych na podstawie 

umów o pracę na czas określony. W myśl 
przepisów przejściowych takie umowy 
nie stracą swojego terminowego charak-
teru. Limit 33 miesięcy będzie liczony od 
dnia wejścia w życie ustawy nowelizują-
cej – również w odniesieniu do umowy 
na czas określony, która będzie trwała 
w tym dniu. Będzie ona traktowana jako 
pierwsza z limitu 3 umów lub jako druga, 
jeżeli została podpisana jako druga z rzę-
du umowa na czas określony, w maksy-
malnie miesięcznym odstępie czasowym 
od zakończenia pierwszej takiej umowy. 
Także długoletnie umowy na czas okre-
ślony, np. na 5 lat, ulegną skróceniu do 
33 miesięcy.

Do limitu „33 i 3” nie zalicza się 
umów: w celu zastępstwa pracownika 
w czasie jego usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy, w celu wykonywania pra-
cy o charakterze dorywczym lub sezono-
wym, w celu wykonywania pracy przez 
okres kadencji, oraz  gdy pracodawca 

wskaże obiektywne przyczyny leżące po 
jego stronie, jeżeli ich zawarcie w danym 
przypadku służy zaspokojeniu rzeczy-
wistego okresowego zapotrzebowania 
i jest niezbędne w tym zakresie w świetle 
wszystkich okoliczności zawarcia umo-
wy. 

Dopuszcza się wypowiedzenie umowy 
o pracę na czas określony w zależności od 
zakładowego stażu pracy, stosując zasady 
takie jak przy umowie na czas nieokreślo-
ny, jednakże bez konieczności konsulta-
cji związkowej i uzasadnienia przyczyn 
wypowiedzenia umowy o pracę na czas 
określony. 

Przedłużanie umowy o pracę na czas 
określony aneksem, w dalszym ciągu 
będzie uważane za zawarcie kolejnej 
umowy, od dnia następującego po dniu, 
w którym miało nastąpić jej rozwiązanie.

Opracowała:
MONIKA BOBKE
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Wszystkie litery ponumerowa-
ne w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1- 29 utworzą hasło.

Poziomo: 1) pracownik fizyczny, 5)
w niej biżuteria, 8) Kazimierz aktor, re-
żyser, dyrektor teatrów, 9) Kornelia dla 
bliskich, 10) med. długotrwała utrata 
przytomności, 11) główny w kościele, 
13) układ nitki, 16) rzadkie imię męskie, 
20) drzewo z białą korą, 23) m. nad ize-
rą  (Francja), 24) kraina  hist. w Polsce 
po obu brzegach środkowego Bugu, 
25) mięso zdrobniale, 26) ogół żywych 
i martwych zwierząt znoszonych prądem 
w rzekach, 27) samowystarczalność go-
spodarcza narodu.

Pionowo: 1) dzielnica mieszkaniowa 
Warszawy, 2) Teodor (1907-1944) poeta, 
satyryk, tłumacz lit. ros., 3) rodzaj płasz-
cza, 4) Marzanna, 5) ładunek statku mor-
skiego i jego ubezpieczenie, 6)m. w środk. 
Holandii, 7) zakład przemysłowy, 12) tam 
są zakłady JBB, 14) kolor jarzębiny, 15) 
przedstawiciel  dużych muchówek, 17) 
mały globus, 18) ostre zapalenie gardła, 
19)  dzielnica prawobrzeżnej Warszawy, 

21) potrawa z jaj, smażona na patelni, 22) 
najdłuższa wypustka komórki nerwowej, 
23) język obok łaciny. 

Karty z dopiskiem krzyżówka nr 9 
prosimy przesłać na adres redakcji do 
dnia 30 września 2015r. Prawidłowe 
rozwiązanie będzie premiowane w dro-
dze losowania nagrodą ufundowaną 
przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„JBB” w Łysych.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 7/2015
Poziomo:1) świstaki,5) Społem, 8)ita-

lia,9) importer, 10) czesanka, 11) regaty, 
13) Wanad, 16) Budka, 20) Carmen, 23)
skarpeta, 24) permaloj, 25) azymut, 26)
pekari, 27) Abisynka.

Pionowo: 1) świece, 2) izabelin, 3)
taipan, 4) ibiza, 5) saper, 6) okrąg, 7) el-
ektryk, 12) Efeb, 14) Albacete, 15) Dale, 
17) doberman, 18) prezes, 19) mantra, 
21) mamka, 22) Nelli, 23) sójka.

HASŁO: SPÓŁDZIELNIE  BUDU-
JĄ  LEPSZy ŚWIAT

Nagrodę ufundowaną przez „Społem” 
WSS Śródmieście otrzymuje Juliusz 
Gerung z Warszawy.
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Fraszki
Mądra żona za nos wodzi,
Spokojności piękna  szkodzi,
Brzydka wkoło straszy ludzi,
Głupia prędko męża znudzi.
  A.Fredro

Patrz, na twój widok drżę miłośnie,
Ach poślij mnie tam, gdzie pieprzyk rośnie.
	 	 Z.Skupiński

Stara miłość nie rdzewieje,
Ale nowa też zła nie jest.
	 	 L.Konopiński

Z kobietą nie ma żartu!
W miłości czy w gniewie
Co myśli nikt nie zgadnie
Co zrobi, nikt nie wie.
  A.Fredro

Odeszłaś ode mnie jak przedtem od wielu
I pustka została po tobie. W portfelu.
	 	 Z.Skupiński

Mniej możliwości niż chęci
Towarzyszy temu, co nas nęci.
  L.Komornicki

Wszyscy wiemy jak bardzo dokuczliwy jest świąd skóry,czasami 
może być nawet bardziej uciążliwy niż ból. Przyczyn jego po-
wstawania może być wiele od prostego uczulenia po niektóre 

choroby infekcyjne. Jedną z takich chorób jest właśnie infekcja po-
wodowana przez świerzbowce (Sarcoptes hominis). Towarzyszący jej 
świąd pojawia się głównie w nocy co wiąże się ze wzmożoną aktywno-
ścią pasożytów pod wpływem ciepła. 

Świerzbowce drążą w warstwie rogowej naskórka kanały, w któ-
rych samica składa jaja z których wylęgają się larwy. Cykl rozwojowy 
trwa zwykle około 3 tyg. Na skórze pojawia się grudkowo-pęcherzowa 
wysypka, a następnie charakterystyczne przeczosy powstające na sku-
tek intensywnego drapania się przez chorego. Najczęstsza lokalizacja 
zmian dotyczy dłoni, stóp, zagięć i fałdów skóry (np-okolice pępka, 
brodawek sutkowych, pośladków czy też narządów płciowych. Świerzb 
jest chorobą zakaźną i przenosi się przez kontakt z chorym lub jego 
odzieżą. Pasożyty przeżywają do 3 dni poza organizmem człowieka. Od 
zakażenia do rozwoju pełnoobjawowej choroby upływa 3-5 tyg.

W leczeniu stosuje się izolację chorego w celu zabezpieczenia przed 
zarażaniem innych osób. Miejscowo maści lub kremy zawierające lin-
dan jednorazowo lub dwukrotnie l% Permetrynę, maść Wilkinsona na-
kładaną na zmienioną skórę przez kilkanaście dni, Nowvoskabin czy 
też iwermektynę stosowaną doustnie w jednorazowej dawce nie prze-
kraczającej 200ug/kg mc. Należy pamiętać o profilaktyce sprowadzają-
cej się do wyprania i wykrochmalenia używanej przez chorego bielizny 
oraz o objęciem leczeniem wszystkich tych osób które miały bliski kon-
takt z chorym.

ESKULAP

GOSPODA

Jesteśmy oczarowani. Nareszcie po 
małej wędrówce odkryliśmy właści-
wy lokal dla dwóch kumpli, by sobie 

pogadać przy piwku. To GOSPODA 
w żoliborskich pawilonach przy ul. Po-
piełuszki 19/21. Bardzo miła obsługa 
sympatycznej blondynki, z którą dłużej 
konsultowaliśmy wybór.  Aż w końcu 
odkryliśmy naszego wspaniałego cze-
skiego Litovela! Jest tu w wersji po-
marańczowej i klasycznej chmielowej, 
a smakował jak zwykle, jak w Pradze, 
Cieszynie, Krakowie. Po kilku kolej-
kach apetyt wzrasta i skorzystaliśmy 
ze świetnych dań, to znaczy przyja-
ciel z wątróbek drobiowych za 15 zł, 
a ja z pierogów z kapustą i grzybami 
za 19. I wszystko było podane gorące 
i smaczne.  Moje pierogi, a jestem ich 
fanem, były delikatne i doprawione jak 
trzeba. Gotowane i z dodatkiem drobno 
pokrojonej cebulki i malutkimi skwar-
kami. Może tylko za krótko osączone, 
bo ociekały wodą. 

Siedzieliśmy na przyjemnej jasnej 
werandzie, a koło nas biesiadowali 
bracia i siostry piwne oraz przemykali 
strażacy z pobliskiej szkoły, zapewne 
aby przepłukać gardła po gorących 
ćwiczeniach. W ofercie, w przeciwień-
stwie do sąsiedniego pubu,  było wiele 
przyjaznych dla nas piw, ale zostali-
śmy przy ulubionym Litovelku.  Aż do 
zmierzchu...

MANTY

Dla nas było to nadzwyczajne odkry-
cie na Grójeckiej znakomitej kuch-
ni uzbeckiej w barku MANTY. 

Ładne, wesołe, jasne wnętrze z mod-
nymi srebrnymi rurami i lampami fa-
brycznymi oraz poduszkami w oknie. 
Obsługa młodych Uzbeków pełna entu-
zjazmu i uśmiechu. A w ofercie pierogi 
gotowane na parze. To manty uzbeckie, 
z wołowiną, albo ze szpinakiem i se-
rem oraz wersja wege z warzywami, 
po 6 sztuk i 12,50-14,50 zł. Do tego 
w ofercie plov, czyli pilaw z mięsem, 
smażonym ryżem i marchewkami za 
17,50, świetna sałatka z krojonych po-
midorów i cebuli za 8 oraz koreańskie 
sałaty po 7,50. Na stołach przyprawy, 

tzn. sosy sojowe i pikantny paprykowy. 
Dla pierogożerców  te potrawy 

były prawie idealne. Cienkie deli-
katne ciasto, obfity farsz z mielone-
go mięsa, proste dodatki – cebula 
oraz wyczuwalny kmin i czosnek. 
Brakowało nam jednak mięsa ba-
raniego i jagnięcego i dlatego plov 
wydał się nam najbardziej zbliżony 
do naszych gustów. Przydałby się też 
jakiś uzbecki napój, np. zielona her-
bata, czy samarkandzka nalewka. Ale 
w sumie to dopiero początek i należy 
im życzyć większej  popularności. 
No i aby na stole odejść od plastyku 
na rzecz porcelany. Zamiast muzyki 
radiowej mogliby też puszczać coś ze 
swojego kraju.

 PASJA SMAKU

Przyszliśmy tutaj na Żytnią do PASJi 
SMAKU zwabieni stugębną famą 
i opisami w internecie tych wspa-

niałości polskiej kuchni. Zachwalają na 
portalach soczystego schabowego, so-
lidnego tatara, wyborny rumsztyk m.in. 
Maciej Nowak i Olaf Lubaszenko. Naj-
bardziej przemawiały do nas zdjęcia 
pełnej miski fantastycznych pękatych 
brązowych serdelków „jak za Gierka”, 
bo aż ślinka ciekła.  Niestety, z powo-
du upałów własną produkcję i sprzedaż 
na wynos wstrzymano teraz do połowy 
września. Z ciekawością słuchaliśmy 
opowieści gospodyni lokalu o ściśle 
przestrzeganych dawnych recepturach 
tradycyjnych wyrobów. 

Ponieważ zabrakło naszych serdel-
ków i parówek, wybraliśmy – przyja-
ciel wątróbkę drobiową, a ja pieczoną 
białą kiełbasę z cebulką, chrzanem, 
musztardą i  keczupem. Do tego sporo 
świeżego chleba oraz piwo Noteckie 
z browaru Czarnków w małych pęka-
tych butelkach. Jadło, podobnie jak 
miła obsługa okazało się znakomite. 
Przyjaciel rozpływał się w komple-
mentach, bo wątróbki były tak jak 
chciał odpowiednio przypieczone, a ja 
zachwalałem chudziutką białą w obfi-
tej porcji, w dwóch dużych kawałkach. 
Przy stoliku na ulicy, pod wysokimi 
szumiącymi drzewami piwko nam tak 
zasmakowało, że bisowaliśmy kilka-
krotnie aż do zmierzchu. Ceny – wą-
tróbka 15 zł, kiełbaski 23, piwo 8, są 
jak najbardziej uzasadnione. Na pewno 
wrócimy we wrześniu i chyba na dłuż-
szą biesiadę, aby dodać piątą gwiazdkę.

SMAKOSZ

Większość z nas nie zdaje sobie 
sprawy z faktu, że trzy róż-
ne gatunki ryb są tak bardzo 

podobne do siebie i często są trakto-
wane zwłaszcza przez niedoświadczo-
nych akwarystów za Rozborę klinową. 
W sklepach akwarystycznych spotyka-
my zwykle Rozborę klinową, która zy-
skała ze względu na swoją urodę i ła-
twość w hodowli wielką popularność, 
ale zarówno Rasbora espei jak i Rasbo-
ra Hengela są bardzo do niej podobne 
i na pierwszy rzut oka trudno jest je od 
siebie odróżnić. Rasbora Hengela jest 
mniejsza od klinowej i nieco słabiej 
wybarwiona z tym, że może to być 
ich cecha osobnicza, bowiem niektóre 

sztuki maj ą ładny miedziany kolor, 
niektóre zaś są bledsze. 

Razbora Hengela zasiedla wody 
południowej Tajlandii, Malezji i Su-
matry. Woda w tych zbiornikach jest 
miękka do średnio twardej o niskiej 

przewodności (5-80uS), która wzrasta 
wraz ze zbliżaniem się w kierunku 
wybrzeży ze względu na wzrastające 
zasolenie. Charakteryzuje się też kwa-
śnym odczynem pH 5,5-6,8 oraz tem-
peraturą zwykle wahającą się od 25 
do30st C. Do hodowli najlepiej nadają 
się zbiorniki o pojemności co najmniej 
6 l. gęsto obsadzone roślinnością gdyż 
jest to dość płochliwy gatunek. Nie za-
pominajmy przy tym, że jest to ryba 
ławicowa i trzeba przygotować się na 
jednorazowy zakup co najmniej 10 
egzemplarzy. 

W części centralnej akwarium po-
zostawiamy wolne miejsce do pływa-
nia i obserwacji tych pięknych rybek. 

Jeśli chcemy prowadzić zbiornik wie-
logatunkowy to wprowadzane dodat-
kowe gatunki powinny być spokojne 
i małych rozmiarów najlepiej pocho-
dzące z tego samego biotopu. Poda-
wany pokarm powinien być drobny, 
żywy lub sztuczny. Dobrze nadaje 
się do tych celów cyklop zwłaszcza 
u młodych ryb, drobna ochotka czy 
też tubifex. Mogą przyjmować też po-
karm suchy lub mrożony. M.W. 

Razbora Hengela

Baran 21.III-20.IV
Nie zaniedbuj swoich obo-
wiązków. Praca do granic 
możliwości odzwierciedli 
twoje możliwości. A póź-

niej wskazany kilkudniowy urlop.

Byk 21.IV-21V
Działaj odważnie i zdecy-
dowanie. Warto zrobić po-
rządki i oddać zbyteczne 
rzeczy innym. Dobry czas 

na budowę relacji z płcią przeciwną.

BlIźnIęta 22.V- 21.VI
Trzeba być otwartym 
na wszelkie sugestie 
przyjaznych ci osób. 
Zaangażowanie i wytrwa-

łość pomogą  w rozwiązywaniu wszel-
kich problemów.

rak 22.VI- 22.VII
W połowie miesiąca 
czas na poprawę stosun-
ków z najbliższymi .Zrób 
coś dla siebie najlepiej 

w zakresie poprawy samopoczucia: 
wyjazd, zakupy.

lew 23.VII-22.VII
Wyzwania są twoją do-
meną, a więc pokaż co 
potrafisz. Rodzina będzie 
potrzebowała słów zachę-

ty i wsparcia. Możesz być dla innych 
również inspiracją.

Panna 23.VIII- 22.IX
Nie wykluczone, że czekają 
cię w tym miesiącu  atrak-
cyjne wyjazdy lub wyjścia 
na niemniej udane  spotka-

nia .W drugiej połowie miesiąca zwróć 
uwagę na zdrowie.

waga 23.IX- 23.X
Ostrożnie z wydawaniem 
pieniędzy. Zorganizuj spo-
tkanie z najbliższymi – po-
trzebują kontaktu. Ważne 

decyzje odłóż na później. 

SkorPIon 24.X-22.XI
Temperament i pomysło-
wość zjednają ci wielu no-
wych znajomych. Zadbaj 
o zdrowie. Powinieneś 

wzmocnić swój układ odpornościowy 
o stosowną dietę.

Strzelec 23.XI- 23.XII
Postaraj się panować nad 
emocjami, bowiem twój 
temperament może przero-
dzić się niekiedy w agresję. 

Złe stany emocjonalne możesz uloko-
wać w pracach domowych lub w ogro-
dzie.

kozIorożec 24.XII-20.I
Powinieneś znaleźć czas dla 
siebie. Przebywać na świe-
żym powietrzu . Wszelkie 
działania realizuj z rozmy-

słem , korzystając z rad rodziny i za-
przyjaźnionych osób.

wodnIk 21.I-20.II
Kontynuuj dotychczasowe 
działania. Czas nauczyć 
się sztuki odpoczywania. 
Mimo , że to nie koniec 

roku czas na  częściowe  podsumownia.

ryBy 21.II-20.III
Mogą mieć miejsce  niezbyt 
udane kontakty z bliskimi. 
Dobry miesiąc na podróże. 
Pod koniec września ko-

rzystne zmiany.
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