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8 Marca Dzień Pań
Na ręce naszej 

uroczej koleżanki 
z WSS Śródmieście 
Karoliny Strząskiej, 
dla wszystkich Pań 
najserdeczniejsze 
życzenia szczęścia 
i radości składają 

panowie 
z Redakcji. 

„Świat bez kobiet 
byłby jak ogród bez 
kwiatów”

– Pierre 
de Brantôme

Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie pragnąć uczcić w szczególny sposób 
obchody, proklamowanego przez ONZ, Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 
2012, wydała medal okolicznościowy z wizerunkiem prekursora polskiej spół-
dzielczości – Stanisława Staszica (1755-1826).  Na rewersie medalu umieszczo-
no logo oraz hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Medal wykonano 
z posrebrzanego mosiądzu. Średnica medalu wynosi 58 mm. Do kompletu, wraz 
z medalem, wykonano etui z wytłoczonym znakiem graficznym „Spółdzielczość 
Polska”. Cena kompletu wynosi 66 zł brutto plus koszty przesyłki. Zamówienia na 
medal będą realizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą z początkiem marca br. 
Wysyłka odbywać się będzie pocztą za zaliczeniem pocztowym. 

Mazowiecka Agencja Handlowa, 
proponuje przedstawicielom 
działów handlowych i marke-

tingowych spółdzielni Społem, wzorem 
lat ubiegłych,  zdobywanie wiedzy o 
swoich kontrahentach i otaczającym 
rynku. 13 lutego br. przedstawiciele 
siedmiu społemowskich spółdzielni 
uczestniczyli w pierwszym w tym 
roku spotkaniu handlowym zorgani-
zowanym przez Spółkę dla pracow-
ników działów handlowo-marketin-

gowych spółdzielni z Grupy MAH. 
Przedstawiono nowe promocje rekla-
mowe MAH w telewizji i na Dworcu 
Centralnym w Warszawie. 

Konsultacje handlowe, wzorem lat 
ubiegłych, zostały zorganizowane w ma-
lej grupie osób i kameralnej atmosferze 
w budynku siedziby Spółki. Działania 
marketingowe, których MAH jest orga-

–  Mieszka Pan z rodziną w Polsce od 
kilku lat, propagując kulturę i kuchnię 
grecką, a od lipca ubr. współpracuje 
Pan ze „Społem” WSS Śródmieście, 
organizując m.in. ciekawe degustacje 
i pokazy kulinarne w sklepach. Czy to 
jest też część Pańskiej szerszej misji w 
Polsce? 

– Tak, bardzo istotna, bo uważam, że 
obok promowania kultury i kuchni grec-
kiej w mediach, w telewizji, m.in. w pro-
gramach „Europa da się lubić”, „Kawa 
czy herbata”, czy poprzez festiwale, 
konkursy, organizowane przeze mnie od 
sześciu lat dla restauratorów, kucharzy, 
również handel odgrywa doniosłą rolę 
w przybliżeniu kuchni i potraw greckich 
polskim konsumentom. Zawierają one 

Medale KRS
dużo warzyw, owoców, mięsa oraz ryb i 
owoców morza. 

Dostarczam poprzez moją firmę m.in. 
do społemowskich sklepów takie produk-
ty, jak np. najwyższej jakości oliwę z wy-
spy Lesbos i oliwki z regionu Kalamata, 
oryginalny ser Feta, smakowite mezedes 
– dolmadakia, melitzanosalata, paprykę 
Florinis, makarony z mąki semoliny du-
rum, jogurt, przetwory i suszone pomido-
ry, mrożone ciasto Fillo i Kataifi, owoce 
morza itp. Cieszę się, że degustacje w 
SDH Sezam spotkały się z tak ciepłym 
przyjęciem i  żywym zainteresowaniem. 
Chętnie odpowiadałem na pytania o za-
stosowaniu greckich produktów w potra-
wach łatwych do przyrządzenia, smacz-
nych, prostych i zdrowych. Tę miłą, 
bliską współpracę będziemy rozszerzać 
o dalsze spółdzielnie społemowskie, np. 
WSS Praga Południe.           

– Co szczególnie z kuchni greckiej 
poleca Pan polskim konsumentom?

– Myślę, że np. takie potrawy łatwe i 
szybkie do przygotowania, jakie zapre-
zentowałem na pokazach w społemow-
skich sklepach, a które jak mówili klien-
ci, smakowały im wybornie. Niektórzy 

– Oby tak dalej! – mówili 
gremialnie w dyskusji 
członkowie Warszawskiej 

Spółdzielni Gastronomicznej Centrum, 
przybyli na pierwsze z trzech zebrań 
grup członkowskich tej spółdzielni 21 
lutego br. Była to spontaniczna reakcja 
na roczne  sprawozdanie tryskającej 
energią, optymizmem i urodą prezes 
Haliny Kalinowskiej. I faktycznie 
przedstawione dane nie pozostawiały 
żadnych wątpliwości co do tego, że 
spółdzielnia znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji, a spółdzielcy otrzy-
mają godziwe dywidendy. Zebranie 
prowadziła przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Maria Kania.

Na wstępie prezes Halina Kalinowska 
stwierdziła, że spółdzielnia liczyła na ko-
niec ub. roku 120 członków z udziałami 
po 1500 zł. i zatrudniała 65 osób ze śred-
nią płacą netto 3852 zł (/wzrost 7-proc.).  
Członkowie otrzymali w ub. roku dywi-
dendę w wysokości 1215 zł netto. 

W spółdzielni działa Koło Seniorów, 
skupiające 25 członków, spotykających 
się z różnych okazji, m.in. świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. 

W roku 2011 WSG Centrum prowadzi-
ła działalność w pięciu zakładach: barze 
mlecznym Bambino, kawiarni Rozdroże, 
barze Targówek, stołówce w NIK i w bi-
strze Gocław, w których przeprowadzano 

remonty. I tak np. w kawiarni Rozdroże 
zlikwidowano podest i położono nową 

Jak już informowaliśmy, Zarząd 
KZRSS „Społem” zorganizował 
wzorem lat ubiegłych konferencje 

strategiczne dla prezesów i członków 
zarządów spółdzielni „Społem” z róż-
nych regionów kraju. Odbywają się 
one w terminach: 15–17 luty, 29 luty–
2 marca, 7–9 marca br. w siedzibie 
Związku w Warszawie. Ich program 
obejmuje m.in. spotkanie z Zarządem 
Związku na temat strategii działania 
spółdzielni spożywców „Społem” w 
2012 r. oraz informację o możliwo-
ściach i oczekiwaniach związanych z 
funkcjonowaniem Krajowej Platformy 
Handlowej „Społem”. W dalszej części 
konferencji ich uczestnicy zapoznają 

się z możliwościami wykorzystania 
funduszy unijnych na inwestycje w 
spółdzielniach, z problematyką ryzyka 
finansowego w zarządzaniu spółdziel-
nią, finansowo-ekonomicznymi aspek-
tami działania  spółdzielni w 2012 r. 
oraz perspektywami rozwoju handlu 
internetowego. 

 Już podczas pierwszej konferencji w 
dniach 15-17 lutego br. jej proponowana 
tematyka wywołała duże zainteresowa-
nie kadry zarządzającej spółdzielniami. 
Nic dziwnego, gdyż obejmuje obecnie 
najważniejsze problemy funkcjonowa-
nia spółdzielni. Uczestnicy konferencji 
nie tylko z uwagą odnotowywali tezy 
wystąpień poszczególnych referentów, 

ale również pilnie 
czytali materiały 
przygotowana na 
piśmie dla nich 
przez Zarząd 
Związku. Były to 
m.in. opracowanie 
dotyczące rozwią-
zań statutowych 
chroniących spół-

dzielnie przed próbami wrogiego prze-
jęcia majątku spółdzielczego i wzmac-
niające bezpieczeństwo spółdzielni, 
a także propozycje zapisów statutowych 
wprowadzających zasadę dywidendy 
od zrealizowanych zakupów. Ponadto 
projekt umowy cywilno-prawnej (agen-
cja – świadczenie usług pośrednictwa 
handlowego) dla prowadzenia małych 
i nierentownych sklepów spółdzielni.   

Na temat strategii spółdzielni spożyw-
ców „Społem” w 2012 r. mówił obszernie 
prezes Zarządu KZRSS „Społem” Jerzy 
Rybicki. Na wstępie scharakteryzował 
sytuację w handlu w 2011 r. podkreślając 

 Dokończenie na str. 5

Świadkowie 50-lecia
Dla uczczenia 50-lecia wydawania 

„Społemowca Warszawskiego” 
oraz  Międzynarodowego Roku 

Spółdzielczości 2012, nasza redak-
cja wspólnie z Komisją Historyczną 
Warszawskiej Spółdzielczości Spo- 
żywców organizuje i ogłasza Konkurs 
Redakcyjny p.n. „Świadkowie 50-lecia 
- moje najciekawsze przeżycia związane 
z działalnością spółdzielni „Społem” w 
latach 1962-2012”.

Oto jego zasady regulaminowe: 
1.  W konkursie mogą brać udział 

wszyscy Czytelnicy „Społemowca 
Warszawskiego”, nadsyłający swe prace 
na temat zawarty w nazwie konkursu. 

2.  Objętość prac jest nieograniczona. 
Mogą one być przesyłane pocztą w 
formie maszynopisów, albo zapisów 
komputerowych na dyskietce, płycie 
CD (również przesyłanych pocztą e-
mailową). W ostateczności pocztą w 
formie czytelnie pisanych rękopisów. 
W przypadku rękopisów, wszystkie na-

zwiska i imiona występujące w tekście 
muszą być pisane dużymi, drukowany-
mi literami. Prace należy podpisywać 
własnym imieniem i nazwiskiem, wraz 
z podaniem adresu. W przypadku użycia 
pseudonimu, należy podać nazwisko, 
imię i adres, z zastrzeżeniem tylko do 
wiadomości redakcji. Redakcja zastrze-
ga sobie prawo adiustacji tekstów.

3.  Prace należy nadsyłać na adres pocztowy 
redakcji: „Społemowiec Warszawski” 
ul. Nowy Świat 53, 00–042 Warszawa, 
z dopiskiem „Konkurs Redakcyjny”, 
albo pocztą elektroniczną na adres: spo-
łemowiec@spolem.waw.pl, najpóźniej 
w terminie do 30 września 2012 roku. 

4.  Ocena prac zostanie dokonana przez Jury 
Konkursu, powołane przez Prezydium 
Komisji Historycznej WSS i redakcję 
„Społemowca Warszawskiego”. Wyniki 
Konkursu zostaną ogłoszone w IV 
kwartale 2012 roku. Dla najlepszych 
prac przewiduje się nagrody. Fragmenty 
tych prac będą publikowane na łamach 
„Społemowca Warszawskiego”.

Referuje Halina Kalinowska.
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KZRSS „Społem”

Perspektywy piekarnictwa

 l KONFERENCJE STRATEGICZNE „SPOŁEM” l KONFERENCJE  STRATEGICZNE „SPOŁEM” l 

Ø Wolne niedziele 
w handlu 

4 marca przed sklepami w najwięk-
szych miastach Polski związkowcy 
z Solidarności rozdawali ulotki 

promujące ideę ustawowego ustanowie-
nia niedzieli dniem wolnym od pracy w 
handlu. Tam, gdzie wprowadzono wolne 
niedziele, sieci handlowe nie zbankruto-
wały - przekonują. Związkowcy nama-
wiali klientów, aby nie robili zakupów 
w niedzielę. Chcą również przekonać 
polityków do ustawowego zakazu pracy 
w handlu w tym dniu tygodnia.

W Niemczech, Austrii czy Francji, 
niedziela od dawna jest dniem wolnym 
od pracy w handlu i sieci nie zbankru-
towały. Ludzie przyzwyczaili się, że w 
niedziele sklepy są zamknięte i robią 
zakupy w inne dni - przekonuje Alfred 
Bujara z NSZZ. W każdą niedzielę pra-
cuje w handlu ok. 250 tysięcy przeważnie 

kobiet, które zostawiają swoje rodziny i 
muszą iść do pracy

Ø  Minister rolnictwa 
o handlu

Według ministra rolnictwa Marka 
Sawickiego, warto rozważyć 

propozycję Klubu PiS, wprowadze-
nia 1-proc. podatku obrotowego dla 
sieci handlowych. Tak powiedział 
w rozmowie na portalu z serwisem 
portalspozywczy.pl. Posłowie Prawa i 
Sprawiedliwości proponują, by wprowa-
dzić próg, np. podobnie jak na Węgrzech 
- 2 mln euro rocznego obrotu, do które-
go firma będzie z podatku zwolniona. 
Powyżej niego byłby to 1 proc. od final-
nego obrotu. 

Z informacji prasowych wynika, że 
dwadzieścia firm handlowych zapłaciło 
w 2010 r. tylko 607 mln zł podatku do-
chodowego. Przy obrotach ponad 120 
mld zł to niezbyt dużo. Jednak średnia 

rentowność firm handlowych w Polsce 
- to jedynie 1–2 proc. 

Jak donosi PAP 13 lutego br. 
zdaniem ministra rolnictwa Marka 
Sawickiego sieci handlowe powinny 
odpowiadać za towar dostarczany 
przed producentów, a nie działać na 
zasadzie komisu, nie ponosząc żadnej 
odpowiedzialności za sprzedawany 
produkt. 

Ø  Pomnażanie majątku  

Na opublikowanej ogólnopolskiej 
liście rankingowej miesięcznika 

„Forbes”, obejmującej firmy, które 
w ostatnich trzech latach najbardziej 
dynamicznie zwiększyły swoją wartość 
znalazło się 6 spółdzielni spod znaku 
„Społem”. Lista opracowano wg szwaj-
carskiej metody wyceny wartości firm, 
uwzględniającej wyniki finansowe oraz 
wartość majątku. Na liście „Diamenty 
Forbesa 2012” znalazło się łącznie 2.051 
firm, w tym 181 firm w kategorii firm 
dużych - powyżej 250 mln zł, 556 firm 
w kategorii firm średnich - od 50 do 250 
mln zł i 1.314 firm w kategorii firm ma-
łych - od 5 do 50 mln zł. 

Na liście w kategorii firm średnich 
(czyli od 50 do 250 mln zł) na pozycji 496 
znalazła się „Społem” PSS w Leżajsku. 
Pozostałe spółdzielnie społemowskie 
znalazły się na liście w kategorii firm ma-
łych, na następujących pozycjach: 91 – 
PSS Zakopane, 631 – PSS Grajewo, 745 – 
PSS Zawiercie, 1.106 – PSS Siemiatycze, 
1.198 – PSS Nidzica. 

Gratulujemy PSS-om, ale jest 
niezwykle zdumiewające, że na tej 
liście pominięto zupełnie warszawskie 
spółdzielnie spożywców, które ostatnio 
dzięki  poważnym inwestycjom budow-
lanym znacznie powiększyły wartość i 
tak pokaźnego, posiadanego majątku. 
Ale, jak mówi rosyjskie przysłowie: 
„Tisze jediesz, dalsze budiesz”.  

 

Ø  Tesco, Carrefour 
i Real na czarnej liście  

Tym sieciom pracownicy i klienci 
najczęściej wytykają narusza-

nie praw zatrudnionych – informuje 
„Dziennik Gazeta Prawna”. Od kilku 
miesięcy działa strona internetowa 
HiperWyzysk.pl prowadzona przez 
NSZZ „Solidarność”. Ma zwrócić 
uwagę i nagłośnić problemy pracow-
ników handlu. Swoje obserwacje 
dotyczące warunków pracy i dialogu 
z pracodawcami mogą zgłaszać na 
niej zarówno pracownicy, jak i klienci 
sklepów. Takich uwag jest już ponad 
600. Stronę odwiedziło ok. 50 tys. 
osób. Projekt jest współfinansowany 
ze środków UE. 

Najczęstsze problemy, jakie zgłaszają 
pracownicy branży handlowej, to w kolej-
ności: stres i mobbing, ponadnormatywne 
obciążenie pracą, niskie wynagrodzenia i 
kontrakty terminowe. Szczególnie często 
w czasach kryzysu w sklepach zatrudnia-
ni są pracownicy tymczasowi. 

W dniach 25—26 stycznia 
br. w Krajowym Związku 
Rewizyjnym Spółdzielni 

Spożywców „Społem” w Warszawie, 
w Sali Konferencyjnej im. Ireny 
Strzeleckiej, odbyła się konferencja: 
„Pożądany chleb. Najnowsze trendy 
w piekarnictwie”. Organizatorami 
konferencji były: Krajowy Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Spożywców 
„Społem” i Stowarzyszenie Naukowo-
Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Spożywczego. 

W konferencji uczestniczyły 42 oso-
by ze spółdzielni z całego kraju. Wśród 
zaproszonych gości byli: Bronisław 
Wesołowski – sekretarz generalny 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Spożywczego SIT SPOŻ, Danuta Pająk 
– kierownik Ośrodka Doskonalenia 
Kadr SIT SPOŻ , Jan Tadeusz Woźniak 
– wiceprezes ds. produkcji Spółdzielni 
Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie, 
Jan Maciuba – prezes Zarządu firmy 
AKO S.A. w Bydgoszczy, Tomasz 
Polak – koordynator ds. produktu AKO, 
Magdalena Mart – redaktor naczelna 
„Przeglądu Piekarskiego i Cukiernicze-
go” i Wiesława Szafulera – z redakcji 
„Przeglądu Piekarskiego i Cukiernicze-
go”. 

W pierwszym dniu konferencji 
jej uczestników oraz gości powitali: 
Ryszard Jaśkowski – zastępca Prezesa 
Zarządu KZRSS „Społem” i Bronisław 
Wesołowski – sekretarz generalny SIT 
SPOŻ, którzy również omówili program 
konferencji. Obejmował on następujące 
wykłady, które wygłosili: 

– „Spółdzielczy Znak Jakości – pro-
mowanie spółdzielczych produktów” 
– Waldemar Iwański, konsultant Instytutu 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego, 

– „Surowce i ich wpływ na wysoką 
jakość pieczywa, techniki badania jakości 

surowców” – Jadwiga Rothkaehl, prezes 
Stowarzyszenia Młynarzy RP, 

– „Nowoczesna piekarnia. Promocja 
i techniki promocyjne w sprzedaży 
pieczywa” – Henryk Mruk, dyrektor 
Zarządzania i Marketingu Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Bankowości w Po-
znaniu, 

– „Możliwości pozyskiwania środków 
na działalność piekarni” – Beata Matecka, 
prezes Zarządu Grupy Kapitałowej 
„Business Consulting Group” Sp. z o.o. 

W trakcie konferencji odbyła się pre-
zentacja firmy AKO S.A. w Bydgoszczy, 
która oferuje kilkadziesiąt wyrobów 
w następujących grupach: dodatki tech-
nologiczne, mieszanki piekarskie, koncen-
traty ciastkarskie, koncentraty cukiernicze, 
koncentraty lodów, koncentraty deserów 
mrożonych i koncentraty kulinarne. 

Konferencję w pierwszym dniu za-
kończyła dyskusja dotycząca kierunków 
działania piekarni spółdzielczych, której 
przewodniczyli Ryszard Jaśkowski i Bro-
nisław Wesołowski. 

Drugi dzień konferencji obejmo-
wał bardzo ciekawą wizytę w piekarni 
Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej 
w Warszawie, wyposażonej w najno-
wocześniejsze linie technologiczne. 
Nastąpiła tam ożywiona, otwarta dysku-
sja uczestników konferencji z Zarządem 
SPC dotycząca przyszłości polskiego 
piekarstwa, uzyskiwanych efektów 
pracy i wskaźników ekonomicznych. 
Wymieniano doświadczenia i opinie 
dotyczące nowoczesnej piekarni jaką 
zaprezentowała warszawska SPC. 

Konferencja dała możliwość wymia-
ny doświadczeń i uzyskania ciekawych 
informacji na temat nowych trendów 
w piekarnictwie. Z uwagi na duże zain-
teresowanie tematem konferencji, Zarząd 
KZRSS „Społem” planuje zorganizowa-
nie podobnej konferencji dla pozostałych 
spółdzielni w drugim półroczu br.

Opr.red.

zaawansowane procesy konsolidacji firm 
handlowych, wzrost sprzedaży o 3,7% w 
kwocie ogółem ok. 250 mld zł, z czego 
spółdzielnie „Społem” uzyskały 7 mld 
zł. Następuje rozwój handlu interneto-
wego, głównie w większych miastach, 
rozwój franczyzy oraz spadek sprzedaży 
i produkcji pieczywa, co dotknęło część 
naszych spółdzielni. 

Mimo trudnego rynku, spośród zrze-
szonych w KZRSS spółdzielni tylko jed-
na została zlikwidowana. Bardzo wiele 
spółdzielni inwestowało w modernizacje i 
nowe obiekty, co daje dobre efekty. Nowe 
sklepy LUX powstały m.in. w Zamościu, 
Lublinie, Tomaszowie Maz., Warszawie 
i Częstochowie. W rankingu siły marek 
handlowych w „Rzeczpospolitej” mar-
ka „Społem” znalazła się na wysokim 
15 miejscu. Natomiast na liście 2000 
najsilniejszych przedsiębiorstw – 12 
spółdzielni. 

W 2011 r. w Sejmie na szczęście 
odrzucono niekorzystne dla spółdzielni 
projekty ustaw o spółdzielniach i o spół-
dzielniach mieszkaniowych, które miały 
charakter niszczący. Ich autorami była 
grupa posłów PO, którym sprzeciwili 
się posłowie pozostałych ugrupowań. W 
listopadzie V Zjazd Krajowy Związku 
przyjął program działania na następne 
4 lata. 

Natomiast w roku 2012 – jak za-
znaczył prezes Jerzy Rybicki – należy 
oczekiwać dalszej konsolidacji konku-
rencyjnych firm w detalu i hurcie, co 
spowoduje wzrost liczby sklepów. Mimo 
zahamowania wzrostu sieci hipermarke-
tów rosną sieci sklepów dyskontowych i 
osiedlowych. Będzie następował dalszy 
wzrost cen paliw, energii i kosztów pracy. 
Należy uważać na możliwości bankruc-
twa naszych dzierżawców. 

W związku z tym, aby przetrwać i 
rozwijać się – mówił prezes – trzeba 
przede wszystkim utrzymać niezależność 
spółdzielni, kuszonych do obcych sieci. 
Nie dać się podporządkować obcemu 
zarządowi, ale podejmować umowy o 
współpracy handlowej. Trzeba powrócić 
do koncepcji łączenia się w silniejsze 
spółdzielnie, jak w Olsztynie i Łodzi, 
podejmować rozmowy z większymi, a 
nie wyczekiwać do upadłości. Ważne jest 

aby dywersyfikować dostawy, tak by nie 
dostać się pod dyktat jednego tylko do-
stawcy. Umożliwia to Krajowa Platforma 
Handlowa „Społem”, stanowiąc swoisty 
wentyl bezpieczeństwa przed narzuca-
niem warunków handlowych. 

Prezes Związku uznał też, że nie nale-
ży tracić pieniędzy na przekształcenia w 
spółki, lecz wiązać się nadal ideowo ze 
„Społem”, gdyż w Międzynarodowym 
Roku Spółdzielczości 2012 jest szansa 
przyjęcia korzystnych przepisów dla 
spółdzielni. Spółdzielnie można też 
zabezpieczać przed wrogim przejęciem 
zmieniając statuty zaostrzające kryteria 
przyjmowania do spółdzielni, jednocze-
śnie zapobiegając się starzeniu szeregów 
członkowskich. Spółdzielnie powinny 
wiązać swych członków obowiązkiem 
zakupów w jej placówkach, jak np. w 
Katowicach i Bochni. 

 Jak podkreślił mówca - konieczna 
jest walka o klienta. Trzeba zerwać z 
bylejakością obsługi i nadać indywi-
dualny charakter każdej placówce, np. 
nadając jej imię, dekorując kwiatami, 
uwzględniając lokalne święta i wyda-
rzenia. Aby podnieść poziom obsługi 
można przeprowadzać ankiety wśród 
klientów, szerzej realizować program 
ekologiczny „Społem”, wprowadzać 
powszechną komputeryzację i klima-
tyzację. Uniwersalny sklep osiedlowy 
powinien spełniać również rolę apteki, 
bankomatu, domowej spiżarni, poczty, 
szerzej wychodzić z ofertą np. świeżych 
produktów, półproduktów, wyrobów 
własnych, mlekomatu, gorącej kiełbasy 

i kaszanki, rozbioru i mielenia mięsa na 
miejscu itd.    

Śmielej – jak mówił prezes Rybicki 
– trzeba sprzedawać, albo dzierżawić 
nierentowne placówki, a uzyskane 
środki inwestować w większe rentowne 
sklepy, czy stosować system agencyjny. 
Sprawdza się to w Głogowie, Łęczycy, 
Łodzi, Bielsku Podl. Obchody MRS 
2012 należy wykorzystywać promocyj-
nie, np. w reklamie własnej produkcji 
piekarniczej. 

Ten postulat poparł na gorąco prezes 
Tadeusz Dworski z PSS Puławy, suge-
rując by Związek zorganizował promocję 
telewizyjną, podobnie jak w Puławach 
rzucając hasło: „Kup bez obaw, jedz bez 
stresu, tylko pieczywo z PSS-u!’. 

Z kolei wiceprezes Zarządu KZRSS, a 
jednocześnie prezes Krajowej Platformy 
Handlowej Ryszard Jaśkowski wraz 
ze swymi współpracownikami omó-
wił działania i propozycje Platformy. 
Apelował o większe otwarcie na oferty 
KPH, w tym propozycje sprzedaży ar-
tykułów pod marką własną „Społem”, 
co jest bardzo opłacalne, takich jak 
np. makarony, przetwory warzywne, 
herbaty, czekolady, suplementy diety. 
Uczestnicy konferencji zapoznali się 
również z ofertami produktów na usta-
wionych obok regałach. Wśród nich 
zauważyliśmy m.in. interesujące piwo 
Starovar na licencji czeskiej produkowa-
ne w browarze w Połczynie Zdr., wina 
sycylijskie, świetne sałatki Dawtona, 
regionalne przetwory mięsne z Górna, w 
tym wojskową grochówkę, tanie galaret-
ki owocowe Wodzisław itd. 

Szerzej o ofertach KPH napiszemy w 
numerze następnym.    

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ

W walce o klienta
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l MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI 2012 l
KRS Spotkanie z dziennikarzami

29 lutego br. w siedzibie 
Krajowej Rady Spółdzielczej, 
aby poinformować dzienni-

karzy o programie Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości 2012, przyjętym 
przez KRS, odbyło się spotkanie z 
dziennikarzami w bardziej luźnej for-
mule „śniadania na Jasnej”. Przybyli 
na nie prezes Zarządu KRS Alfred 
Domagalski i jego zastępca Stanisław 
Śledziewski, dyrektor Spółdzielczego 
Instytutu Badawczego dr Adam 
Piechowski, szef Centrum Promocji 
KRS red. Stefan Zajączkowski, przed-
stawiciele różnych branż spółdziel-
czych, w tym „Społem” – prezes MAH 
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła i prezes 
SPC Janusz Kazimierczuk.  Spotkanie 
prowadził red. Jan Ordyński. Obecni 
byli dziennikarze prasy, w tym prasy 
spółdzielczej, radia i telewizji oraz 
prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
RP red. Jerzy Domański. 

Prezes Alfred Domagalski przedsta-
wił założenia obchodów MRS 2012 w 
Polsce, nad którymi patronat objął prezy-
dent RP Bronisław Komorowski. Celem 
obchodów, ogłoszonych przez ONZ na 
całym świecie jest zainspirowanie rzą-
dów do przeglądu prawa krajowego pod 
względem tworzenia warunków rozwoju 

spółdzielczości oraz szeroka promocja 
ruchu spółdzielczego w społeczeństwach 
wszystkich krajów. 

W szczególności w Polsce odbędą 
się różnorodne konferencje, w tym na-
ukowe, festyny, wystawy, konkursy, w 
tym dla dziennikarzy i plastyków, wy-
dane będą plakaty, foldery, kalendarze, 
wybity będzie pamiątkowy medal /jego 
wizerunek zamieszczamy na str.1/ itd. 
Szczególną kulminacją obchodów będzie 
150-lecie najstarszej spółdzielni – Banku 
Spółdzielczego w Brodnicy w maju, 
Dzień Spółdzielczości 1 lipca i Kongres 
Spółdzielczości w listopadzie.   

Z kolei dyrektor SIB dr Adam 
Piechowski mówił o założeniach obcho-
dów Roku w świecie, w tym o promocji 
dokonań rzeszy spółdzielców różnych 
krajów, których jest ponad miliard! O 
problemach spółdzielczości mieszka-
niowej mówił prezes SM Zachód w 
Warszawie Zbigniew Gawron, a o inte-
gracji i współpracy na rzecz lokalnego 
środowiska spółdzielni różnych branż, 
bankowej, mieszkaniowej, mleczarskiej, 
„Społem” i wiejskiej opowiadał prezes 
ambitnej GS „Samopomoc Chłopskiej” z 
Ozorkowa Dariusz Szpakowski. 

Z dużym aplauzem zebranych 
spotkało się wystąpienie przodującej 
spółdzielni GS „SCh” w Szadku Marka 
Kowalskiego, który prezentował nagro-
dzone licznymi nagrodami krajowymi 
znakomite wyroby wędliniarskie i pie-
czywo swojej spółdzielni, produkowane 
w oparciu o tradycyjne, regionalne re-
ceptury. Degustowano je potem chętnie 
podczas części śniadaniowej spotkania.   

Spotkanie nie było tylko zwykłą 
konferencją prasową ale również i forum 
dyskusji o spółdzielczości, którą podjęli 
dziennikarze, m.in. z troską mówiący 
o braku wsparcia rządowego dla ruchu 
spółdzielczego i potrzebie przełamania 
złych stereotypów w mediach red. Jan 
Zwoliński, red. Jan Ordyński oraz kole-
dzy z prasy spółdzielczej.    DG

Program śródmiejski
Dla uczczenia Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości 2012, WSS 
Śródmieście przyjęło następujący pro-
gram działania:
1.  Konkurs dla załóg sklepowych i stoisk na 

„Najlepszy sklep, stoisko roku 2012”.
2.  Promocja Spółdzielni wśród śródmiej-

skiej społeczności  
–  Konkurs dla podopiecznych Ośrodka 

Wychowawczego TPD pod hasłem 
„Społem WSS Śródmieście członkiem 
międzynarodowej spółdzielczości”.

–  Zorganizowanie spotkań ph : „Społem WSS 
Śródmieście łączy tradycję z  nowoczesno-
ścią”  z podopiecznymi TPD i uczniami 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 
dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii 
Galewskiej i ich opiekunami w Izbie  
Pamięci połączonych  z wizytami w wy-
branych placówkach

–  Konkurs plastyczny : ph. „Społem WSS 
Śródmieście Spółdzielnią blisko lokalnej 
społeczności”.

3.  Promowanie spółdzielczych przedsię-
biorstw i ich produktów poprzez

–  realizację wspólnego projektu torby re-
klamowej ze sloganem i logo Roku 2012

–  degustacje, pokazy kulinarne, ceny dnia, 
tygodnia  inne.

4.  Promocja Roku 2012 z wykorzystaniem 
:

–  witryn sklepowych (plakaty, naklejki, 
prezentacja prac konkursowych itp.)

–  regałów wystawienniczych (kiwaki, 
winietki)

–  strony www, papieru firmowego, 
krzyżówki i stron w Społemowcu 
Warszawskim, informacji handlowej 

–  kalendarza firmowego, okazjonalnego 
nadruku na kopertach

– bilonownic itp. 
5.  Obchody Międzynarodowego Dnia 

Spółdzielczości w roku 2012
–  życzenia dla organizacji  spółdzielczych, 

członków spółdzielni, redakcji, wydaw-
nictw, z wykorzystaniem okoliczno-

ściowej grafiki, prac uczniów placówek 
oświatowo-wychowawczych etc.

–  udział w Jarmarku Spółdzielczym  (org. 
przez KRS, czerwiec )

–  akcenty MRS 2012 w placówkach han-
dlowych (m.in. plakaty)

6.  Udział w konferencjach , seminariach 
poświęconych spółdzielczości i innych 
akcjach oraz imprezach  promujących 
spółdzielczość.  

–  udział w Bożonarodzeniowym Jarmarku 
Spółdzielczym   Hotel Gromada „Dom 
Chłopa”, będącym imprezą towarzyszącą  
konferencji : „Spółdzielczość Socjalna 
jako forma reintegracji społeczno-za-
wodowej osób  niepełnosprawnych” , 
zorganizowanej przez Krajowy Związek 
Rewizyjny  Spółdzielni Inwalidów 
oraz Ogólnopolski Zarząd Rewizyjny 
Spółdzielni Socjalnych,  której jednym 
z celów była m.in. promocja MRS 2012 
.(Sprzedaż ciast, słodyczy, produktów 
ekologicznych, akcesoriów świątecz-
nych etc.  Stoisko obsługiwane przez 
DH Sezam) .

7.  Umieszczenie  informacji o spółdzielni  
w wydawnictwie inspirowanym przez 
KZRSS Społem”–  Spółdzielczość 
Polska”.

8.  Zgłoszenie IZBY PAMIĘCI  do 
Krajowej Rady Spółdzielczej – która 
będzie tworzyła   wykaz   spółdzielczych 
placówek historycznych , a następnie 
Muzeum Historii Spółdzielczości w 
Polsce obejmie nad nimi patronat.

9.  Wspieranie międzynarodowych imprez 
organizowanych przez KRS m.in. 
Spółdzielczej Spartakiady Zimowej   
(Wisła 2-4 marca) , Międzynarodowego   
Festiwalu Spółdzielczych Zespołów 
Artystycznych w Polanicy Zdroju (paź-
dziernik).
Wyżej wymienione działania zostały 

przyjęte przez Zarząd Społem WSS 
Śródmieście na posiedzeniu w dniu 6 
września 2011 r.

Zarząd Klubu Publicystów Spół-
dzielczych Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP, w związ-

ku z Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości 2012, ogłasza wstępne 
zapisy na intensywne warsztaty dzien-
nikarskie, dla osób zainteresowanych 
nabyciem umiejętności i praktyki 
dziennikarskiej, szczególnie w zakre-
sie spółdzielczości. 

Warsztaty, organizowane pod egidą 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i we 
współpracy z organizacjami spółdziel-
czymi oraz redakcjami czasopism spół-
dzielczych, obejmą zajęcia teoretyczne 
i praktyczne. W programie m.in. zasa-
dy i organizacja pracy dziennikarza i 
redakcji, zbieranie informacji, gatunki 
dziennikarskie, realizacja zadań dzien-
nikarskich.

Przewidujemy 3-miesięczny, 60-go-
dzinny, popołudniowy kurs wykładów i 
ćwiczeń w grupach 15-osobowych, dwa 
razy w tygodniu po 2-3 godziny, prowa-
dzony przez bardzo doświadczonych, 
wieloletnich dziennikarzy, ze specjal-
nością prasową, radiową i telewizyjną 
oraz public relations. 

Informacje i wstępne zgłoszenia pod 
telefonem redakcyjnym: 827-92-41 
wewn. 227. /red./ 

Jak przypominał niedawno prezes 
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej 
Alfred Domagalski, funkcjonujący od po-
nad 150 lat ruch spółdzielczy skupia dziś 
na świecie blisko miliard ludzi. W 253 tys. 
spółdzielni w krajach Unii Europejskiej 
zatrudnionych jest 4,5 miliona osób, a 
działalność spółdzielni ma wpływ na ży-
cie 140 mln ich członków. Spółdzielczość 
stanowi więc istotny komponent świato-
wego systemu społeczno-gospodarczego 
nastawionego na zaspakajanie potrzeb 
materialnych, społecznych i kulturalnych 
swoich członków. Spółdzielnie kierują 
się własnym systemem wartości oraz 
zasadami odróżniającymi je od pod-
miotów komercyjnych.

Troska o ludzi
Zgodnie z Deklaracją spółdziel-

czej tożsamości spółdzielnie swoją 
działalność opierają na wartościach 
samopomocy, samoodpowiedzialności, 
demokracji, równości, sprawiedliwości 
i solidarności, a członkowie spółdzielni 
wyznają wartości etyczne uczciwości, 
otwartości, odpowiedzialności społecz-
nej i troski o innych. Nie ulega wątpli-
wości, że ten system wartości wpisuje 
spółdzielnie w szeroko rozumianą spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu. 

Realizacji tych wartości służą 
Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze, 
które mówią o dobrowolnym i otwartym 
członkostwie, demokratycznej kontroli 
członkowskiej, ekonomicznym uczest-
nictwie członków, autonomii i niezależ-
ności, kształceniu, szkoleniu i informacji, 
współpracy międzyspółdzielczej oraz 
trosce o społeczność lokalną.  

 Wbrew obiegowym opiniom spół-
dzielczość także w Polsce posiada 
ciągle znaczący potencjał materialny 
i społeczny. Blisko 10 tys. spółdzielni 
zrzesza ponad 8 mln członków i za-
trudnia ponad 300 tys. pracowników.  

Przyjęta w połowie lat siedemdziesią-
tych nowa strategia rozwoju świata. opar-
ta na teorii neoliberalizmu zepchnęła na 
margines wszystkie inne, niż komercyjne 
formy gospodarowania. Nowa filozofia 
stanowić miała remedium na wszelkie 
bolączki jakimi dotknięty został świat. 
Niestety, czas pokazał, że także ten sys-
tem nie jest doskonały.   

Polska od początku transformacji 
ustrojowej, niestety wpisała się w ten 
scenariusz. Zrezygnowano, po części 
z przesłanek politycznych, po części z 
chęci odreagowania przeszłości, ale także 
na skutek silnego wpływu teorii neolibe-
ralnej, z rozwoju i wspierania wspólnoto-
wych, zbiorowych form przedsiębiorczo-
ści na rzecz indywidualizmu i programów 
lojalnościowych. Marginalizacja wszyst-
kich innych niż komercyjne, form aktyw-
ności gospodarczej ludzi, wcześniej czy 
później musi przynieść zagrożenia natury 
społecznej.

Proces deregulacji gospodarki, obej-
mujący również spółdzielczość związany 
został z wiarą w racjonalność indywi-
dualnych zachowań ludzi. Tak było 
dopóty, dopóki przedsiębiorstwo służyło 
zaspokajaniu potrzeb i realizacji celów 
postawionych sobie przez jego właści-
ciela. Wszystko uległo zmianie, kiedy 
maksymalizacja zysku stała się celem 
samym w sobie, a efektywność zaczęła 
być pojmowana jedynie, jako proces nie-
kończącego się gromadzenia bogactwa. 
Efektem są powtarzające się kryzysy 
gospodarcze obciążające niczemu nie 
winnych pracowników najemnych, ren-
cistów i emerytów oraz spadek udziału 
płac pracowników najemnych w wartości 
dodanej przedsiębiorstw komercyjnych 
(8,6% w latach 1982 - 2006). 

Wolna gromada
Spółdzielnie natomiast, pomyślane 

zostały i zaprojektowane jako przedsię-
biorstwa członkowskie o trwałym, po-
nadczasowym charakterze, służące wielu 
pokoleniom. Wydaje się, że zrozumienie 
tej kwestii we współczesnych warun-
kach napotyka na największe problemy. 
Własność prywatna stała się bowiem 
tożsama z własnością indywidualną. 

Spółdzielnia to nie spółka!
Spółdzielczość była, jest i pozo-

stanie dobrowolnym wyborem ludzi. 
Jest oznaką wolności i demokracji. 
Spółdzielczość to jedna z  form ak-
tywności ludzi mająca na celu dobro 
wszystkich tworzących ją osób i 
środowiska w którym funkcjonuje. 
Spółdzielnie z uwagi na swój społecz-
no-gospodarczy charakter stanowią 
najbardziej trwałe struktury społeczne 
stanowiące znakomity model samoor-
ganizacji społeczeństwa i niezbędny 
element państwa obywatelskiego.

Spółdzielczość nie była  i nie jest sys-
temem gospodarczym „głównego nurtu”, 
w niczym mu nie zagraża lecz stanowi 
jego wzbogacenie i uzupełnienie, nada-
jąc rynkowi bardziej przyjazny, ludzki 
wymiar a ludziom umożliwiając poszu-
kiwanie sensu życia. 

Walory spółdzielczego systemu 
nabrały szczególnego znaczenia w 
obliczu kolejnego kryzysu finan-
sowego i gospodarczego, którego 
skutki boleśnie doświadczają społe-
czeństwa niemal we wszystkich pań-
stwach świata. Proklamowanie przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych 
roku 2012 Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości jest najlepszym 
dowodem na podkreślenie jej roli i 
znaczenia we współczesnym „zaawan-
sowanym” kapitalizmie. Decyzją tą 
wspólnota narodów świata pragnie 
zwrócić uwagę szerokiej opinii spo-
łecznej na przymioty spółdzielczego 
systemu dające szansę dla wielu ludzi 
na udział w procesie gospodarowania 
stosownie do posiadanych kwalifikacji 
i możliwości. 

Bronić  praw
Wielkim zadaniem dla środowiska 

spółdzielczego w Międzynarodowym 
Roku Spółdzielczości jest jej obrona. 
Należy  bronić spółdzielczą ideę przed 
błędnymi decyzjami politycznymi, ale 
także przed własnymi słabościami. 
Należy bronić systemu, który jest po-
trzebny dla ludzi, ale także dla Państwa. 
Więcej dobrych, funkcjonujących 
zgodnie z międzynarodowymi zasadami 
spółdzielni, to więcej ludzi niezależnych 
i mniejsze obciążenie państwowych 
funduszy społecznych. Więcej dobrych 
spółdzielni to więcej ludzi aktywnie 
uczestniczących w rozwoju społeczno-
gospodarczym kraju i wnoszących wła-
sny wkład w ten rozwój. 

Całe środowisko spółdzielcze jest od-
powiedzialne za realizację podstawowe-
go celu postawionego przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych; tym celem jest 

W okresie obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 war-
to przypomnieć o podstawowych wartościach i walorach spółdzielczości, 
zwłaszcza na tle egoistycznych zapędów pewnych grup łasych na majątek 
spółdzielczy, które chcą przekreślić spółdzielczość. Chcą przekształcać spół-
dzielnie w komercyjne spółki, gdzie dominuje kapitał i czysty zysk, a nie 
człowiek i jego potrzeby. Należy odnowić nasze poczucie tożsamości i dumy 
z półtorawiekowych tradycji i przynależności do wielkiej światowej rodziny 
spółdzielców. Aby powrócić do idei i marzeń naszych poprzedników, którzy w 
Hymnie Spółdzielców głosili: „Oto staje nas wolna gromada/ Budowniczych 
tworzących swój świat/ W którym złoty cielec już nie włada/ A nowego w nim 
życia tkwi ład”.     

budowanie lepszej świadomości szero-
kiej opinii społecznej dotyczącej spół-
dzielczości, jej roli i znaczenia zarówno 
dla ludzi jak i państwa.

Zrozumienie, że spółdzielnie to nie 
spółki kapitałowe, a członkowie spół-
dzielni to nie akcjonariusze jest klu-
czem do zbudowania właściwego dla 
nich prawa. Tak bowiem jak własność 
prywatna nie jest tożsama z własnością 
indywidualną, tak też forma gospoda-
rowania spółdzielczego nie jest tożsa-
ma z formą kapitałową. 

Kształtowanie prawa, które czyni ze 
spółdzielni ułomną spółkę kapitałową 
jest de facto działaniem obliczonym 
na likwidację systemu spółdzielczego. 
Mądry ustawodawca różnicuje warunki 
funkcjonowania różnych podmiotów w 
zależności od celu jaki im przyświeca, a 
ludzie w zależności od tych warunków i 
osobistych predyspozycji dokonują wy-
boru formy, własnej aktywności. 

Klub Publicystów Spółdzielczych

Wa r s z t a t y  
dziennikarskie

Od lewej: A. Piechowski, A. Domagalski, J. Ordyński, S. Zajączkowski i S. Śledziewski.

Miły uśmiech dla czytelników od J. Wój-
towicz-Garwoła
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Za kadencji premiera Jerzego 
Buzka został wprowadzony w 
Polsce filar kapitałowy ubez-

pieczeń emerytalnych w 1999 roku, 
będący złowrogim dla  naszego kraju 
eksperymentem. Unikalnym, gdyż 
wprowadzono go  jeszcze tylko w 
Argentynie i Chile (po kilku latach 
został tam na skutek kompletnej klapy 
odrzucony) oraz na Łotwie i Litwie i na 
Węgrzech, które  także zlikwidowały  
swoje Otwarte Fundusze Emerytalne, 
gdyż łupiły ich państwo ile się bezczel-
nie dało. 

Niemcy, Francja oraz inne kraje euro-
pejskie nie wprowadziły przymusu prze-
kazywania części składki emerytalnej do 
zarządzania przez prywatne firmy, a tym 
samym opodatkowania społeczeństwa  na 
długie lata na rzecz prywatnych instytucji 
finansowych. Michał  Boni ani Leszek 
Balcerowicz nie chcieli poradzić się 
Niemców lub Francuzów i wprowadzili 
OFE wbrew interesom narodowym. 
Zakrzyczeli medialnie nasze społeczeń-
stwo podając fałszywe  argumenty.  

Niestety, jak się  okazało polskie 
władze musiały wkrótce zacząć zaciągać  

wysoko oprocentowane kredyty, żeby 
zaspokoić regularną daninę dla OFE. 
Ani pan  Boni ani pan Balcerowicz nie 
byli łaskawi przedstawić społeczeństwu 
ani ... ówczesnemu rządowi  istoty tego 
systemu. Polegał on na tym, że dokład-
nie zdefiniowano składkę na OFE, czyli 
regularne horrendalne wpłaty, ale nie 
zdefiniowano  wysokości przyszłych 
emerytur. 

Ubezpieczony nie wie ile, kiedy i od 
kogo otrzyma emeryturę. Tymczasem 

przymiarki uczynione po 10 latach dzia-
łania OFE w Polsce wykazały niezbicie, 
że emeryt  otrzymywałby co miesiąc od 
... 50 do 100 zł, natomiast ZUS wypła-
całby mu od 300 do 900 zł. Jak ma być 
inaczej, skoro wyższa kadra w ZUS zara-
bia od 8 do 14 tysięcy miesięcznie, co nie 
odbiega od normy krajowej,  natomiast w 
każdym z działających w Polsce 14 OFE  
kadra kierownicza  otrzymuje  pobory 
wynoszące średnio 100 tysięcy złotych 
miesięcznie... 

Przypomnę  Czytelnikom jaki krzyk 
medialny i rumor podniósł się, kiedy dwa 

lata temu Sejm ustawowo obniżył tę wy-
muszoną 12 lat temu składkę  miesięczną 
ZUS-u na OFE z 7,3% do 2,3%. A Leszek 
Balcerowicz,  od wielu lat apologeta glo-
balizacji, krzyczał  w nieparlamentarny 
sposób na posłów, że podjęli tak ważną 
dla Polaków  decyzję. Wbrew faktom 
próbował obłudnie przekonywać, że to 
jest niedobra ustawa. Pokazał, że  jest 
służką światowych instytucji finanso-
wych... Szerzej o tym pisałem w kwietniu 
ub.r. w felietonie pt. „Chciwość OFE”. 

Zdaniem wybitnych, uczciwych 
ekspertów przymus wpłat należności 
do zagranicznych i krajowych instutucji 
finansowych jest niezgodny z art. 20 
Konstytucji RP. Pracujący Polacy, tak jak 
niegdyś chłopi pańszczyźniani, zostali 
przywiązani do ziemi, tak teraz oni do 
OFE. Takie ustalenie stanowi  zagrożenie 
dla finansów państwa, płacących składki, 
no i jest patologiczne. Jest to autostrada 
do katastrofy, ponieważ zyski są niższe 
od oprocentowania kredytów. Taka glo-
balistyczna spekulacja  może skończyć 
się utratą płaconych środków. 

Niebezpieczne OFE

Czyżby  powracała prohibicja? 
Dziennik Gazeta Prawna 15 lute-
go 2012 roku informował, że „UE 

chce ograniczać handel alkoholem”, 
że już w kwietniu decyzją władz Unii 
Europejskiej w państwach członkow-
skich mogą zostać wprowadzone przepi-
sy ograniczające handel alkoholem. 

Rozwiązania, które zaproponowała 
Światowa Organizacja Zdrowia, zostały 
zaakceptowane przez wszystkie kraje 
europejskie podczas polskiej prezydencji 
w Unii.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o 
rozwiązaniach, które proponuje raport 
Światowej Organizacji Zdrowia, zaak-
ceptowany przez wszystkie kraje euro-
pejskie podczas naszej prezydencji w 
Radzie Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem sklepy z alkoho-
lem otwarte byłyby jedynie przez osiem 
godzin dziennie. Punkty sprzedaży były-
by prowadzone wyłącznie przez państwo 
i tylko na obrzeżach miast. Propozycje 
WHO zakładają też wprowadzenie suro-
wych regulacji wykluczających reklamę 
alkoholu.

Czy jednak do tego dojdzie? Zalecenia 
WHO nie są wiążące prawnie. Komisja 
Europejska również nie wypowiedziała 
się jeszcze oficjalnie w tej sprawie. 
Ponadto zalecenia naruszają zasadę po-
mocniczości, według której o tego typu 
działaniach podejmowane są decyzje na 
szczeblu narodowym, a nawet lokalnym. 
A jak na razie władze lokalne nie są w 
stanie przeforsować czasowej, kilkugo-
dzinnej prohibicji w swoich miastach (p. 
Wrocław, Szczecin).

Zalecenia WHO zgodnie oprotestowa-
ły Polska Izba Handlu, Business Centre 

CO PISZĄ INNI?
Club i Polska Organizacja Handlu i 
Dystrybucji. 

Ten rok przyniesie kontynuację fali 
przejęć w handlu i dystrybucji  infor-
mował Parkiet 06-02-2012 r.

W 2011 roku w segmencie handlu i 
dystrybucji zawarto transakcje przejęć 
na przynajmniej 3 mld zł. W tym roku 
wartość przejęć w tym segmencie może 
być podobna –informuje Parkiet, na pod-
stawie szacunków BZ WBK.

Jak podaje Parkiet, w trakcie procesu 
sprzedaży jest tylko sieć Stokrotka na-

leżąca do Emperii, jednak nieoficjalnie 
wiadomo, że więcej spółek chce sprzedać 
swój biznes detalicznych lub hurtowym. 
Z informacji „Parkietu” wynika, że na 
sprzedaż mogą zostać wystawione sklepy 
należące do Bomi oraz Eko Holdingu. 

Wszystko rozstrzygnie się po sfina-
lizowaniu sprzedaży supermarketów 
należących do Emperii. Ta transakcja 
pokaże, w którym kierunku pójdzie ry-
nek. Ponadto, pojawi się silny inwestor 
gotów do konsolidacji rynku –nabywca 
Stokrotek będzie bowiem chciał praw-
dopodobnie dalej przejmować –oceniają 
analitycy pytani przez Parkiet.

Konsolidacja wpłynie na radykalny 
spadek cen żywności  twierdził dzien-
nik.pl 2 lutego br. pisząc, że konsolidacje 
na rynku spożywczym doprowadzą do 
spadku cen nawet o 30 proc.

Zdaniem ekspertów do końca tego 
roku ceny w małych sklepach osiedlo-
wych spadną o 15 proc., zaś w ciągu 2 –3 
lat powinny zrównają się z tymi w dużych 

marketach. –To efekt konsolidacji, jaka 
ma obecnie miejsce na rynku hurtowym 
–wyjaśnia Andrzej Faliński, dyrektor 
generalny POHiD. 

Rynek handlu hurtowego przestraszył 
się danych mówiących o tym, że coraz 
więcej małych samodzielnych sklepów 
przegrywa walkę o klienta z wielkimi 
sieciami i znika z rynku.

Czy  Polska Grupa Supermarketów 
przekroczy 2 mld zł obrotów? –zasta-
nawiał się portal dlahandlu.pl  2 lutego 
2012.

W bieżącym roku Polska Grupa 
Supermarketów liczy na złamanie bariery 
2 mld zł obrotów. Rok ubiegły grupa za-
kończyła ze skonsolidowanymi obrotami 
w wysokości 1,5 mld zł.

– Ubiegły rok otworzyliśmy z 201 
sklepami, a zamknęliśmy z 309. Tym 
samym spółka zrealizowała plany roz-
woju na 2011. W bieżącym roku firma 
chce kontynuować  działania podjęte w 
2011 r. – mówi Michał Sadecki, dyrektor 
zarządzający PGS. 

Firma rozmawia obecnie z kilkoma 
lokalnymi sieciami handlowymi na temat 
akwizycji.

Sieć Polska Grupa Supermarketów 
jest organizacją niezależnych detalistów 
branży spożywczej działających pod 
wspólnym szyldem Top Market, Delica 
i Minuta8. Celem spółki jest tworzenie 
średniej wielkości sklepów „blisko klien-
ta” o charakterze delikatesowym.

(oprac.jmj)

Czas prohibicji

Ograniczenie kosztów energii 
elektrycznej ma dla handlowców 
ogromne wyzwanie. Zmniejszenie 

zużycia energii to obniżenie kosztów 
funkcjonowania sklepów. Nic więc dziw-
nego, że poświęca się temu problemowi 
coraz więcej uwagi.

Najczęściej dotychczas praktykowany 
sposób, to zmiana dostawcy energii. Ale 
wprowadzanych jest coraz więcej inno-
wacji technicznych. Wśród najczęściej 
rozważanych rozwiązań wymieniane są: 
geotermia, panele solarne, lampy solarne, 
gruntowe wymienniki ciepła.

O podejmowanych przez handlow-
ców działaniach w tym zakresie pisał na 
Portalu spożywczym.pl, Łukasz Rawa.

Np. właściciel supermarketów 
Intermarche i Bricomarche realizuje 
projekt, który ma na celu użyteczne 
wykorzystanie tzw. odpadowego ciepła, 
traconego bezpowrotnie. Odzyskane cie-
pło wykorzystywane jest do ogrzewania 
wody sanitarnej i budynków sklepowych. 
System ogranicza zużycie energii o 30 
proc.

Grupa Muszkieterów jest też w trak-
cie analizy projektów wykorzystania 
w swoich sklepach zielonej energii. 
Rozważa wykorzystanie geotermii oraz 
panelów solarnych. Przymierza się do 
testów oświetlenia parkingów za po-
mocą lamp solarnych oraz gruntowych 
wymienników ciepła., wspomagających 
system ogrzewania budynków. Stosując 
energooszczędne źródła światła, re-
dukuje emisję CO2  i obniża koszty 
energii.

W sklepach Muszkieterów oprawy w 
liniach świetlnych posiadają stateczniki 

elektroniczne; świetlówki energoosz-
czędne to coraz częściej T5 o dłuższej 
żywotności.

Z kolei IKEA zakupiła niedawno dwie 
farmy wiatrowe i zamierza kupić trzecią. 
Inwestycja ta umożliwi produkcję energii 
dla 16 sklepów. Jest to kontynuacja wcze-
śniejszego inwestowania w dachowe 
kolektory słoneczne, kogenerację ciepła 
i energii elektrycznej.

E.Leclerc analizuje wykorzystanie 
zielonej energii. Najbardziej intere-
sujące sieć rozwiązanie to geotermia 
Przemawiają za tym niskie koszty kon-
serwacji i niezależność od pogody.

Lidl zamierza inwestować w zielone 
technologie poprzez stosowanie wyłącz-

nie naturalnych czynników chłodniczych 
w instalacjach obsługujących centra 
dystrybucyjne. Strategia sieci zakłada 
wykonywanie obiektów sklepowych w 
technologii ekologicznej – pozyskiwanie 
ciepła z gruntu, odzysk ciepła z urządzeń 
chłodniczych oraz zastosowanie rekupe-
racji w wentylacji pomieszczeń.

W Macro Cash & Carry rozważa 
się zastosowanie siłowni wiatrowych 
w nowo powstających obiektach, do 
produkcji energii elektrycznej, jak 
również zastosowanie kogeneracji lub 
wymienników typu GWC. W budynkach 
wprowadzona została nowa generacja 
źródeł światła o obniżonym watażu. 
Wprowadzana jest technologia oświe-
tlenia LED. W chłodnictwie, w nowej 
hali w Krakowie, został zastosowany 
czynnik CO2, bezpieczny dla środowi-

ska naturalnego. Instalacja oparta na 
tym czynniku ma stać się standardem 
w sieci.

Tesco zamierza w tym roku otworzyć 
w Górze Kalwarii sklep wyposażony w 
rozwiązania gwarantujące ograniczenie 
zużycia energii o ponad 60 procent. 
Pierwszy obiekt w Polsce wykorzystują-
cy technologie do pozyskiwania energii 
naturalnej: ogniwa fotowoltaiczne, tur-
biny wiatrowe i gruntowy wymiennik 
ciepła, został zbudowany przez Tesco w 
2006 r. Od tamtej pory oddano do użytku 
jeszcze 5 takich obiektów.

Biedronka ma dwa tzw. zielone sklepy, 
a w przygotowaniu są jeszcze cztery. W 
zielonych sklepach testowane są tech-

nologie, które będą wykorzystywane w 
dalszym rozwoju sklepów sieci w Polsce. 
Testuje też wydajność gruntowych wy-
mienników ciepła. Zamierza również 
odzyskiwać energię cieplną z agregatów 
chłodniczych.

Inwestując w efektywne wykorzysta-
nie energii, firmy mają szansę zmniejszyć 
opłaty nawet o 30 proc. Przede wszyst-
kim trzeba usprawnić energochłonne 
procesy. Największym problem w osią-
ganiu oszczędności, oprócz możliwości 
technicznych, jest brak świadomości 
użytkowników prądu. Promowanie idei 
racjonalnego korzystania z energii należy 
rozpocząć od zmian postaw i zachowań 
pracowników.

(oprac.jmj)

Kosztowna energia

Zdaniem prof. Józefiny Hrynkiewicz, 
kierownika Zakładu Polityki Społecznej 
UW nieracjonalność tego rozwiązania 
polega na tym, że zyski możliwe do 
osiągnięcia  przez OFE z inwestowania 
generalnie są niższe od  niż koszty odse-
tek, jakie Polska miała i musi płacić od 
długu, który powstał  przez nieudolność 
kadry kierowniczej OFE. Tak absurdalne 
rozwiązanie naraża Polskę  na ogromne 
ryzyko związane z rzeczywistą  i formal-
ną niewypłacalnością. Cały kraj zadłuża 
się, żeby OFE  mogło inwestować na 
giełdzie i gdzie indziej.

Do korzystania z usług OFE zmuszono 
15,5 milionów Polaków, tzn. zdecydowana 
większość pracujących.  Na koniec stycz-
nia br. aktywa netto wszystkich 14 OFE 
wyniosły łącznie 233 miliardy zł., zaś w 
tegorocznym budżecie państwa zaplano-
wano dochody na łączną kwotę 293 mld 
zł..Warto wiedzieć, że w ub.r  Fundusze 
zamiast efektywnie zarabiać na nasze 
przyszłe emerytury, traciły pieniądze na 
giełdzie. Giełdowy  hazard nie opuszcza 
nadal zarządzających funduszami OFE 
– na koniec stycznia br. mieli ulokowane 
w akcjach prawie 77 mld zł, czyli o 7 mld 
zł więcej niż miesiąc wcześniej.

 JERZY  WOJCIEWSKI

W związku z proklamowa-
niem przez ONZ roku 2012 
Międzynarodowym Rokiem 

Spółdzielczości, Społem WSS Śródmieście 
podjęła szereg działań. Promocja Roku 
2012 obejmuje m.in. umieszczenie w wi-
trynach i salach sprzedażowych plakatów, 
naklejek, oznaczeń w postaci woblerów 
popularnie zwanych” kiwakami”, winie-
tek cenowych dla produktów spółdziel-
czych oraz promocję wyrobów sektora 
spółdzielczego w ramach degustacji, 
pokazów kulinarnych, wyróżnianie ich 
w informacji handlowej (gazetka) itp. W 
celach promocyjnych wykorzystywana 
jest również strona internetowa, łamy 
Społemowca Warszawskiego, papier fir-
mowy, kalendarz firmowy itp. 

Dla załóg sklepowych i stoisk ogło-
szony został konkurs na „Najlepszy 
sklep/stoisko roku 2012”. 

Zaplanowano również upowszech-
nienie tego wyjątkowego Roku wśród 
współpracujących ze Spółdzielnią 
ośrodków szkolno-wychowawczych. Dla 
przybliżenia spółdzielczości spożywców 
podopiecznym, m.in. Środowiskowego 
Ogniska TPD, zorganizowane zostało 

spotkanie w Izbie Pamięci śródmiejskiej 
spółdzielni. 

W spotkaniu z kustoszem Izby panem 
Kazimierzem Bendkowskim udział 
wzięli: Klaudia i Marta Jaczewskie, 
Oliwia Gawlik, Konrad Pergoł, 
Dagmara Złoch i ich opiekunka 
Angelika Kołodziej, którzy z dużym 
zainteresowaniem przyswajali informa-
cje nie tylko dot. spółdzielczości spo-
żywców, ale i na temat innych sektorów 
spółdzielczych. 

Na zakończenie blisko godzinnego 
spotkania, jego uczestnicy dokonali wpi-
su do Księgi Pamiątkowej, dziękując „za 
zaproszenie do zapoznania się ze „skar-
bami” Izby Pamięci. Od prowadzącego 
otrzymali firmowe, społemowskie długo-
pisy, a od WSS Śródmieście słodycze.

 Przybliżenie społemowskiej organi-
zacji, być może przyszłym spółdzielcom, 
miało związek z ogłoszonym przez 
organizatora spotkania konkursem pla-
stycznym pn. „Społem WSS Śródmieście 
członkiem międzynarodowej spółdziel-
czości”. 

Jot

WSS Śródmieście Koło Spółdzielczyń

Na spotkanie Koła Spółdzielczyń w dniu 7 lutego br. zostali zaproszeni przed-
stawiciele Stowarzyszenia Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii pań-
stwo Agata i Kamil Porazińscy. Tematem pogadanki była Lizbona, stolica 

i największe miasto Portugalii, położona na siedmiu wzgórzach, przy ujściu rzeki 
Tag do oceanu Atlantyckiego. 

To właśnie stąd żeglarze rozpoczynali swoje wyprawy w erze wielkich odkryć geo-
graficznych. Do najsławniejszych należał pionier wypraw żeglarskich Henryk Żeglarz 
i Vasco da Gama, który opłynął Afrykę i odkrył Indie. 

Najstarszą dzielnicą miasta jest Belem, skąd wypływały statki na oceany. Alfama, 
nastrojowa dzielnica historycznych zabytków, zachwyca labiryntem wąskich, ciasnych 
uliczek i zaułków. Fasady budynków wyłożone są płytkami i kaflami w pastelowych 
kolorach. 

Niezapomnianym wrażeniem jest przejażdżka żółtym tramwajem wąskimi uliczka-
mi starej części miasta. W nowoczesnej dzielnicy EXPO wybudowanej z okazji EXPO 
98 znajduje się największe Oceanarium w Europie i najdłuższy most „Porte Vasco da 
Gama” liczący około 20 km. 

Do najważniejszych zabytków Lizbony należą:
Zamek św. Jerzego, Katedra Se, Klasztor Hieronimitów, Pomnik Odkrywców, 

Wieża Belem, kościół św. Antoniego. Tutaj znajduje się Przylądek Roca stanowiący 
najdalej na zachód wysunięty punkt lądu stałego Europy. W XVIII wieku miało miejsce 
silne trzęsienie ziemi w Lizbonie, po którym na nowo odbudowano miasto. 

Sympatyczni geografowie przekazali nam swoje wrażenia z podróży i wyświetlili 
ciekawe zdjęcia. Spółdzielczynie z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wiadomo-
ści. Kier. działu samorządowego Anna Markowska podziękowała za trzeci rok miłej 
współpracy.

Tekst i foto: IRENA CHOJNOWSKA

Jedna czwarta ludności w Europie 
zagrożona jest ubóstwem. 115 milionów 
osób w UE, czyli 23,4 proc. ludności, 
było zagrożonych w 2010 r. ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym –podało 8 
lutego br. unijne biuro statystyczne Eurostat. 
W Polsce jeszcze więcej: 27,8 proc., czyli 
ponad 10 mln. 

Co 10. mieszkaniec UE w wieku poniżej 
59 lat życia mieszka w rodzinie, w której 
dorośli pracowali mniej niż 20 proc. ich 
potencjału pracy w ciągu minionego roku. 
W Wielkiej Brytanii i Belgii jest najwyż-
szy odsetek takich osób (po 13 proc.), a w 
Luksemburgu, Szwecji i Czechach najniż-
szy (po 6 proc.)

Dzieci są najbardziej zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym –wynika z 
raportu Eurostatu. W 2010 roku 27 proc. osób 
w UE w wieku do 18 lat zostało dotkniętych 
przez co najmniej jedną z trzech form ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, w porównaniu 
z 23 proc. ludności w wieku 18-64 lata i 20 
proc. osób w wieku od 65 lat.

W Polsce, według Eurostatu, 30,8 proc. 
dzieci jest zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz 27,6 proc. 
dorosłych w wieku 18-64 lata i 24,4 proc. 
osób w wieku od 65 lat.

Opr.red.

Miliony w biedzie

http://www.portalspozywczy.pl/tagi/andrzej-falinski,435.html


Str. 4                SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 3 (541) SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 3 (541)            Str. 5

Dokończenie ze str. 1

 Dokończenie ze str. 1

nizatorem, mają służyć przede wszystkim 
spółdzielniom – właścicielom. Dlatego 
program każdego spotkania jest zawsze 
dostosowany do potrzeb i specyfikacji 
działania spółdzielni. Dla zwiększenia 
efektywności prezentowanych informacji, 
każde konsultacje handlowe wspierane są 
multimedialnymi prezentacjami ukierun-
kowanymi na dostarczanie uczestnikom 
bardzo skompensowanej, a jednocześnie 
wyczerpującej wiedzy.

Podczas spotkania zaprezentowały się 
cztery firmy z różnych branż. 

Carlsberg, trzeci co do wielkości w 
producent piwa w Polsce i czwarty na 
świecie. Swoja ofertę dla spółdzielni 
opracował na bazie sponsoringu spor-
towego. Firma Carlsberg, jako jeden z 
oficjalnych sponsorów mistrzostw UEFA 
EURO 2012, posiadająca wieloletnie do-
świadczenie w sponsoringu sportowym, 
przygotowała dla swoich klientów  cieka-
we atrakcje, które maja zapewnić konsu-
mentom wiele niepowtarzalnych emocji. 
Przedstawiciele firmy Carlsberg Monika 
Toroszewska i Roman Janiszewski za-
proponowali i przedstawili uczestnikom 
zasady konkursu dotyczącego sprzedaży 
piwa firmy Carlsberg w placówkach deta-
licznych spółdzielni Społem. Nagrodami 
dla najlepszych są wejściówki VIP do 
Fun Parku na mecze piłkarskie podczas 
mistrzostw. 

Kolejne prezentacje to firmy z branży 
nieżywnościowej. Butcher’s – producent 
karmy mokrej i suchej dla kotów i psów. 
Brytyjska firma, obecna od roku na rynku 
polskim, aktywnie uczestnicząca w pro-
mocjach miesięcznych organizowanych 
przez MAH oraz firma KABO – działają-
ca od 26 lat na rynku w segmencie agencji 
marketingowych. 

Na zakończenie wystąpiła firma cu-
kiernicza Raj–Plus z Warszawy, której 
wyroby produkowane są w nowoczesnej 
pracowni cukierniczej wybudowanej 
pod nadzorem Sanepidu z uwzględ-
nieniem norm obowiązujących w Unii 
Europejskiej. Jednymi z największych 

MAH „Społem” odbiorców wyrobów Raj–Plus są m.in. 
WSS Śródmieście, WSS Praga Południe 
i WSS Wola.

Konsultacje handlowe to również 
spotkanie poświęcone prezentacji ofer-
ty Mazowieckiej Agencji Handlowej, 
przeznaczonej dla spółdzielni Społem. 
Podczas spotkania zostały omówione 
aktualne i zaplanowane na marzec br. 
promocje markowych produktów, kon-
kursy wspierające sprzedaż, a także nowe 
akcje promujące wizerunek spółdzielni. 
Szczególna uwagę zwrócono na nowe, 
atrakcyjne  formy reklamy.

Kontynuacja trwającej od kilku lat 
telewizyjnej kampanii reklamowej Grupy 

MAH, od 15 stycznia 2012 roku została 
wzbogacona o emisje w TVP Warszawa, 
kilka razy dziennie, billboardów spon-
sorskich przed i po Prognozie Pogody. 
Ośmiosekundowy wizerunek  spółdzielni 
(każdej z osobna) jest doskonałym sposo-
bem wizualizacji ich sieci detalicznych. 
Istotny jest również fakt, ze Prognoza 
Pogody jest jedna z najchętniej ogląda-
nych pozycji w telewizji.

Taka forma sponsoringu stwarza ko-
rzystny kontekst dla promowania marki, 
poprzez skojarzenie jej z konkretną pro-

pozycją programową. Stosowanie tego 
narzędzia komunikacji marketingowej w 
sposób regularny i konsekwentny przy-
nosi marce sponsora wymierne korzyści. 
Dlatego Mazowiecka Agencja Handlowa 
zaplanowała taką formę wizualizacji 
spółdzielni na antenie telewizyjnej do 
końca 2012 roku.

Od 1 marca br. na Dworcu 
Centralnym w Warszawie zobaczymy 
kolejną odsłonę promocji spółdziel-
ni Społem z Grupy MAH. Będzie to 
reklama czterech spółdzielni: WSS 
Śródmieście, WSS Wola, PSS Wyszków i 
PSS Wołomin na  wielkoformatowych no-
śnikach  tzw. citylightach. Podświetlane 

panele reklamowe o formacie 1200 mm x 
1800 mm stanowią nieodzowny element 
miejskiego krajobrazu. Citylighty to je-
den z najlepiej targetowalnych nośników 
reklamy zewnętrznej, pozwalających 
na precyzyjne planowanie kampanii do 
określonych grup docelowych. Kolorowe 
billboardy z wizerunkiem spółdzielni i 
ich placówek w Galeriach Południowo-
Zachodniej i Północno-Zachodniej 
będzie mogło zobaczyć ok. 2 mln ludzi 
odwiedzających miesięcznie Dworzec 
Centralny w Warszawie.

DOROTA ZĘGOTA

Konsultacje handlowe

Jaki pisał portal dlahandlu.pl 27 
stycznia br., szefowie ogólno-
spożywczych sieci handlowych 

chcieliby co roku notować takie zwyż-
ki, jakie są udziałem niszowych firm, 
handlujących żywnością ekologiczną. 
Dlatego na sprzedaży bio produktami 
chcą zarobić zarówno małe sklepy spe-
cjalistyczne, duże sieci jak i sprzedaw-
cy internetowi. 

Jak wynika z badań firmy Inquiry w 
ciągu czterech lat wartość rynku certy-
fikowanej ekożywności w Polsce ma 
się niemal podwoić. W 2011 roku jego 
wartość wzrosła o 25 proc., do 375 mln 
zł, wobec 300 mln w 
2010 r. i 200 mln zł 
w 2009 roku. W 2012 
roku sprzedaż eko-
żywności ma szansę 
utrzymać ponad 20-
procentową dynamikę 
i urosnąć do 458 mln zł. Jednak udział 
żywności ekologicznej w całym rynku 
żywnościowym to tylko ok. 0,25 proc. 

Jednym z hamulców rozwoju sektora 
jest niska świadomość klientów, z któ-
rych tylko 10 proc. kupuje ekologiczną 
żywność, a także niskie nakłady na 
reklamę tych produktów. Dla przykładu 
przeciętny Duńczyk na żywność eko-
logiczną wydał w 2009 roku około 138 
euro, a statystyczny Polak ok. 2 euro. 
Ale to oznacza, że przed nami otwierają 
się wielkie perspektywy rozwoju. Chce 
je wykorzystać kilka dużych oraz wiele 
mniejszych podmiotów. 

Budowa sieci  
W Polsce ekoprodukty można kupić 

m.in. w sieci Organic Market, która pro-

wadzi sklepy Organic Farma Zdrowia. 
Obecnie ma ich 25, głównie w gale-
riach handlowych. Do 2013 roku mają 
powstać kolejne dwa, trzy sklepy tej 
sieci. Spółka wyda na nie ok. 1 mln zł. 
Rozbudowa sieci wynika z utrzymujące-
go się popytu na żywność ekologiczną. 
Sprzedaż za cały 2011 rok wyniosła 
31,724 mln złotych, co stanowi 40,1 
proc. wzrostu w stosunku 2010 roku i 
jest rekordową sprzedaż roczną w histo-
rii spółki, która istnieje od 2003 roku. 
Free Delikatesy Ekologiczne to obec-
nie sieć 6 sklepów. W 2012 r. firma 
planuje kolejne otwarcia w Krakowie, 

Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdyni, 
Gdańsku, Warszawie oraz w miejsco-
wościach podwarszawskich. Rok 2011 
spółka zakończyła zyskiem oraz 52 proc. 
wzrostem przychodów. Do końca 2013 w 
sieci Free Delikatesy ma działać około 55 
sklepów.

Pod koniec 2011 roku na otwarcie 
pierwszych ekologicznych delikatesów 
pod marką Eko Społem zdecydowała 
się także Społem PSS w Poznaniu. 
Placówka jest efektem współpracy 
spółdzielni z dystrybutorem ekopro-
duktów – firmą Biofuturo Trade. 
Spółdzielnia liczy na to, że ten pierw-
szy sklep, da początek nowej sieci skle-
pów Eko Społem. Dotychczas Społem 
rozwijało jedynie półkę z produktami 
ekologicznymi w swoich placówkach 
handlowych. /Niestety autor artykułu 

nie dostrzega realizowa-
nego z powodzeniem w 
sklepach „Społem”, w tym 
w Warszawie Programu 
Ekologicznego „Społem” 
– przyp.red./. 

Trendy rozwojowe 
Sieć Żółty Cesarz sprze-

daje produkty ekologiczne 
od 2004 roku. Początkowo w 
Warszawie. Obecnie także w 
Krakowie, Gdyni, Toruniu, 
Grudziądzu. W sumie sieć 
liczy osiem placówek: dwie 
własne i sześć franczyzowych. 
Jak informuje właścicielka 
sieci uruchomienie sklepu 
ze zdrową żywnością to 
inwestycja rzędu 70 tys. zł. 
Nowy koncept sprzedażowy 
zdecydowała się wprowadzić 
firma Zielony Loft z Trójmiasta. 
Spółka pod nazwą Slow Food 

& Garden oferuje ekologiczną żywność 
w centrach ogrodniczych. Obecne po-
wierzchnie na jakich zlokalizowane są 
działy Slow Food & Garden zajmują od 
50 do 150 mkw. W ramach sieci funk-
cjonują już cztery placówki partnerskie. 
Potwierdzeniem na rosnące zaintereso-
wanie zakupem zdrowej żywności było 
powstanie w 2010 roku BioBazaru, zlo-
kalizowanego w Warszawie w fabryce 
Norblina. Ekologiczny targ, na którym 
sprzedawane są tylko produkty organicz-
ne z certyfikatem i to bezpośrednio od 
rolnika-producenta na tyle przypadł do 
gustu warszawiakom, że pod koniec 2011 

roku uruchomiono kolejny BioBazar 
w Starej Papiernii w Konstancie. 
Do świadomych klientów poszukują-
cych ekologicznej żywności postanowili 
dotrzeć m.in. właściciele platformy na-
toobe.pl, która daje możliwość zakupów 
bezpośrednio od producentów produktów 
naturalnych, ekologicznych oraz trady-
cyjnych. Docelowo asortymentem e-
sklepu ma być wszystko, co wiąże się ze 
zdrowym stylem życia: a więc żywność, 
ale także np. kosmetyki, odzież, AGD, 
zabawki, literatura itd. A jest to tylko 
jeden z wielu e-sklepów, oferujących 
zdrową żywność. Z roku na rok będzie 
ich przybywać, bo zdaniem ekspertów w 
ciągu kilku lat wartość rynku ekożywno-
ści wzrośnie do 1 mld zł.

Memento...
Ołów, kadm, azotyn, rtęć, pestycydy, 

wzmacniacze smaku, przeciwutleni-
acze, konserwanty – to nie przepis 
na mieszankę wybuchową, to tylko 
niektóre ze składników przeciętnego 
obiadu, składającego się z zupełnie 
normalnych produktów: fasolki, 
kiełbasek, chleba, sera, wody...

Nie zdajemy sobie sprawy, w jaki 
sposób i przy użyciu jakich chemikaliów 
produkuje się dziś żywność. Francuski 
rolnik, uprawiający jabłka, stosuje prze-
ciętnie 32 preparaty chemiczne, zanim 
zbierze plon. Wśród nich są pestycydy, 
nawozy, środki do tępienia pasożytów i 
chwastów oraz wiele innych, zazwyczaj 
wysoce niebezpiecznych substancji.

Związki między chorobami takimi jak: 
rak, białaczka, cukrzyca, a skażeniem 
wody, żywności czy powietrza, został 
udowodniony tysiącem badań. Promujmy 
więc eko-żywność. 

Opr.red.

Rozwój eko-handlu

WSG Centrum

Oby tak dalej!

podłogę, wymieniono okna, założono 
klimatyzację,  uruchomiono drugą windę 
towarową, pomalowano ściany w pubie. 
W zakładzie Targówek założono wenty-
lację, a w stołówce NIK ułożono glazurę. 
Poza tym spółdzielnia dzierżawiła lokale 
byłych pięciu zakładów: Gruba Kaśka, 
Zodiak, Praha, Przy Kurierze, Ulubiona. 

Na akcję socjalną wydatkowano ponad 
334 tys. zł, w tym na wypoczynek dzieci, 
wczasy pod gruszą, zapomogi, akcje 
świąteczną, pożyczki mieszkaniowe.    

W roku 2011 spółdzielnia wypra-
cowała zysk brutto w wysokości 1.489 
tys. zł, tj. 114,1%. Najwyższy zysk 
osiągnął bar Bambino – 470 tys. zł, 
natomiast stratę przyniosło bistro 
Gocław. Planowana marża i inne 
wpływy w kwocie 9,6 mln zł została 
wykonana w wysokości 10,1 mln zł, tj. 
105%. Natomiast planowane koszty na 
2011 r. wykonano w kwocie 8,6 mln zł 
tj. 103,6%. 

Ambitne plany spółdzielni przewidują 
pozyskiwanie nowych lokali, a także 
bieżącą analizę wyników ekonomicz-
nych zakładów gastronomicznych i 
podejmowanie działań dla poprawy ich 
rentowności. Zostanie utrzymana działal-
ność socjalna na rzecz byłych i obecnych 
pracowników oraz ich dzieci w ramach 

posiadanych środków finansowych, a 
także zostanie zapewniona doroczna dy-
widenda dla członków WSG Centrum.   

Niemal półmilionowy zysk jasno 
wskazuje na gospodarną, rozważną i 
ze śmiałą, konsekwentną wizją roz-
woju działalność zarządu i jej prezes 
Haliny Kalinowskiej. Tak w dyskusji 
mówili zgodnie członkowie spółdzielni. 
Wskazywali też na utrzymywanie co-
rocznej godziwej dywidendy, znaczący 
wzrost płac oraz to, że w wyniku przemy-
ślanych remontów wypiękniały zakłady, 
przede wszystkim kawiarnia Rozdroże. 
Do tych pozytywnych ocen dołączyłem 
też jako redaktor, obchodzącego w tym 
roku 50-lecie Społemowca, dziękując za 
jego sponsorowanie i prenumeratę.

W osiągniętych pozytywnych rezul-
tatach ekonomicznych niemała jest w 
tym zasługa całej załogi spółdzielni oraz 
harmonijnie współpracującej z zarządem 
Rady Nadzorczej, co podkreślała prezes 
Halina Kalinowska, dziękując wszyst-
kim za współpracę w minionym roku. 
Odpowiadając na pytania, poinformowa-
ła również o promocji zakładów w czaso-
pismach warszawskich oraz o wspieraniu 
związku niewidomych, fundacji pomocy 
dzieciom i innych, m.in. Fundacji Beaty 
Tyszkiewicz „Zdążyć z pomocą”.   

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ

Greckie smaki
Rozmowa z szefem firmy The Greek Gourmet, 

popularnym telewizyjnym, ekspertem kulinarnym 
THEOFILOSEM VAFIDISEM

przypominali sobie smaki, poznane 
podczas wyjazdów do słonecznej Grecji. 
I tak na przykład proponuję m.in. sałatkę 
z buraczków, w połączeniu z makaronem 
couscous (kuleczki) i serem Halloumi, 
dymką, sałatą rzymską, oliwkami, przy-
prawioną sokiem z pomarańczy, oliwą i 
octem balsamicznym. Inne potrawy to 
filet z kurczaka z cukinią, serem, porem, 
suszonymi pomidorami, oliwkami, świe-
żym rozmarynem i majerankiem, w połą-
czeniu z makaronem oraz owoce morza z 
papryką grillowaną i serem. 

Polecam też grecki jogurt, dużo 
makaronu, który w Grecji uwielbia-
my, a szczególnie Spaghetti Espressi, 
który gotujemy tylko dwie minuty. Do 
tego dużo warzyw, sporo pomidorów, 
tych świeżych, lub suszonych, pasty z 

bakłażana, tradycyjne oliwy z oliwek, 
oliwki, ser Feta, rośliny strączkowe, w 
tym te które są w Polsce mało używane 
– soczewicę i cieciorkę. 

– A które z potraw greckich i pol-
skich lubi Pan najbardziej?  

– U mnie w domu króluje grecka 
kuchnia, ale często robimy z żoną też 
polskie zupy, które uwielbiam. Mamy w 
domu urządzenie Cooking Chef, które 
jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko 
dla profesjonalnych kucharzy, ale też do 
użytku domowego. Przyrządzamy w nim 
zupy, np. ogórkową, pomidorową, żurek, 
jarzynową, z soczewicy czy cieciorki, 
owoce morza, gulasz, risotto, sosy, ciasta, 
nawet jajka. Uważam, że najsmaczniej-
sze są polskie wędliny i ogórki kiszone. 
Macie kapitalne wędliny wyrabiane 
według tradycyjnych, regionalnych re-
ceptur. 

Przede wszystkim jednak polecam 
wszystkim Polakom nasz grecki styl je-
dzenia, często przy wspólnym, rodzinnym 
stole, bez pośpiechu, ciesząc się wspólnie 
darami natury, spokojną, rodzinną, przy-
jacielską atmosferą. Nietrudno wtedy 
o uśmiech na twarzach, pogodę ducha, 
życiową radość i optymizm, które nie 
powinny nas nigdy opuszczać. 

Przy okazji zapraszam Czytelników 
do odwiedzenia ciekawych XVI  
Międzynarodowych Targów 
Gastronomicznych Euro-gastro 2012 do 
Centrum Targowo-Kongresowego MT 
Polska  przy ul. Marsa 56c w Warszawie 
w dniach 21-23 marca br., a na nich VII 
Festiwalu Kuchni Greckiej. 

– Dziękuję za rozmowę.  

Rozmawiał: 
DARIUSZ GIERYCZ

 Dokończenie ze str. 1
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Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców
Leokadia  Chrostek

Książki do poduszki

Poświęciła „Społem” – i w ogóle 
spółdzielczości – całe dorosłe 
życie, czterdzieści lat intensywnej 

pracy, ale po przejściu na emeryturę 
nadal udziela się społecznie. „Po prostu 
nie potrafię przestać…” – śmieje się pani 
Leokadia, która przez większość z osób, 
którzy ją znają, nazywana jest piesz-
czotliwie <Lodzią>. „Spółdzielczość to 
przecież moja, prawdziwa, pasja życio-
wa” –dodaje.

Już przy pierwszym kontakcie osobi-
stym łatwo jest zauważyć, że ta, wprost 
kipiąca energią, urodziwa niewiasta, jest 
przykładem <człowieka czynu>; prze-
konanego o potrzebie działania, jeśli się 
chce – zgodnie z przekonaniami – wpły-
wać na otaczającą nas rzeczywistość. A 
kiedy zachodzi taka potrzeba, twardo 
walczyć – bez różnicy, czy o zacho-
wanie całej spółdzielczości jako takiej, 
czy o przetrwanie jakiejś pojedynczej 
spółdzielni w zagubionym zakątku 
Polski. Bo przecież jest ona także swego 
rodzaju <mikrokosmosem> dla ludzi 
tam zatrudnionych, miejscem, które 
zapewnia materialny byt ich rodzinom; 
często jedynym, znanym <sposobem na 
życie>…  

Związki pani Leokadii ze spółdziel-
czością można uznać za rodzinne – bo-
wiem jej ojciec był prezesem spółdzielni 
na Podlasiu. Pracę zawodową rozpoczę-
ła na Śląsku, w Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców w Tychach. Pracowała 
tam na różnych stanowiskach, m.in. w 
dziale kontroli. Na koniec była szefem 
zakładowej organizacji Związków 
Zawodowych.

W 1983 r, w momencie powsta-
nia Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych  (zrzesza-
jącego 25 związków branżowych), 
zostaje wybrana na I Kongresie tej 
organizacji, odbywającym się w po-
bliskich Katowicach, wiceprzewodni-
czącą Komisji Rewizyjnej. W związku 
z objęciem tej funkcji przenosi się 
do stolicy, uważając wówczas swój 
pobyt w Warszawie jedynie za chwi-
lowy ….Ale pół roku później zostaje 
wybrana przewodniczącą Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników 
Spółdzielczości i Handlu, zrzeszającej 
wtedy 300 tys. członków – i, siłą rzeczy 
– znajdującą się w czołówce OPZZ, za-
równo gdy chodzi o liczebność, jak i ak-
tywność. Poza kierowaniem Federacją 
Zw. Zaw. Pracowników Spółdzielczości 
i Handlu, pani Leokadia pełni funkcję 
członka Rady i Prezydium OPZZ. I nie-
przerwanie, przez następne dwadzieścia 
lat, walczy (skutecznie!) o przetrwanie 
spółdzielczości i o jej ochronę przed 
następstwami uchwalania kolejnych 
przepisów o charakterze <likwidacyj-
nym>, których prawdziwym celem było 
rozbicie spółdzielczości i umożliwienie 
<pirackiego> przejmowania jej mienia, 
pod pozorem <prywatyzacji>. Sytuacja 
skłaniała wówczas do stosowania na-
wet tak oryginalnych ( i pracochłon-
nych) środków przez Federację, jak 
np. po ogłoszeniu <sławetnej> Ustawy 
z 1990 r, zamiast struktury zlikwido-
wanej Centrali ”Społem”  czasowe, 
ale trwające przez rok, przejęcie roli 
<łącznika> spółdzielni społemowskich 
w skali całego kraju.  Spotkania takie 
odbywały się cyklicznie we wszystkich 

województwach. Uczestniczyli w nich 
prezesi Zarządów, przewodniczący 
Rad Nadzorczych i przedstawiciele 
Związku Zawodowego. Pani Leokadia 
jest głęboko przekonana (i dawała temu 
niejednokrotnie wyraz publicznie), 
że przyjęcie takiego modelu sprawnie 
współpracującego <triumwiratu> w 
dziedzinie działalności i zarządzania 
spółdzielnią, może również służyć <na 
zewnątrz> za prawdziwy wzorzec de-
mokratycznego zarządzania wspólnym 
majątkiem członków. Jest to także 
gwarancja zachowania odpowiedniej 
równowagi w sytuacji, kiedy mogłoby 
dochodzić do jakiejś sprzeczności in-
teresów ogółu członków, pracowników 
czy kierownictwa, stojącego np. przed 
alternatywą : dać wyższe zarobki, wy-
płacić dywidendy czy inwestować – co 
przez wiele lat było palącą konieczno-
ścią, bo częstokroć decydowało o prze-
trwaniu na <trudnym> rynku.  

Reprezentując Federację i OPZZ  L. 
Chrostek występowała też niejedno-
krotnie na forum międzynarodowym, 
broniąc interesów spółdzielczych. 
Tak było m.in. na zorganizowanym 
przez Międzynarodową Organizację 
Pracy spotkaniu w Genewie, gdzie 
po jej rozmowie z przewodniczącym 
delegacji „Solidarności”,  Marianem 
Krzaklewskim wypracowano (po raz 
pierwszy!) wspólne stanowisko obu 
polskich Central Związkowych.

Walcząc o zachowanie spółdziel-
czości spożywców, starała się (nawet 
w okresie strasznej <nagonki> propa-
gandowej na spółdzielczość, nazywaną 
wtedy <reliktem komunizmu>) prze-
konywać decydentów, że to właśnie 
od spółdzielczości należy się uczyć 
demokracji. 

Ze sprawowanych funkcji odeszła w 
2004 r. Szczyci się tym, ze nigdy nie 
robiła nic dla uzyskania taniego pokla-
sku. Za to odczuwała wielką satysfakcję 
także wtedy, gdy udało się jej uratować 
od likwidacji jakąś małą spółdzielnię na 
dalekiej prowincji.

Działalność Leokadii Chrostek zosta-
ła doceniona przez różne gremia. Posiada 
wszystkie odznaczenia branżowe. 

Wyróżniona została Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Na ostatnim Kongresie OPZZ 
otrzymała, z rąk prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego, 
za całokształt działalności, 
Oficerski Krzyż Zasługi OOP. 

Obecnie L. Chrostek 
działa społecznie – bo „w 
pracy społecznej widzi 
doskonałe pole dla kontynu-
owania dawnej działalności”. 
Dwukrotnie była wybie-
rana do Rady Nadzorczej 
Warszawskiej Spółdzielni 
Spożywców Śródmieście. 
Obecnie wchodzi też w skład 
Komisji Rewizyjnej. Uważa, 
że działalność Zarządu i or-
ganów samorządowych WSS 
Śródmieście należy uznać 
<za wzorcowe> w tak trud-
nych dla spółdzielczości cza-
sach. Jej zdaniem w sposób 
szczególny należy podkreślić 
umiejętność pozyskiwania 
przez kierownictwo spół-
dzielni i zjednywania sobie 
różnorakich sojuszników.

CEZARY 
BUNIKIEWICZ

To prawdziwe czytadła, które 
czyta się jednym tchem. Mimo, 
że dwa opasłe tomy. Jeden w 

twardej oprawie, zatytułowany „Od 
Wisły do Rzeki Perłowej”, liczy 555 
stron, a drugi, w miękkiej, opatrzony 
tytułem „Żelazna obroża”, zawiera 
„tylko” 301. Te przygody sprzed ponad 
pół wieku, brzmią tym bardziej fanta-
stycznie i niewiarygodnie, niczym słyn-
ne wyczyny szeregowca Franka Dolasa 
w „Jak rozpętałem II wojnę światową”. 
Napisane z równym humorem, często 
męskim, rubasznym, z przymrużeniem 
oka, budzącym szczery śmiech. A jed-
nak były to autentyczne przeżycia, osa-
dzone w zupełnie innej PRL-owskiej, 
obecnie jakby egzotycznej, epoce. 

Świat się niesłychanie zmienił. 
Opisane kraje – od Polski, „najwesel-
szego baraku w obozie”, poprzez inne 
„demoludy”, kraje bałkańskie, arabskie, 
azjatyckie, aż do Chin, zmieniły się 
diametralnie! Dla młodego czytelnika 
to odkrycie niemal kopernikańskie. A 

wszystko to brawurowo opisał niedawno 
dla wydawnictw Zysk i Spółka i Nowy 
Świat dziennikarz, dyplomata i podróżnik 
Ryszard Sługocki. 

On to, po październikowej „odwilży” 
w 1957 r. zorganizował pod egidą popu-
larnego „Expressu Wieczornego” niesa-
mowitą, pionierską wtedy wyprawę zwy-
kłym polskim samochodem „Warszawa”, 
produkcji FSO na Żeraniu. Wymagało to 
wtedy niesamowitego wysiłku, uporu, 
starań, aby pokonać ogromne góry biuro-
kracji, partyjnego sztywniactwa, koleżeń-
skiej bezinteresownej zawiści, braków 
technicznych itd. Ale w nagrodę, obu 
śmiałków dziennikarzy, bo w wyprawie 
towarzyszył Zygmunt Rzeżuchowski, 
czekała wielka przygoda życia. 

Trudno wyobrazić sobie, aby teraz 
ktoś powtórzył podobny wyczyn. Tysiące 
kilometrów po drogach i bezdrożach, 
w ekstremalnych warunkach upałów, 
pustyń, gór i to nie wypieszczonym 
fabrycznie wyścigowym wyczynowcem 
jak w rajdzie Paryż- Dakar, ale zwykłą 

„Warszawą” z taśmy produkcyjnej! 
Obecnie też nikt nie przejechałby od 
Wisły do Rzeki Perłowej poprzez ogar-
nięte wojną i konfliktami kraje i regio-
ny, takie jak Kurdystan, Iran, Birma, 
Afganistan, Pakistan, Kaszmir, burzliwe 
pogranicza turecko-irańskie, czy afgań-
sko-pakistańskie.        

Podobnie ma się rzecz z drugą książką 
o pracy polskich robotników w Libanie 
za rządów pułkownika Kadafiego. To 
też zupełna egzotyka, dzisiaj zupełnie 
niedostępna w ogarniętym rewolucją 
kraju. Również i w tamych warunkach 
autor wydobywa smakowite kąski o 
„urokach” biurokracji, ludzkich przy-
ziemnych przywarach i słabostkach, ale 
i czasem przyjemnych chwilach arab-
skiej przygody. 

Mogę tylko potwierdzić ten specyficz-
ny klimat polskich baz budowlanych za 
granicą, tysiące kilometrów z dala od kra-
ju i rodzin, w obcym środowisku. Przed 
laty bowiem, jako dziennikarz, spędziłem 

dwa tygodnie bardzo ostrej zimy na pol-
skich budowach gazociągu jamalskiego 
w okolicach Połocka, Wielkich Łuków 
i Toropca. Rodaków nękała nostalgia, 
monotonia pracy i ograniczonych moż-
liwości wypoczynku, co rozładowywali 
w nocnych biesiadach i weekendowych 
zabawach „w mieście”.  

Nawet w najgorszych warunkach, 
autora obu książek Ryszarda Sługockiego 
nie opuszcza nigdy humor i optymizm, 
co sprzyjało podróżniczemu szczęściu i 
unikaniu większych katastrof. 

Czarno-białe zdjęcia, pasujące do 
minionej epoki, którymi książki zilu-
strowano, dokumentują trasy dzielnych 
podróżników. Szkoda tylko, że w tej 
przygodowej literaturze pominięto tak 
potrzebne przy tej okazji mapy podróży, 
aby umożliwić czytelnikowi dokładne 
śledzenie przygód bohaterów. Ale można 
to naprawić przy następnych wydaniach 
książek.

CZYTELNIK    

„Warszawą” do Chin

Galeria Rondo

8 lutego br. w cepeliowskiej 
Galerii „Rondo” u zbie-
gu Al. Jerozolimskich i ul. 

Marszałkowskiej otwarto wystawę, 
będącą swego rodzaju przeglądem 
twórczości mazowieckiego artysty 
ludowego Eugeniusza Węgiełka z 
Pęcławia koło Góry Kalwarii.

Artysta współpracuje z Cepelią już 
od 1980 r, a jego prace wystawiane 
były na licznych wystawach w kraju i 
za granicą, m.in. w Chicago w Stanach 
Zjednoczonych, budząc tam olbrzymie 
zainteresowanie zwiedzających. Posiada 
też znaczne grono wielbicieli swojej, 
„tętniącej życiem”, sympatycznej twór-
czości. Początkowo rzeźbił w drzewie, 
tworząc naturalistyczne, niezwykle barw-
ne i „żywe” scenki rodzajowe, postacie 
Chrystusa i świętych, ludzi przy pracy i 
„od święta” (np. pary ślubne), utrwalał 
obrzędy regionalne itd. 

Jednak postanowił – co także za-
owocowało powodzeniem – zająć się 
również malarstwem. A ostatnio, po-
sługując się narzędziami specjalistycz-
nymi, które ofiarował mu emerytowany 
profesor ASP, zajął się też rzeźbieniem 
w kamieniu. Mówiąc o wszechstron-
ności pana Eugeniusza warto dodać, 
że podczas wernisażu towarzyszącemu 
otwarciu tej wystawy, przygrywał także 

przybyłym gościom na gitarze, nucąc 
z nimi powszechnie znane, dowcipne 
piosenki.

Szczerze polecając wszystkim od-
wiedzenie tej barwnej, promieniującej 
jakimś niezwykłym optymizmem i 
urokiem wystawy, można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa 
twierdzić, że każdy tam 
znajdzie coś – jakieś 
konkretne dzieło pana 
Węgiełka – przed któ-
rym na pewno zatrzyma 
się dłużej, uśmiechnie 
do siebie i powie: „Tak, 
to jest naprawdę znako-
mite. I takie urocze… 
Chciałbym to mieć u 
siebie w domu”. 

A taką decyzję moż-
na tam podjąć zaraz, 
gdyż istnieje możliwość 
n a t y c h m i a s t o w e g o 
zakupienia eksponowa-
nych dzieł. Dużych i 
małych, poważnych (o 
charakterze sakralnym) i 
śmiesznych, jak rodem z 
bajki para ślubna – pan-
na młoda to stylizowana 

świnka w welonie i białej, uroczystej 
sukni, a on to kawaler w ciemnym gar-
niturze i kapeluszu, spod którego wystają 
diabelskie rogi. 

Tekst i foto: 
CEZARY BUNIKIEWICZ

Warszawiacy zawsze byli znani 
z kurtuazji wobec tzw. płci 
przeciwnej. W każdej war-

stwie społecznej  panie były adorowa-
ne, chociaż na bardzo różne sposoby. 
Nawet w półświatku obowiązywał 
pewien specyficzny rodzaj galanterii 
wobec Maniek, Hanek…
Apaszem Staszek był, w krąg znały go ulice,
W spelunkach, tam, gdzie czarne życie wre.
Kochanką jego była zwykła ulicznica
Co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe.
I pomimo to Stach kochał swoją Hankę,
I choć nieraz zbił, skatował aż do krwi. 
A kiedy znów przepraszał swą bogdankę
Czule szeptał do niej: „Cóż jam zrobił, cóż?”.
Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy.
Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal.
Że w oczach łzy, ja wiem, to moja wina,
Bo życie płynie wśród tak burzliwych fal. 

Nawet biskupi składali hołdy kobie-
tom. M.in. biskup Ignacy Krasicki na-
pisał wiersz – komplement dedykowany 
jednej z warszawskich piękności.
Ignacy z imienia, Krasicki z nazwiska,
Swą panią najpokorniej za kolanko ściska.

towarzystwie tutejszym; kobieta którą 
nie zwykłam widywać dotąd inaczej jak 
otoczoną poszanowaniem zupełnym, 
na której wejście do salonu mężczyźni 
powstają, do której nie mówią inaczej, 
jak  z pełnym grzeczności i uszanowa-
nia ukłonem; tutaj ujrzałam ją odartą 

najzupełniej z tej uroczej powagi.(…)
Nawet co do tualety balowej nie ma 

tu żadnej przymusowej formy; kobiety 
ubierają się strojnie i według reguł ba-
lowych… Mężczyźni zaś przychodzą na 
bal, jak się któremu podoba; jedni więc 
tańczą we frakach, białych krawatach i 
rękawiczkach, a drudzy w tużurkach lub 
żakietach…

Zapytałam mojej towarzyszki, czy 
te panie, tak strojne, nie czują się ob-
rażone, że mężczyźni tak się abnegują 
w ubraniu?

Odpowiedziała mi ze zdziwieniem. 
– A cóż to może obchodzić kobiety?”

I pomyśleć, że to jednak Jankesi 
rozpropagowali Walentynki.

JASJAN

Ścisnąłby  i wyżej … może za kolano…
Jednak, na nieszczęście, nam to zakazano.
Zresztą, jam ksiądz, a pani pobożna:
Nie można!

Nic dziwnego, że przywykłe do wszel-
kich odmian uwielbiania  warszawianki, 

ze zdziwieniem konstatowały, iż istnieją 
miejsca na ziemi, gdzie kobieta nie jest 
wynoszona na ołtarze.

W wydawnictwie „Biblioteka Warsza-
wska”, w zeszycie kwietniowym 1875 
roku rozpoczęła publikować swój pa-
miętnik z pobytu w Ameryce, Krystyna 
Narbuttówna. Oj, dostało się od niej 
Jankesom, dostało:

„Obcy dostrzegacz wchodząc w towa-
rzystwo, od razu nieprzyjemnie uderzony 
jest widokiem gburowatości i tej zupełnej 
bezżenny, z jaką tu mężczyzna traktuje ko-
bietę. Widocznym jest, że nie czuje się on 
bynajmniej obowiązany do jakichkolwiek 
ustępstw dla niej…

Nie umiem opisać mojego wrażenia, 
kiedy po raz pierwszy znalazłam się w 

Jankesi bez galanterii

Warszawo, 
ty moja Warszawo

Artysta wszechstronny
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Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym 
od osób fizycznych w 2011 r.

Podatnik ma prawo do następujących 
odliczeń w zeznaniu rocznym PIT  w po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
za rok 2011 , a mianowicie::

1.  Na spłatę odsetek od kredytu (po-
życzki) mieszkaniowego – w zezna-
niach za 2011 rok. podatnik, który w 
latach 2002-2006 zaciągnął kredyt 
(pożyczkę) na spłatę kredytu (po-
życzki)mieszkaniowego oraz każdego 
kolejnego kredytu refinansowego 
(pożyczki) zaciągniętego na spłatę 
ww. zobowiązań, wydatki poniesione 
na spłatę odsetek od tych kredytów 
(pożyczek) może odliczyć od dochodu 
uzyskanego w roku 2011 z uwzględ-
nieniem zasad: 
l  kredyt (pożyczka) mieszkaniowy 

został udzielony w latach 2002-
2006,

l  kredyt (pożyczka) mieszkanio-
wy był udzielony przez podmiot 
uprawniony na podstawie prze-
pisów prawa bankowego albo 
przepisów o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych do 
udzielania kredytów (pożyczek), a 
z umowy kredytu (pożyczki) wyni-
ka, że dotyczy on jednej z inwesty-
cji wymienionych w oświadczeniu 
PIT-2K,

l  kredyt (pożyczka) udzielony na 
spłatę kredytu (pożyczki) miesz-
kaniowego lub każdego kolejnego 
kredytu zaciągniętego na spłatę 
tych kredytów zaciągnięty został 
w bankach lub kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych działają-
cych we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, jak i w 
Konfederacji Szwajcarskiej,
–  do upływu terminu spłaty okre-

ślonego w umowie o kredyt 
mieszkaniowy zawartej przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., nie 
dłużej jednak niż do dnia 31 
grudnia 2027 r.

–  inwestycja dotyczy budynków 
mieszkalnych lub lokali miesz-
kalnych znajdujących się na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przeznaczonym pod 
budownictwo mieszkaniowe w 
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, a w 
razie braku tego planu – okre-
ślonym w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wydanej na podstawie 
obowiązujących ustaw,

Utrzymano nadal wcześniejsze 
odliczenie dotyczące podatników, 
którzy dokonują odliczeń z tytułu 
faktycznie poniesionych wydatków 
na spłatę odsetek od kredytu (po-
życzki) udzielonego bezpośrednio 
podatnikowi (a nie np. developerowi 
czy spółdzielni mieszkaniowej) na 
sfinansowanie inwestycji mającej na 
celu zaspokojenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych, związanej z: bu-
dową budynku mieszkalnego, albo  
wniesieniem wkładu budowlanego 
lub mieszkaniowego do spółdzielni 
mieszkaniowej na nabycie prawa do 
nowo budowanego budynku miesz-
kalnego albo lokalu mieszkalnego w 
takim budynku, albo zakupem nowo 
wybudowanego budynku mieszkalne-
go lub lokalu mieszkalnego w takim 
budynku od gminy albo od o s o b y , 
która wybudowała ten budynek w 
wykonywaniu działalności gospodar-
czej, albo nadbudową lub rozbudową 
budynku na cele mieszkalne lub prze-
budową (przystosowaniem) budynku 
niemieszkalnego, jego części lub 
pomieszczenia niemieszkalnego na 
cele mieszkalne, w wyniku których 
powstanie samodzielne mieszkanie 
spełniające wymagania określone 
w przepisach prawa budowlanego. 
Powyższe odliczenie stosuje się jeżeli 
kredyt lub pożyczka został udzielony 
po dniu 1 stycznia 2002 roku do 31 
grudnia 2006r. a odsetki zostały nali-
czone i zapłacone od tego dnia od tej 
części kredytu, która nie przekracza 
kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2  
powierzchni użytkowej i wskaźnika 
przeliczeniowego 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, 
ustalonego dla celów obliczenia 
premii gwarancyjnej od wkładów na 
oszczędnościowych książeczkach 
mieszkaniowych za III kwartał roku 
poprzedzającego rok podatkowy, 
określonej na rok zakończenia inwe-

stycji. Na 2011 r. kwota ta wynosi 
325.990zł. Odliczenie stosuje się, 
jeżeli do zeznania podatkowego, skła-
danego za rok, w którym po raz pierw-
szy dokonuje się odliczenia, podatnik 
dołączy oświadczenie według okre-
ślonego wzoru (PIT-2K) o wysokości 
wszystkich poniesionych wydatków 
związanych z daną inwestycją. 

Korzystanie z praw nabytych 
zostało zagwarantowane dla tych 
podatników, którzy w latach 2002-
2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) na 
określone w przepisach cele mieszka-
niowe. 

Natomiast prawa do odliczenia nie 
ma podatnik, który kredyt mieszka-
niowy zaciągnął na warunkach okre-
ślonych w ustawie z dnia 8 września 
2006 r. o finansowym wsparciu rodzin 
w nabywaniu własnego mieszkania 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1354) – ust. 2 w 
ww. art. 9 ustawy z dnia 16listopada 
2006r.o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw. 

2.  Na kontynuację systematycznego 
gromadzenia oszczędności wyłącz-
nie na jednym rachunku oszczędno-
ściowo-kredytowym i w jednym ban-
ku prowadzącym kasę mieszkaniową, 
/ limit ulgi – 11,340 zł, co odpowiada 
30% wydatkom poniesionym w da-
nym roku podatkowym./ 

3.   Z lat ubiegłych wydatki na cele 
mieszkaniowe – dokonane do końca 
2005,  jeżeli wydatki te nie znalazły 
pokrycia odpowiednio w dochodzie 
(przychodzie) lub podatku za te lata, 
mogą być odliczone aż do ich wy-
czerpania. 

Podatnik korzystający z wyżej wy-
mienionych odliczeń wypełnia formu-
larz -PIT D. w odpowiednich blokach  
w zależności od tytułu odliczeń oraz 
czy odliczenie jest od dochodu,  czy 
od podatku.

4.  Odliczanie wydatków  na darowi-
zny.

Łączna kwota odliczeń z tytułów 
określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 
ustawy nie może przekroczyć w 
roku podatkowym kwoty stano-
wiącej 6% dochodu.  Od dochodu 
nie podlegają odliczeniu darowizny 
poniesione na rzecz osób fizycznych, 
a także osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, prowadzących 
działalność gospodarczą polegającą 
na wytwarzaniu wyrobów przemy-
słu elektronicznego, paliwowego, 
tytoniowego, spirytusowego, wi-
niarskiego, piwowarskiego, a także 
pozostałych wyrobów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 
oraz wyrobów z metali szlachetnych 
albo z udziałem tych metali, lub han-
dlu tymi wyrobami. 

Darowizny przekazane na cele 
kultu religijnego  dla kościołów, 
związków religijnych i kościelnych 
osób prawnych wchodzą w 6% limit  
dochodu. Zalicza się tu również da-
rowizny na cele  zadań publicznych 
określone w art. 4 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego  i o wo-
lontariacie.

Dla honorowych krwiodawców 
jest możliwość pomniejszenia swoje-
go dochodu do opodatkowania o wy-
sokość nieodebranego ekwiwalentu, 
jaki należałby się im za oddaną krew 
zgodnie z przepisami o publicznej 
służbie krwi, jeśli krwiodawca nie 
otrzymał z tego tytułu ekwiwalentu 
pieniężnego.

Darowizny wynikające z innych 
ustaw –. w limit 6% dochodu nie 
wchodzą darowizny przekazane na 
kościelną działalność charytatywno-
opiekuńczą, jeżeli kościelna osoba 
prawna przedstawi darczyńcy po-
kwitowanie odbioru oraz – w okresie 
dwóch lat od dnia przekazania daro-
wizny – sprawozdanie o przeznacze-
niu jej na tę działalność. Działalność 
charytatywno-opiekuńcza kościoła 
obejmuje w szczególności: prowadze-
nie zakładów dla sierot, starców, osób 
upośledzonych fizycznie lub umysło-
wo oraz innych kategorii osób potrze-
bujących opieki  prowadzenie szpitali 
i innych zakładów leczniczych oraz 
aptek,  organizowanie pomocy w za-
kresie ochrony macierzyństwa,  orga-
nizowanie pomocy sierotom, osobom 

dotkniętym klęskami żywiołowymi 
i epidemiami, ofiarom wojennym, 
znajdującym się w trudnym położeniu 
materialnym lub zdrowotnym rodzi-
nom i osobom, w tym pozbawionym 
wolności,  prowadzenie żłobków, 
ochronek, burs i schronisk, udzielanie 
pomocy w zapewnianiu wypoczynku 
dzieciom i młodzieży znajdującym się 
w potrzebie,  krzewienie idei pomocy 
bliźnim i postaw społecznych temu 
sprzyjających, ) przekazywanie za 
granicę pomocy ofiarom klęsk żywio-
łowych i osobom znajdującym się w 
szczególnej potrzebie.

Jeżeli przedmiotem darowizny, 
przekazanej na powyższe cele są 
pieniądze, wysokość wydatków z tego 
tytułu ustala się na podstawie dowodu 
wpłaty na rachunek bankowy obda-
rowanego, a w przypadku darowizny 
innej niż pieniądze – dokumentem, 
określającym wartość tej darowizny, 
oraz oświadczenie obdarowanego o 
przyjęciu tej darowizny.

Kwotę odliczenia wpisujemy w 
załącznik PIT-O w części B oraz w 
części D podaję się szczegółowe in-
formacje o obdarowanym i wysokość 
kwoty przekazanej darowizny.

5.  Odliczenia na cele rehabilitacyjne
W ramach tej ulgi można odliczyć 

wydatki ponoszone przez podatnika 
będącego osobą niepełnosprawną lub 
przez podatnika, na którego utrzy-
maniu jest osoba niepełnosprawna i 
dochód tej osoby nie przekroczył w 
roku 2011.r. kwoty 9.120zł. 

Rachunki muszą być wystawione 
na osobę, która będzie odliczała ten 
wydatek. Osoba, której dotyczy wy-
datek musi posiadać: orzeczenie o 
zakwalifikowaniu do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności, albo 
decyzję przyznającą rentę z tytułu 
całkowitej lub częściowej niezdolno-
ści do pracy, rentę szkoleniową, albo 
socjalną, jeżeli osoba nie ukończyła 
16 roku życia , to orzeczenie o rodzaju 
i stopniu niepełnosprawności. .

Jeżeli jest mowa o osobach za-
liczonych do I grupy inwalidztwa, 
należy przez to rozumieć odpowied-
nio osoby, w stosunku do których, 
na podstawie odrębnych przepisów, 
orzeczono: całkowitą niezdolność do 
pracy oraz niezdolność do samodziel-
nej egzystencji albo znaczny stopień 
niepełnosprawności. 

Natomiast mowa o osobach za-
liczonych do II grupy inwalidztwa, 
należy przez to rozumieć odpowied-
nio osoby, w stosunku do których, 
na podstawie odrębnych przepisów, 
orzeczono: całkowitą niezdolność do 
pracy albo umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności.

Wydatki, które mogą być poniesio-
ne i podlegają odliczeniom to:
–  adaptacja i wyposażenie mieszkań 

i budynków mieszkalnych sto-
sownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, np. budowa 
podjazdów, poszerzanie wejść, po-
łożenie terakoty antypoślizgowej, 
założenie brodzika ze specjalnym 
siedziskiem, montaż uchwytów, 
drzwi przesuwnych,

–  przystosowanie pojazdu mecha-
nicznego  do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

–  zakup i naprawa sprzętu , urządzeń i 
narzędzi niezbędnych w rehabilita-
cji, np.wózki, protezy, kule, obuwie 
ortopedyczne, aparaty słuchowe, 
okulary, laski, materace i poduszki 
przeciwodleżynowe, aparaty telefo-
niczne dla niewidomych,

–  zakup wydawnictw i materiałów 
szkoleniowych stosownie do 
potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności,

–  odpłatność za pobyt na turnusie 
rehabilitacyjno – usprawniającym, 
w sanatorium oraz odpłatność za 
dojazdy na turnus  środkami komu-
nikacji publicznej,

–  odpłatność za zabiegi rehabilitacyj-
no – usprawniające,

–  opłacenie przewodników osób nie-
widomych I i II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawnością 
narządu ruchu zaliczonych do I 
grupy – w kwocie nie przekracza-
jącej w 2011r. -2 280 zł,

–  koszty utrzymania przez osoby 
niewidome psa przewodnika – do 
2 280zł,

–  opieka pielęgniarska w domu nad 

osobom niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby, uniemożli-
wiającej poruszanie się oraz usługi  
opiekuńcze świadczone osobom za-
liczonych do I grupy inwalidztwa,

–  leki – w wysokości stanowiącej 
różnicę pomiędzy faktycznie ponie-
sionymi wydatkami w danym mie-
siącu a  kwotą 100 zł miesięcznie, 
jeżeli lekarz specjalista stwierdzi , 
że osoba niepełnosprawna powinna 
stosować określone leki stale lub 
okresowo, 

–  odpłatny i konieczny przewóz na 
niezbędne zabiegi leczniczo -reha-
bilitacyjne,

–  koszty używania samochodu oso-
bowego, stanowiącego własność 
osoby niepełnosprawnej zaliczonej 
do I lub II grupy lub podatnika ma-
jącego na utrzymaniu osobę niepeł-
nosprawną w celach przewozu na 
zabiegi leczniczo -rehabilitacyjne 
– 2 280zł,
Aby odliczyć te wydatki należy 

posiadać rachunki i inne dowody ich 
poniesienia. 

W przypadku prac adaptacyj-
no– remontowych konieczne jest 
posiadanie faktury VAT – na te prace 
nie ma limitu. W przypadku używania 
samochodu, posiadania przewodnika i 
psa to wymagane jest tylko oświad-
czenie podatnika. 

Kwotę odliczeń związanych z 
wydatkami na cele rehabilitacyjne 
wpisujemy w załącznik PIT– O w  
części B

6.  Ulga internetowa – odliczeniu 
podlegają wydatki poniesione przez 
podatnika z tytułu użytkowania sie-
ci Internet niezależnie od miejsca 
w którym się z niego korzysta jak 
i formy jego dostępu, np. w domu 
(łącze stałe, bezprzewodowe, w tym 
za pomocą urządzeń mobilnych) jak i 
w kawiarence  internetowej. Ulga jest 
limitowana. Maksymalne odliczenie 
podatnika w skali całego roku nie 
może przekroczyć 760 zł. Przepisy 
dotyczące ulgi internetowej pozwalają 
domownikom na zwiększenie limitu 
odliczeń. Gdy wydatki z tytułu użyt-
kowania internetu ponoszą np. mał-
żonkowie, to jeżeli nazwiska obojga z 
nich będą umieszczone na fakturze za 
internet, to każdy z nich może skorzy-
stać z odliczenia w ramach osobnego 
limitu 760 zł. Zasady te nie odnoszą 
się wyłącznie do małżonków. Na fak-
turze możliwe jest także umieszczenie 
danych innych domowników, np. 
dzieci lub innych osób, o ile zamiesz-
kują pod jednym dachem. Jednakże , 
jeżeli w fakturze obejmującej pakiet 
usług, np.telewizja, internet i telefon 
nie będzie wyodrębniony Internet, to 
na podstawie takiej faktury nie będzie 
można dokonać odliczenia Internetu w 
ramach tej ulgi. Odliczenie stosuje się, 
jeżeli wydatek został udokumentowa-
ny fakturą i wpisuje się do w części B 
PIT O.

7.  Wydatki na nabycie nowych tech-
nologii – za  nową technologie , 
uważa się wiedzę technologiczną w 
postaci wartości niematerialnych i 
prawnych, w szczególności wyniki 
badań i prac rozwojowych, która 
umożliwia wytwarzanie nowych lub 
udoskonalonych wyrobów i usług i 
która nie jest stosowana na świecie 
przez okres dłuższy niż ostatnich 5 
lat. Przez nabycie  nowej technologii  
rozumie się nabycie praw do wiedzy 
technologicznej, w drodze umowy o 
ich przeniesienie oraz korzystanie z 
tych praw. Prawo do odliczeń  przy-
sługuje podatnikowi uzyskującemu 
przychody z pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej do wysokości kwoty 
dochodu.

8.  Ulga z tytułu wychowywania dzieci 
(art. 27f ustawy).

Prawo do ulgi przysługuje podatni-
kowi podatku dochodowego od osób 
fizycznych, uzyskującemu dochody 
opodatkowane na ogólnych zasadach 
przy zastosowaniu skali podatkowej.

Odliczeniu od podatku podlega 
kwota 92, 67 zł miesięcznie na każde 
dziecko, za każdy miesiąc kalenda-
rzowy, w którym podatnik w stosunku 
do małoletniego dziecka:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2)  pełnił funkcję opiekuna prawnego, 

jeżeli dziecko z nim zamieszki-

wało,
3)  sprawował opiekę poprzez peł-

nienie funkcji rodziny zastępczej 
na podstawie orzeczenia sądu lub 
umowy zawartej ze starostą.
Za cały rok można odliczyć od 

podatku maksymalnie 1112,04 zł za 
każde dziecko.

Jeżeli w tym samym miesiącu w 
stosunku do dziecka wykonywana 
była władza rodzicielska, pełniona 
funkcja opiekuna prawnego lub ro-
dziny zastępczej, to za ten miesiąc 
każdy z podatników może odliczyć 
1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień 
sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Odliczenie dotyczy łącznie oboj-
ga rodziców, opiekunów prawnych 
dziecka albo rodziców zastępczych 
pozostających w związku małżeń-
skim. Kwotę tę mogą odliczyć od 
podatku w częściach równych lub 
w dowolnej proporcji przez nich 
ustalonej.

Na powyższych zasadach z od-
liczenia może również skorzystać 
podatnik, który – w związku z wyko-
nywaniem ciążącego na nim obowiąz-
ku alimentacyjnego oraz w związku 
ze sprawowaniem funkcji rodziny 
zastępczej – utrzymywał w roku po-
datkowym pełnoletnie dziecko:
–  które zgodnie z odrębnymi prze-

pisami otrzymywało zasiłek 
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę 
socjalną –  bez limitu wieku

–  do ukończenia 25 roku życia uczące 
się w szkole, o której mowa w prze-
pisach o systemie oświaty, przepi-
sach o szkolnictwie wyższym lub 
w przepisach regulujących system 
oświatowy lub szkolnictwo wyż-
sze obowiązujących w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie, 
jeżeli w roku podatkowym nie 
uzyskało dochodów podlegających 
opodatkowaniu na zasadach okre-
ślonych w art. 27 lub art. 30b w 
łącznej wysokości przekraczającej 
kwotę 3 089zł /stanowiącą iloraz 
kwoty zmniejszającej podatek 
oraz stawki podatku, określonych 
w pierwszym przedziale skali 
podatkowej/ z wyjątkiem renty 
rodzinnej.
W części E formularza PIT/O po-

datnik podaje numer PESEL dziecka, 
a w przypadku braku tego numeru 
– imię, nazwisko oraz datę urodzenia 
dziecka. Jednocześnie zaznacza za 
jaki czas przysługuje mu odliczenie.

9.  Na wniosek podatnika naczelnik 
Urzędu Skarbowego – przekazuje na 
rzecz organizacji pożytku publicznego 
kwotę w wysokości nieprzekraczającej 
1% podatku należnego wynikającego z 
zeznania podatkowego, po jej zaokrą-
gleniu do pełnych dziesiątek groszy w 
dół, po potrąceniu kosztów przelewu 
bankowego. 

Za wniosek uważa się wskazanie 
przez podatnika w zeznaniu podatko-
wym albo w korekcie zeznania orga-
nizacji pożytku publicznego, poprzez 
podanie numeru wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz kwoty do 
przekazania na rzecz tej organizacji..

W zeznaniu podatkowym należy 
wskazać tylko jedną organizację, 
podając nazwę organizacji pożyt-
ku publicznego i numer wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
można wyrazić zgodę na podanie 
organizacji pożytku publicznego  
danych  darczyńcy w formie pisem-
nej w tym samym  terminie przeka-
zania  kwoty 1% podatku. Wykaz 
organizacji pożytku publicznego 
dostępny jest na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej : 
w.w.w..mpips.gov.pl/bip/

10. Skala podatkowa na 2011r.:

Podstawa obliczenia 
podatku w złotych Podatek
ponad do

85 528
18% minus kwota 
zmniejszająca poda-
tek 556 zł 02gr

85528
14 839 zł 02 gr
+ 32% nadwyżki po-
nad 85 528 zł

Opracowała: 
MONIKA BOBKE
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV
Nie warto zmieniać dotych-
czasowych postanowień. 
Twoja niecierpliwość i fanta-

zja nie będzie dobrym doradcą w spra-
wach finansowych. Nie przyspieszaj 
wydarzeń.

Byk 21.IV–21.V
Musisz wypracować zrów-
noważony stosunek między 
nieustannym napięciem i ogro-

mem pracy a rozluźnieniem. Marzec 
sprzyja wyjazdom i szerszym kontaktom. 
Warto mieć to na uwadze.

Bliźnięta 22.V–21.VI
Dobra aura dla spraw 
osobistych. Wszelkie za-
mierzenia realizuj po dniu

urodzin. Postaraj się nie dopuszczać do 
sytuacji konfliktowych. Trudne problemy 
rozwiązuj z rodziną.

Rak 22.VI–22.VII
Dobre wieści poprawią ci 
humor. Dzięki niemu możesz 
pozyskać nowych przyja-

ciół. Znajdź czas dla siebie, aby odpocząć 
i spokojnie zaplanować dalsze działania. 

Lew 23.VII–22.VIII
Nadmiar obowiązków w tym 
miesiącu może spowodować 
zmęczenie. Postaraj się rów-

nomiernie rozłożyć zaplanowane prace. 
Znajdź czas dla siebie i swojego zdro-
wia.

Panna 23.VIII–22.IX
Zmienne nastroje dadzą 
znać o sobie. Warto zasta-
nowić się nad przyszłością,

aby zdecydowanie przystąpić do realiza-
cji planów. Zaplanuj odpoczynek.

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH

AKWARIUM
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Aforyzmy 
Stanisława 

Jerzego Leca
Ø  Nadzieja jest matką głupich, 

co nie przeszkadza jej być
uroczą kochanką odważnych.

Ø  Ale ta mała rośnie. 
Kiedyś sięgała mego serca,
 dziś mam jej powyżej uszu.

Ø  Myśli są niewidzialne,
ale bezmyślność jest widoczna.

Ø  Trzeba wielu lat by znaleźć 
przyjaciela,
wystarczy chwila by go stracić. 

Ø  Chociaż krowie dasz kakao,
nie wydoisz czekolady.

Ø  Można zamknąć oczy 
na rzeczywistość,
ale nie na wspomnienia. 

Starożytne publikatory

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.IX–23.X
Musisz zadbać o właściwy 
rytm między wysiłkiem a 
odpoczynkiem. Warto zanie-

chać wszelkich spekulacji dotyczących 
na temat otoczenia. Pomoże ci w tym 
aura.

Skorpion 24.X –22.XI
Pozyskana w tym mie-
siącu energia pomoże ci 
rozwiązać trudne sprawy.

Odkryj cel do którego zmierzasz, odrzu-
cając wszelkie negatywne scenariusze. 
Pozytywne myślenie to jest to.

Strzelec 23.XI–23.XII
Zwolnione obroty przez dwie 
dekady a następnie ożywie-
nie. Ustal plan wydatków, ale

realizuj te które są niezbędne. Spokój i 
umiarkowane działania we wszystkim.

Koziorożec 24.XII–20.I
W codziennej bieganinie mu-
sisz znaleźć czas na przerwy. 
To co zaplanujesz przyniesie

efekty nie tylko dla Ciebie, ale i dla two-
ich najbliższych. Unikaj agresji.

Wodnik 21.I–20.II
W życiu osobistym znaczne 
ożywienie. Dobry okres 
astrologiczny, nie będzie

powodów do obaw. Już na początku 
miesiąca mogą się sprawdzić Twoje 
marzenia.

Ryby 21.II–20.III
Finansowe braki dadzą się 
uzupełnić. Zamiast się mar-
twić spotkaj się z przyjaciółm.

Po uciążliwej zimie wskazany odpo-
czynek. Trzeba nabrać sił do dalszych 
działań.

�KRZYŻÓWKA nr 3 z hasłem �

Jaką drogą rozpowszechniano w 
starożytności informacje zaspokaja-
jące ciekawość obywateli żądnych 

wieści politycznych, gospodarczych, 
społecznych i oczywiście rodzinno-oby-
czajowych?

Przede wszystkim przekazywano je 
sobie z ust do ust, a przodowały w tym 
naturalnie kobiety. O sprawach ważnych, 
zwłaszcza z dalekich stron, przekazywał 
wiadomości goniec.

W epoce aleksandryjskiej przenosze-
nie wiadomości przejęła zorganizowana  
poczta, ale ich nie rozpowszechniała.

W Rzymie w roku 59 p.n.e. Gajusz 
Juliusz Cezar wydał zarządzenie, żeby 
protokóły senatu i 
zgromadzeń ludowych 
odpisywano i ogła-
szano publicznie. Za  
decyzją Cezara stały 
względy polityczne 
– chodziło o ujawnienie działalności se-
natu, którego posiedzenia objęte były ta-
jemnicą państwową. Obowiązywała ona  
nie tylko senatorów, ale i towarzyszących 
im na posiedzeniach, dorastających sy-
nów. Ciekawskie matki często usiłowały 
wyciągnąć od synków wiadomości, o 
czym to senatorowie radzili.

Aulus Gelliusz opisywał, jak młody 
Papiriusz naciskany przez matkę, uciekł 
się do kłamstwa i powiedział, że przed-
miotem obrad senatu był problem, czy 
państwu przyniosłoby większe korzyści 
małżeństwo mężczyzny z dwiema kobie-
tami czy kobiety z dwoma mężczyznami. 
Następnego dnia pod senatem pojawił 
się tłum kobiet, broniących małżeństwa 
kobiet z dwoma mężczyznami.

Papiriusz przyznał, że wprowadził  
matkę w błąd, żeby  dała mu spokój i nie 
zmuszała do zdradzania tajemnic senatu. 
Konsekwencją tego zdarzenia było wyda-

nie ustawy, która zabraniała wprowadza-
nia młodzieży na posiedzenia senatu.

Na mocy zarządzenia Cezara odpis 
protokółu umieszczano w miejscu pu-
blicznym. Wcześniej już podawano do 
wiadomości publicznej ważniejsze wy-
darzenia umieszczając je na białej tablicy 
(album), na ścianie pałacu królewskiego 
przy Forum.

Zapotrzebowanie na wiadomości było 
ogromne, toteż pojawili się zawodowi 
zbieracze nowinek. Byli to tzw. opera-

rii, przede wszystkim Grecy. Zbierane 
przez nich nowiny rozchodziły się przede 
wszystkim w wersji zmienionej. 

Gdy Cyceron został namiestnikiem 
w Cylicji, zlecił Markowi Celiuszowi 
Rufusowi zbieranie informacji co się 
dzieje w Rzymie i informowanie go 
listownie. Celiusz zlecił to zadanie jakie-
muś operarriusowi. I oto któregoś dnia 
Cyceron dowiedział się o swojej śmierci. 
Miał go zamordować jego przeciwnik 
polityczny, przebywający na wygnaniu, 
były trybun ludowy Kwintus Pompejusz.

Ale protoplastą gazet były ściany do-
mów, na których umieszczano informacje 
wszelkiego rodzaju  – od politycznych po 
najbardziej prywatne.

Czegoż to nie było na ówczesnych 
banerach…

– Wszyscy złotnicy stawiają wniosek, 
by wybrać edylem Gajusza Kuspiusza 
Pansę,

Wszystkie litery ponumerowane w 
prawym dolnym rogu napisane w kolej-
ności od 1- 30 utworzą hasło:

Poziomo: 1) rodzaje świec, 5) drobia-
zgi, 8) brak powietrza, 9) osiedleniec, 10) 
dawniej używane imię męskie, 11) odpo-
wiednik oryginału, 13) pomieszczenie, 
16) częsta u małych dzieci, 20) mały bąk, 
23) rodzaj zasłony, 24) producent wyro-
bów skórzanych, 25) Kamil Cyprian, 26) 
m. w pd. Brazylii, 27) samowystarczal-
ność gospodarcza państwa.

Pionowo: 1) na niej kury, 2) element 
wyróżniający, 3) ladaco, 4) po dodaniu 
sylaby” ka” przyrząd używany w geome-
trii, 5) pika, 6) przemoc bez „r”, 7) wesołe 
miasteczko, 12) rodzaj samochodu, 14) 
potocznie wariatka, 15) miłość w języku 
angielskim, 17) występuje z Malickim, 
18) strofa, 19) ryba morska, 21) metal 
szlachetny, 22) mleczny orzech, 23) pełni 
ją żołnierz.

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 3 prosimy przesłać na 
adres redakcji do 31 marca 2012 r.

Prawidłowe odpowiedzi drogą loso-
wania będą premiowane nagrodą – nie-
spodzianką ufundowaną przez Grupę 
Tarczyński S.A. 

Rozwiązanie 
krzyżówki nr 1

Poziomo:1) człowiek, 5) zjazd, 8) 
zawiść, 9) bufetowa, 10) Rzepicha, 
11) Arnhem, 13) ideał, 16) dureń, 20) 
Parnas,23) Colombes, 24) westalka, 25) 
chatka, 26) ateizm, 27) spódnica. 

Pionowo:1) cezura, 2) łowienie, 3) 
wiśnia, 4) kobra, 5) Zofia, 6) Aston, 7) 
drwienie, 12) rząd, 14) dekadent, 15) 
ława, 17) rozbitki, 18) dochód, 19) usta-
wa, 21) notki, 22) szlem, 23) chaos. 

HASŁO:  SPÓŁDZIELNIE BUDUJĄ 
LEPSZY ŚWIAT

 Nagrodę-niespodziankę ufundowaną 
przez „Społem” WSS Śródmieście wy-
losowała Małgorzata Kacprzak.
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– Za wyborem Juliusza Trebiusza są 
fryzjerzy,

– Rolnicy stawiają wniosek, by wybrać 
edylem Marka Kaselliusza Marcellusa,

– Rybacy, wybierzcie edylem 
Popidiusza Rufusa.

– Jeżeli ktoś przeciwny jest 
Kwincjuszowi, niech siada przy ośle.

– Zespół gladiatorów edyla Aulusa 
Swettiusa Certusa walczyć będzie w 
Pompejach 31 maja. Będzie polowanie 
na dzikie zwierzęta i zostanie zaciągnię-

ta zasłona od 
słońca.

– Polowania 
na dzikie zwie-
rzęta, występy 
atletów! Będzie 

rozpryskiwana woda, będzie rozpięta 
zasłona! Niech żyje Majus, pierwszy 
obywatel miasta!

– W sobotę o godzinie drugiej 2 sierp-
nia przyszła na świat dziewczynka.

– Gierus zmarł w przeddzień Non.
– Powieś się Korneliuszu. Samius.
– Świńtuchu! Podejdź do muru! 

Jeżeli cię przyłapią zostaniesz ukarany. 
Uważaj.

– 30 kwietnia podłożyłam kurze jajka.
– Marek kocha Spendusę.
– Źródełko swojej rybeńce najserdecz-

niejsze pozdrowienie.
– Kto kocha, niech zdrów będzie, niech 

zginie, kto kochać nie umie. Dwukrotnie 
niech zginie, kto kochać zabrania!

– Dziwię się ściano, że nie rozpadłaś 
się w gruzy, i że wytrzymujesz te nędzne 
słowa tylu – autorów.

JASJAN

Jest słodkowodnym gatunkiem będą-
cym przedstawicielem rodziny kiry-
skowatych. Zamieszkuje zbiorniki 

wodne i rzeki Kolumbii. Są to rybki jak 
wszystkie kiryskowate zasiedlające strefę 
denną. Charakteryzują się cielistym ubar-

Kirysek kolumbijski
(Corydoras metae)

Temperatura wody powinna byd 
utrzymywana w granicach 23-26 st C po-
winna byd miękka i lekko kwaśna. Dno 
powinien stanowid drobny piasek tak do-
brany by nie ranił delikatnych wąsików 
ryby ,którymi przeszukuje powierzchnię 
w celu znalezienia pokarmu. Ryby by 
nie były zbyt płochliwe powinny mied 
przygotowane kryjówki wykonane ze 
skorup orzecha kokosowego czy też gro-
ty z płaskich kamieni lub z odpowiednio 
przygotowanych korzeni. 

Roślinnośd powinna byd rozmieszczo-
na zna tylnej ścianie i po bokach akwa-
rium tak by nie przesłaniad widoku jego 
mieszkaoców. Odżywiają się podobnie 
jak inni ich krewni zarówno pokarmem 
płatkowym jak i żywym w postaci larw 
ochotki, doniczkowców czy też pokar-
mem liofilizowanym opadającym na dno 
zbiornika. 

Tarło odbywa w grupach . Po odbytym 
tarle rodzice nie wyrażają zainteresowa-
nia potomstwem. Do wylęgu nastepuje 
po 3 dniach od złożenia ikry. Po następ-
nym dniu zaczynają żerowanie. Należy 
je wtedy skarmiad larwami solowca lub 
specjalnie przygotowana drobna paszą w 
postaci pyłku.

M.W.

Guzek wątroby  (łac. hyperplasia 
hepatis nodularis, ang.focal 
nodular hyperplasia, FNH)  jest 

niezłośliwym guzem wątroby występu-
jącym u około 0,3% populacji. Częściej 
występuje u kobiet między 20 a 50 ro-
kiem życia. Ma to głównie związek z hor-

monalną terapią zastępczą i stosowanymi 
doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. 
Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby ma 
zwykle przebieg bezobjawowy, dlatego 
też wykrywany jest często przypadkowo 
podczas kontrolnego badania ultrasono-
graficznego jamy brzusznej. 

Sporadycznie może dawać objawy w 
postaci bólów w zakresie jamy brzusznej, 
dyskomfortu i niewielkich bólów w pra-
wym podżebrzu głównie gdy zmiana jest 
większa. W patogenezie FNH rozważa 
się przerostową odpowiedz komórek 
wątroby na niedotlenienie, związane z 
malformacjami naczyniowymi i lub nie-
dokrwieniem wrotnym. Obecnie bierze 

się pod uwagę przerostową reakcję he-
patocytów na zwiększony napływ krwi, 
wtórnie do malformacji naczyniowych, 
za czym przemawia brak krwawień do 
guza oraz brak ryzyka transformacji no-
wotworowej. 

W diagnostyce wykorzystuje się 
przede wszystkim badanie ultrasonogra-
ficzne (w wyspecjalizowanych ośrodkach 
z użyciem kontrastu ).Obraz zmiany w 
badaniu ultrasonograficznym jest dość 

charakterystyczny. Zmiana jest okrągłą 
masą o nieznacznie wzmożonej lub osła-
bionej echogeniczności w stosunku do 
otaczającego miąższu wątroby. Centralna 
blizna jest lepiej widoczna w badaniu 
dopplerowskim. 

W razie trudności w interpretacji wy-
korzystuje się badanie CT jamy brzusznej 
lub badanie Rezonansu magnetycznego. 
Leczenie zarezerwowane jest dla du-
żych zmian wielkości powyżej 10cm. 
Wykonuje się wtedy zabieg operacyjny 
polegający na całkowitej resekcji zmia-
ny.

ESKULAP

Guzek wątroby

wieniem z czarnym pasem biegnącym 
przez jego grzbiet i schodzącym w tylnej 
części ciała na płetwę ogonową Dorastają 
w drobnych warunkach do 8cm.Warunki 
hodowlane nie powinny sprawiad więk-
szego kłopotu. 


