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WSS Śródmieście

Magiczny Sezam

Zgromadzenie Wspólników w MAH Społem

l ZEbRANIA PRZEDStAWICIELI l ZEbRANIA PRZEDStAWICIELI l

W popularnej spółdzielczej, 
warszawskiej restaura-
cji „Rozdroże”, 28 maja 

br. obradowało Zwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników Mazowiec-
kiej Agencji Handlowej „Społem” 
Spółki z o.o. Zatwierdziło ono spra-
wozdania Zarządu i Rady Nadzor-
czej Spółki za rok 2017 i udzieliło 
im skwitowania oraz dokonało 
podziału zysku netto za rok 2017. 
Zgromadzenie otworzyła i serdecz-
nie powitała wspólników i gości, 
a wśród nich wiceprezesa Zarządu 

KZRSS Społem Szymona Fabisia-
ka, prezes Zarządu MAH Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła. 

Na przewodniczącą Zgromadze-
nia wybrano przewodniczącą Rady 
Nadzorczej MAH Annę Tylkowską, 
a na jego sekretarz Grażynę Gąstał, 
sekretarz Rady Nadzorczej MAH. 
Przewodnicząca stwierdziła ważność 
obrad, gdyż przybyli na nie wspólni-
cy reprezentujący 90,11 proc. kapitału 
zakładowego Spółki. Po przyjęciu po-
rządku obrad i protokołu z poprzed-

niego zgromadzenia, wysłuchano 
sprawozdań za 2017 rok: finansowego 
Spółki, Rady Nadzorczej i Zarządu 
wraz z planem finansowym na 2018 
rok, a po dyskusji podjęto uchwały.

W sprawozdaniach, przyjętych 
– co trzeba podkreślić – żywymi 
oklaskami, zawarto bogatą treść, ob-
razującą nie tylko uzyskane dzięki 
wysiłkowi i pracy Agencji kolejne, 
pozytywne roczne wyniki finansowe 
i korzyści dla spółdzielni. Jedno-
cześnie sprawozdania ukazują kon-
sekwentny, systematyczny postęp 
w umacnianiu przez MAH konsoli-
dacji spółdzielni Grupy MAH oraz 
w budowie pozytywnego wizerunku 
spółdzielni społemowskich. 

Szczególnie wobec przyszło-
rocznego, wyjątkowego, niepo-
wtarzalnego jubileuszu 150-lecia 
spółdzielczości społemowskiej, 
zastosowane przez MAH różno-

rodne skuteczne formy promocji 
i reklamy są znakomitym wzorcem 
do upowszechnienia w skali całego 
kraju. Będzie to jedyna okazja do-
tarcia zwłaszcza do młodych poko-
leń z wiedzą o najstarszej, zaufanej 
polskiej sieci handlowej, jej dorob-
ku i zasługach, niezawodnym zna-
ku SPOŁEM od pokoleń… 

Oto węzłowe informacje, zawarte 
w sprawozdaniach za rok 2017: 

W środę, 6 czerwca br. społemowski Sezam u zbiegu Marszałkow-
skiej i Świętokrzyskiej znowu otwiera swoje podwoje! W samym 
sercu stolicy, gdzie powstało nowoczesne Centrum Marszałkow-

ska, jako wspólna inwestycja WSS Śródmieście i BBI Development, którą 
wielokrotnie już opisywaliśmy. 

To pierwszy obiekt w Polsce połączony z dwiema stacjami metra. W pod-
ziemiach będzie sześć lokali usługowych, w tym duży, nowoczesny sklep 
Społem (800 mkw.). W środku pojawią się także historyczne mozaiki z daw-
nego sklepu oraz odtworzone neony („Społem” i „Sezam”).

26 kwietnia 2018r. w siedzibie Business Centre Club uroczyście 
wręczono nagrody w ogólnopolskim konkursie Firma Dobrze 
Widziana, którego celem jest promowanie firm prowadzących 

biznes społecznie odpowiedzialny. Nagrodę dla „Społem” WSS Śródmieś-
cie odebrała prezes Anna Tylkowska z rąk prezesa BCC Marka Golisze-
wskiego /na foto z prawej/ i Pawła Łukasiaka, prezesa Akademii Rozwoju 
Filantropii Polsce i przewodniczącego Kapituły Konkursu.

Konsolidacja i wizerunek
Prezydium Zgromadzenia po zakończeniu obrad, od lewej: Anna Tylkowska, 
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła i Grażyna Gąstał. 
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 Fot. nowawarszawa.pl

Z pilną uwagą delegaci i goście słuchają przewodniczącego ZP PSS 
Wyszków Edwarda Gronieckiego. 

W tej okazałej siedzibie PSS Grodzisk Maz. obradowało Zebranie 
Przedstawicieli. 

Obdarowani kwiatami i oklaskami, tuż po uzyskaniu absolutorium 
za rok 2017, prezes WSS Praga Południe Bogusław Różycki i wice-
prezes Zofia Piotrowska. 

Przegłosowano absolutorium, z wdzięcznym aplauzem dla prezes 
WSG Centrum Haliny Kalinowskiej oraz inne uchwały. 

Obrady ZP WSS Wola w stylizowanym orientalnym wnętrzu. Uśmiechnięta prezes PSS Otwock Jadwiga Studzińska i przewodni-
czący ZP Jan Baran.
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Piękny jubileusz

Zebranie ogólne

Klub Działaczy Spółdzielczych

SS Mokpol

24 maja br. w Domu Spół-
dzielczym „Pod Orłami” 
przy ul. Jasnej 1 w Warsz 

awie odbyło się Zebranie Ogólne 
Klubu Działaczy Spółdzielczych. 
Tegoroczne zebranie miało charak-
ter sprawozdawczo – wyborcze. 

Zebranie rozpoczął i zgodnie z po-
rządkiem obrad poprowadził prezes 
Bogdan Augustyn. Przedstawiając 
Sprawozdanie Zarządu prezes po-
informował, iż Klub zrzesza 34 
członków. W okresie sprawozdaw-
czym troje członków zmarło, a dwie 
nowe osoby zasiliły szeregi. Zmia-
ny w kierownictwie Krajowej Rady 
Spółdzielcze, jakie nastąpiły w stycz-
niu 2017 roku, wpłynęły na spowol-
nienie pracy Klubu, który działa przy 
Zarządzie KRS. 

Działania Klubu Działaczy Spół-
dzielczych realizowane były poprzez 
organizowane dyżury członków Za-
rządu, przygotowywanie i wysyła-
nie listów gratulacyjnych z okazji 
urodzin, wręczenie przez prezesa 
Krajowej Rady Spółdzielczej gratu-
lacji z okazji okrągłych jubileuszy 
członków, udział w Kongresie Spół-
dzielczości, organizowanie zebrań. 
Z ciekawszych spotkań okresu spra-
wozdawczego wymienić należy m.in. 
spotkanie z nowo wybranym preze-
sem KRS Mieczysławem Grodzkim 
na temat perspektyw Spółdzielczości 
w aktualnych uwarunkowaniach oraz 
spotkanie z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Spółdzielczości połączone 
z wręczeniem listów gratulacyjnych 
oraz medali pamiątkowych; spo-
tkanie z dr. Jerzym Jankowskim na 
temat zmian w ustawie o Spółdziel-
niach Mieszkaniowych; spotkanie 

WSS Śródmieście Magiczny Sezam
W środę, 6 czerwca br. społemowski 

Sezam u zbiegu Marszałkowskiej 
i Świętokrzyskiej znowu otwie-

ra swoje podwoje! W samym sercu stolicy, 
gdzie powstało nowoczesne Centrum Mar-
szałkowska, jako wspólna inwestycja WSS 
Śródmieście i BBI Development, którą wie-
lokrotnie już opisywaliśmy. 

Jak zapewnia Rafał Szczepański, wicepre-
zes BBI Development, to najlepsza lokalizacja 
w Polsce. Dwie linie metra, przystanki tramwa-
jowe i autobusowe, a w pobliżu Dworzec Cen-
tralny. W podziemnym garażu ponad sto miejsc 
dla aut, w tym ładowarki dla tych z napędem 
elektrycznym. Obok staną stojaki na rowery, 
szatnia, prysznice.

Centrum Marszałkowska ma 11 kondygnacji 
naziemnych o powierzchni ponad 16 tys. mkw. 
na biura pod wynajem. Na dwóch piętrach 
umieszczono zielone tarasy z widokiem na 
PKiN oraz powstające Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej. Budynek przykrywa szklana elewacja. 

To pierwszy obiekt w Polsce połączony 
z dwiema stacjami metra. W podziemiach bę-
dzie sześć lokali usługowych, w tym duży, no-
woczesny sklep Społem (800 mkw.). W środku 
pojawią się także odnowione historyczne mo-
zaiki z dawnego sklepu oraz odtworzone kopie 
dawnych neonów („Społem” i „Sezam”).

18 maja br., w przeddzień warszawskiej 
Nocy Muzeów, Rafał Szczepański i prezes 
WSS Śródmieście Anna Tylkowska przeka-
zali jako dar dla warszawskiego Muzeum 
Neonów trzy neony z dawnego Domu To-
warowego Sezam, w tym jeden odnowiony 
„Społem” i dwa w postaci oryginalnej: „Sam” 
i „Sezam”. Prezes Tylkowska przypomniała, że 
Sezam był jednym ze sztandarowych obiektów 

w stolicy i cieszy się, że te neony będą prezen-
towane w muzeum. Warszawskie Muzeum Neo-
nów jest pierwszą w Polsce placówką, której 
misją jest dokumentacja i ochrona reklam świetl-
nych. Projekt ratowania neonów rozpoczęto 
w 2005 roku, siedzibę placówki mieszczącą się 
na Pradze otwarto w maju 2012 roku. Muzeum 
obecnie posiada ponad 100 różnych neonów, 

a wśród nich dawne neony 
kawiarni i kin. 

Za budynkiem Centrum 
Marszałkowska odnowiono 
pasaż Rowickiego. Tam 6 
czerwca br. poświęcona bę-
dzie tablica upamiętniająca 
Witolda Rowickiego, słyn-
nego dyrygenta Filharmonii 
Narodowej i inicjatora jej 
odbudowy po wojnie. Ta-
blica zawiśnie na budynku 
Centrum Marszałkowska 
od strony ul. Moniuszki. Jej 
projektantem jest wybitny 
artysta grafik Andrzej Pą-
gowski. 

Następnie goście uro-
czystości wezmą udział 
w uroczystym otwarciu 
sklepu Sezam na pozio-
mie -1 budynku Centrum 

Marszałkowska. Najpierw wewnątrz w holu 
powitają ich świąteczne szyldy i dekoracje. Po-
tem przejdą wzdłuż trzech kas na lewo, gdzie 
po pobraniu koszyka lub wózka można wejść 
za bramki. Wtedy od lewego na prawo można 
przejść wzdłuż lad i regałów chłodniczych, za-
mrażarek, m.in. z nabiałem, garmażerką, wędli-
nami i mięsem, aż w głąb do świeżych warzyw 
i owoców, a następnie napojów i piwa. 

Jeśli chcemy wybierać artykuły suche, syp-
kie, przetwory, to najlepiej kierować się na 
trzy rzędy regałów na wprost. Na końcu sali 
po prawej znajdziemy artykuły przemysłowe, 
a po okrążeniu sali, bliżej już kas, skorzysta-
my z prasy i wydawnictw, a następnie ze stoisk 
z alkoholem i słodyczami. Tuż po wyjściu od 
kas, można będzie odpocząć w kąciku gastro-
nomicznym. 

Czy obecnie również padnie magiczne ha-
sło, które w 1969 r. na otwarciu poprzedniego 
Sezamu, w jubileuszowym roku stulecia ruchu 
społemowskiego wypowiadała ówczesna cha-
ryzmatyczna liderka Związku Społem Irena 
Strzelecka: „Sezamie otwórz się!”? Wtedy, 
w zupełnie innych warunkach rynkowych, to-
warzyszyły jej spragnione towarów tłumy war-
szawiaków i przebrani za Ali Babę i 40 rozbój-
ników artyści… 

Opr. DG

z prezesem KZRSS 
„Społem” Ryszardem 

Jaśkowskim. W lipcu 2017 
roku odbyło się także spotka-
nie z okazji 50-lecia działal-
ności Klubu Działaczy Spół-
dzielczych, którego uczestnicy 
otrzymali specjalne broszurki 
wydane z tej okazji, pozosta-
wiające trwały ślad 50 letniej 
działalności. Zarząd Klubu 
bieżąco śledził wydarzenia 
w środowisku spółdzielczym i zaj-
mował stosowne stanowisko. 

W dyskusji głos zabrał Jan Kar-
watowski, który jako nowy członek 
jest mile zdumiony osiągnięciami 
w działalności społecznej Klubu, 

powiedział: „Praca społeczna wy-
maga odpowiedzialności, jednak nie 
zawsze jest uznanie mimo poświęca-
nia jej czasu”. Prof. Maria Koniecz-
na-Michalska złożyła wyczerpujące 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
przedstawiając gospodarkę finanso-
wą Klubu. Z troską wypowiadała się 
Katarzyna Skiba-Gomułka, mówiąc 
że w szeregach Klubu potrzebni są 
prawdziwi działacze i należałoby 
w ich pozyskiwanie zaangażować 
prezesów Spółdzielni. Jednym z te-
matów dyskusji była częstotliwość 
spotkań członków Klubu Działaczy 
Spółdzielczych. Prezes Bogdan Au-
gustyn zapewnił, iż wszystkie zgło-
szone w trakcie dyskusji wnioski 
przeanalizowane zostaną przez Za-
rząd.

Zebranie zakończyło się wy-
braniem Zarządu Klubu Działaczy 
Spółdzielczych na najbliższą ka-

dencję. Do Zarządu weszli: Bogdan 
Augustyn, Wanda Szewczyk, Olga 
Rewińska, Krystyna Frelek, Andrzej 
Czajkowski, Wojciech Nosal, Maria 
Plucińska i Jan Kucharczyk. Gratu-
lujemy.

Na zakończenie spotkania prezes 
Bogdan Augustyn złożył podzięko-
wania kierownictwu Krajowej Rady 
Spółdzielczej, redakcjom Tęczy 
Polskiej, Społemowca Warszawskie-
go oraz Domów Spółdzielczych za 
przybliżanie zakresu działania, Ko-
misji Rewizyjnej, wszystkim kole-
żankom i kolegom oraz kustosz mu-
zeum Danucie Twardowskiej. Prezes 
poinformował zebranych, iż na prze-
łomie czerwca i lipca planowane jest 
spotkanie Klubu z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Spółdzielczości.

Nowo wybrany do zarządu Jan 
Kucharczyk podziękował dotychcza-
sowemu kierownictwu za włożony 
w pracę trud. Klub Działaczy Spół-
dzielczych zaprasza do swoich sze-
regów aktywistów, którzy poprzez 
społeczne zaangażowanie szerzyć 
będą ideę Spółdzielczości.

DANUTA BOGUCKA

To była wyjątko-
wa, podniosła ale 
i bardzo sympatycz-

na uroczystość. 25 kwietnia 
br. w sali konferencyjnej Spół-
dzielni Spożywców Mokpol 
zebrali się członkowie Rady 
Nadzorczej, prezes i najbliżsi 
współpracownicy ELŻBIE-
TY RÓŻYCKIEJ, wieloletniej 
głównej księgowej i członka 
Zarządu mokotowskiej spół-
dzielni, aby godnie uczcić jej 
niecodzienny, piękny Jubileusz 
50-lecia pracy zawodowej. 

Aby uświetnić i umilić tę uro-
czystość dostojna jubilatka otrzy-
mała moc kwiatów, serdecznych 
gratulacji, podziękowań i życzeń, 
nie tylko od bliskich koleżanek i kolegów ze 
spółdzielni, ale i od specjalnie przybyłego z tej 
nadzwyczajnej okazji prezesa Zarządu KZRSS 
Społem Ryszarda Jaśkowskiego i od naszej 
redakcji, która zamieściła w numerze majowym 
sylwetkę naszej bohaterki pióra red. Jarosła-

wa Żukowicza. Inne atrakcje to prawdziwa 
niespodzianka – świetny recital pieśni i piose-
nek warszawskich w wykonaniu aktorki Teatru 
Żydowskiego i inn. scen Moniki Orzeszko, 
wspaniały tort jubileuszowy i smakowity uro-
czysty obiad, serwowany przez renomowany 
Zajazd Staropolski z Konstancina.

Wśród wielu wygłoszonych przemówień, 
m.in. prezesa Mokpolu Sylwestra Cerańskie-
go, prezesa KZRSS Ryszarda Jaśkowskiego, 
przewodniczącej Rady Nadzorczej Krystyny 
Reduch, przewodniczącej związku zawodo-
wego Krystyny Kołodziejczak oraz mniej ofi-
cjalnych wystąpień spółdzielców i rozmowach 
przy stole wspominano z głęboką wdzięczno-
ścią bliską współpracę z panią Elżbietą Różyc-
ką. Jak mówiono, zaraża ona wszystkich opty-
mizmem i z nadzieją patrzy w przyszłość. 

Prezes Cerański stwierdził, że połowa z jubi-
leuszowego półwiecza to 24 lata wielce poży-
tecznych nauk jakie otrzymał od swojej najbliż-
szej koleżanki. Była i jest bardzo wymagająca 
od wszystkich, ale i od siebie, konsekwentna, 
ale i pomocna, sprawiedliwa. Jej celem jest łą-
czenie zadań i działalności spółdzielni, w tym 
walki z rosnącą konkurencją wielkich sieci, 
z interesem lokalnej społeczności, czemu dała 
przykład inicjując pomoc dla powodzian w la-
tach 1997 i 2001. 

Przy tej okazji zacytowałem opis red.Żuko-
wicza: „Nie lubi intryg, krętaczy, nieszczero-

ści i stara się to zwalczać. Czy jest pobłaż-
liwa? Wie, że różnie ją oceniają. Na pewno 
bywa impulsywna. Tyle, że to taki trochę sło-
miany gniew. Wybucha, szybko się wypala 
i mija. Nie jest pamiętliwa, nie chowa urazy, 
potrafi bronić ludzi. Czy jej podwładni czu-

ją respekt? Chy-
ba ważniejsze jest 
to, że nie próbują 
oszukiwać. Woli 
usłyszeć „szefowo 

ratuj”, niż słuchać wykrętów.”
Pani Elżbieta, na co dzień osoba raczej 

małomówna, na zebraniach cicha i skromna, 
z uśmiechem i czasem widocznym wzrusze-
niem odwzajemniała tę niesłychanie serdeczną 
lawinę życzeń, toastów, podziękowań i gratula-
cji. Na pewno satysfakcję i radość sprawiały jej 
nie tylko miłe, ciepłe słowa, ale i ulubione ko-
lorowe kwiaty oraz drobne upominki. Na szkla-
nym pucharze otrzymanym z rąk prezesa Ce-
rańskiego widnieje napis: „50 lat. Szanowna 
Pani Elżbieta Różycka. Z wyrazami uznania 
za wieloletnią aktywność zawodową, wiedzę, 
doświadczenie i profesjonalizm – Zarząd 
oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Spożyw-
ców MOKPOL. 1968-2018.” 

Z drugiej strony zamieszczono niezwykle 
wymowny cytat z wypowiedzi św. Jana Pawła 
II : „Człowiek jest wielki nie przez to co po-
siada, lecz przez to kim jest, nie przez to co 
ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”. 

 Osoba jubilatki spaja ogromne doświadcze-
nie i wiedzę z silną wolą pokonywania trud-
ności, a jej hart ducha i przymioty charakteru 
służą zwłaszcza młodszym pokoleniom społe-
mowców w walce o należne miejsce na rynku 
i w świadomości społecznej, gdzie zaufanie 
klienta i konsumenta jest nieocenione. Oby 
zdrowie, siły i humor Pani Elżbiety dopisywały 
przez długie lata ku Jej i naszej radości.

DARIUSZ GIERYCZ 

Prezes Sylwester Cerański wręcza Jubilatce okolicznościowy pu-
char szklany. Z tyłu stoi prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard 
Jaśkowski.
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l ZgROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MAh „SPOŁEM” l

Konsolidacja i wizerunek

W popularnej spółdzielczej, 
warszawskiej restaura-
cji „Rozdroże”, 28 maja 

br. obradowało Zwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników Mazowiec-
kiej Agencji Handlowej „Społem” 
Spółki z o.o. Zatwierdziło ono spra-
wozdania Zarządu i Rady Nadzor-
czej Spółki za rok 2017 i udzieliło 
im skwitowania oraz dokonało 
podziału zysku netto za rok 2017. 
Zgromadzenie otworzyła i serdecz-
nie powitała wspólników i gości, 
a wśród nich wiceprezesa Zarządu 
KZRSS Społem Szymona Fabisia-
ka, prezes Zarządu MAH Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła.  

Na przewodniczącą Zgromadze-
nia wybrano przewodniczącą Rady 
Nadzorczej MAH Annę Tylkow-
ską, a na jego sekretarz Grażynę 
Gąstał, sekretarz Rady Nadzorczej 
MAH. Przewodnicząca stwierdziła 
ważność obrad, gdyż przybyli na 
nie wspólnicy reprezentujący 90,11 
proc. kapitału zakładowego Spółki. 
Po przyjęciu porządku obrad i pro-
tokołu z poprzedniego zgroma-
dzenia, wysłuchano sprawozdań 
za 2017 rok: finansowego Spółki, 
Rady Nadzorczej i Zarządu wraz 
z planem finansowym na 2018 rok, 
a po dyskusji podjęto uchwały.

W sprawozdaniach, przyjętych 
– co trzeba podkreślić - żywymi 
oklaskami, zawarto bogatą treść, 
obrazującą nie tylko uzyskane 
dzięki wysiłkowi i pracy Agencji 
kolejne, pozytywne roczne wyniki 
finansowe i korzyści dla spółdziel-
ni. Jednocześnie sprawozdania 
ukazują konsekwentny, systema-
tyczny postęp w umacnianiu przez 
MAH konsolidacji spółdzielni Gru-
py MAH oraz w budowie pozytyw-
nego wizerunku spółdzielni społe-
mowskich. 

Szczególnie wobec przyszłorocz-
nego, wyjątkowego, niepowtarzal-
nego jubileuszu 150-lecia spółdziel-
czości społemowskiej, zastosowane 
przez MAH różnorodne skuteczne 
formy promocji i reklamy są zna-
komitym wzorcem do upowszech-
nienia w skali całego kraju. Będzie 
to jedyna okazja dotarcia zwłasz-
cza do młodych pokoleń z wiedzą 
o najstarszej, zaufanej polskiej sie-
ci handlowej, jej dorobku i zasłu-
gach, niezawodnym znaku SPO-
ŁEM od pokoleń…        

Oto węzłowe informacje, zawarte 
w sprawozdaniach za rok 2017: 

Kapitał Spółki
Mazowiecka Agencja Handlowa 

na dzień 31 grudnia 2017 roku była 
własnością 24 wspólników, dyspo-
nujących łącznie 788 udziałami, po 
2 500 złotych każdy. Kapitał zakła-
dowy łącznie z rezerwowym wynosił 
2 052 651,71 złotych. 

Wyniki ekonomiczne
Globalne przychody Spółki na 

dzień 31.12.2017 roku osiągnęły 
kwotę 1 806 091 złotych, natomiast 
zysk brutto wyniósł 226 776 złotych, 
co stanowi 76% w stosunku do roku 
poprzedzającego. Zmniejszona war-
tość zysku była konsekwencją wzro-
stu kosztów z tytułu przekazanych 
spółdzielniom wynagrodzeń – blisko 
230 000 złotych (Umowa pośred-
nictwa i reprezentacji oraz zakupy 
w zintegrowanym pakiecie 75 produ-
centów w GMPT).

Zarząd Spółki w porozumieniu 
z Radą Nadzorczą proponuje wypła-
cenie 100% dywidendy netto na kon-
ta właścicieli. Sprawozdanie finanso-
we za 2017 rok zostało sporządzone 
zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
Spółka nie miała obowiązku badania 
sprawozdania finansowego za 2017 
rok.

Pełną obsługę rachunkową Spół-
ki w minionym roku prowadziło 
Biuro Rachunkowe „Marcińczak 

i Wspólnicy” Sp. z o.o. z Warsza-
wy, którego prezes ma jednocześnie 
uprawnienia biegłego rewidenta.

Zatrudnienie na koniec 2017 
roku wynosiło łącznie 5 osób. Ob-
sługa prawna, informatyczna oraz 
produkcja materiałów reklamowych 
Spółki były zlecone na zewnątrz.

Podstawowa działalność 
Spółki

Podstawowym przedmiotem dzia-
łalności Spółki było: 
1.  Zawieranie w imieniu spółdzielni 

umów z producentami i dostaw-
cami wyrobów żywnościowych 
i nieżywnościowych,

2.  Wspieranie sprzedaży w spół-
dzielniach poprzez organizowa-
nie szkoleń z zakresu organizacji 
i techniki handlu, konferencji 
i konsultacji i warsztatów handlo-
wych, 

3.  Inicjowanie i organizowanie kam-
panii i akcji promocyjnych i rekla-
mowych,

4.  Sprzedaż usług marketingowych.  

2017 rok zamknął okres 21-le-
cia funkcjonowania Mazowiec-

kiej Agencji Handlowej „Społem” 
Spółka z o.o. W całym tym okresie 
działalności Spółka wypracowała 
13,5 mln zł zysku brutto, a przy-
chody Spółki wyniosły blisko 200 
mln zł. Jednocześnie zakupy spół-
dzielni w ramach umów Spółki to 
blisko 4 mld zł netto.

W 2017 roku na bazie podpisa-
nych 61 umów z producentami, dys-
trybutorami i importerami, spółdziel-
nie (aktualni udziałowcy) osiągnęły 
zakupy netto wartości blisko 202 mln 
złotych, co stanowi 99% w stosunku 
do 2016 roku. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że wszystkie spółdzielnie 
reprezentowane w Radzie Nadzor-
czej Spółki znalazły się w I-szej piąt-
ce pod względem zakupów, które sta-
nowiły blisko 74% ogółu. W ramach 
podpisanych wieloletnich umów ge-
neralnych, Zarząd podpisał roczne 
programy handlowe z prawie wszyst-
kimi kontrahentami, precyzujące 
obowiązki kontrahentów i Spółki we 
wzajemnej współpracy na rzecz spół-
dzielni – konsekwentnie realizowane 
w 2017 roku.

Zarząd Spółki kontynuował III rok 
współpracy ze strategicznym partne-
rem biznesowym z Grupy MPT, ja-
kim została od 1 stycznia 2015 roku 
Spółka PRO-DETAL. 

W ramach Umowy z Grupą 
MPT realizowanej z Mazowiecką 
Agencją Handlową przez Pro-De-
tal, Spółdzielnie uzyskały w ciągu 
3-ch lat dodatkowo środki finan-
sowe o wartości blisko 400 000 zło-
tych netto.

Ponadto wzrosła nasza pozycja 
u kontrahentów, w wyniku czego 
mogliśmy realizować dodatkowe ak-
cje handlowe z atrakcyjnymi cenami 
zakupu produktów dla spółdzielni. 
Dodatkowym atutem akcji były spe-
cjalne plakaty dla spółdzielni.

Druga Umowa w zakresie pośred-
nictwa i reprezentacji była realizo-
wana z 18 spółdzielniami. Łącznie 
w ciągu 3-ch lat wartość środków 
z tytułu realizacji tej umowy wynio-
sła 333 400 złotych netto.

W 2017 roku Spółka opracowała 
i zrealizowała szeroki program dzia-
łań wspierających sprzedaż, w tym:
*  Program – „LATO 2017 z MAH” 

z 8 kontrahentami tj.: KPH SPO-
ŁEM, BAKOMA, CHŁODNIA 
MAZOWSZE, COCA COLA, 
JBB, FRITO LAY, AMA, KO-
RAL. Ta duża półroczna kampania 
handlowa przyniosła znakomite 
wyniki. Spółdzielnie uzyskały 
wzrosty sprzedaży w danej katego-

rii produktów, a ponadto nagrody 
o łącznej wartości 171 000 złotych.

* Reklama telewizyjna
*  Materiały wydawnicze i reklama 

prasowa
* Reklama w metrze w Warsza-

wie
*  Konferencje i warsztaty handlo-

we
Na przestrzeni całego roku zor-

ganizowano 10 sesji konferencji 
i warsztatów handlowych z przed-
stawicielami pionów handlowych 
spółdzielni w celu wypracowania 
użytecznych dla spółdzielni form 
działania Spółki. Warsztaty han-
dlowe MAH były i są bardzo lu-
bianą przez spółdzielnie formą 
prezentacji naszych kontrahentów, 
degustacji, poznania nowości i stra-
tegii MAH, a także forum dyskusji 
i szkolenia z zakresu towaroznaw-
stwa i marketingu.

W minionym 2017 roku aktywny 
udział większości spółdzielni – ud-
ziałowców MAH w przedsięwzięci-
ach Spółki zaowocował pozytywnym 
wynikiem finansowym. Realizacja 
kampanii marketingowych MAH, sz-
kolenia z zakresu organizacji i tech-

niki handlu oraz cenne informacje 
z dziedziny nowych technologii pro-
dukcji towarów oraz wyposażenia 
sklepów, były istotnymi czynnikami 
podniesienia kwalifikacji pracown-
ików spółdzielni wszystkich szcze-
bli zarządzania. Wyniki analiz były 
prezentowane na posiedzeniach Rady 
Nadzorczej, a także były przydatne 
w negocjacjach z kontrahentami 
oraz przy planowaniu akcji promo-
cyjnych.

Kompletną informację o MAH 
i spółdzielniach prezentowano na 
monitorze  w biurowcu przy ul. Gra-
żyny 15, a także na stronie: www.
mahwarszawa.pl

Rok 2018
W bieżącym roku Zarząd Spół-

ki realizuje postawione przed nim 
zadania w zakresie uzyskania po-
zytywnego wyniku finansowego, 
zabezpieczenia zgromadzonych 
przez właścicieli udziałów w Spół-
ce, a także doskonalenia warunków 
handlowych dla Spółdzielni w za-
wartych  umowach oraz kreowania                          
i utrwalania pozytywnego wizerunku 
spółdzielni i Mazowieckiej Agencji 
Handlowej ”Społem”.

Z dyskusji, która odbyła się na 
posiedzeniach Rady Nadzorczej 
Spółki oraz  w trakcie licznych 
spotkań na konferencjach, warsz-
tatach oraz indywidualnie z zarzą-
dami Spółdzielni wynika, że po-
trzebna jest dalsza koncentracja 
zakupów w tych samych źródłach 
w celu uzyskania lepszych wa-
runków zakupowych. Szczególnie 
dotyczy to wiodących kategorii 
produktów w ofercie detalicznej 
spółdzielni jak: mleczarskie, wę-
dliniarskie, piekarskie, alkoho-
lowe i tytoniowe. Niezbędne są 
dalsze prace w zakresie rozszerze-
nia współpracy ze spółdzielniami 
w ramach podpisanej partnerskiej 
umowy o współpracy z Grupą MPT 
poprzez Spółkę PRO-DETAL.

Obecnie priorytetowym   przed-
sięwzięciem we współpracy z GMPT 
jest kontynuacja przyjętego progra-
mu handlowego poprzez rozszerza-
nie pakietu kontrahentów i inten-
sywne negocjacje zakupowe, a także 
włączenie się kolejnych Spółdzielni 
do projektu, który daje wymierne 
korzyści. 

Ponadto Spółka będzie nadal real-
izowała podpisane na początku 2015 

roku umowy MAH - SPÓŁDZIEL-
NIA z 18 spółdzielniami w zakresie 
pośrednictwa i reprezentacji. Ta 
sfera współpracy dotyczy udziałow-
ców, którzy uczestniczą we wspól-
nych zakupach i przyczyniają się do 
wypracowania dobrych wyników 
finansowych Spółki. W tym zakresie 

Zarząd będzie organizował dalsze 
konsultacje z zainteresowanymi 
spółdzielniami oraz wprowadzał 
niezbędne modyfikacje w dotychc-
zasowej strategii współpracy z kontra-
hentami. W doskonaleniu współpracy 
z kontrahentami, Zarząd wspiera się 
materiałem analitycznym przekazy-
wanym przez spółdzielnie w cyklach 
kwartalnych lub półrocznych. 

Nadrzędnym celem jest 
i będzie wysoka użyteczność Spół-
ki dla udziałowców i satysfakcja 
ze współpracy – zapewniała, koń-
cząc sprawozdanie, prezes Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła.

Dalsza koncentracja
Po sprawozdaniach rozwinęła 

się dyskusja, w której uczestniczy-
li m.in. Anna Tylkowska z WSS 

Śródmieście, Paweł Kochański 
z KPH Społem i Grażyna Gąstał 
z PSS Grodzisk Maz., podejmu-
jąc tematykę dalszej koncentracji 
zakupów i wysiłków promocyj-
nych, w tym wydawania plakatów. 
Również gość Zgromadzenia, wi-
ceprezes KZRSS Społem Szymon 
Fabisiak zachęcał spółdzielców 
do jeszcze większej popularyza-
cji marki Społem, dziękując za 
już osiągnięte wyniki sprzedaży. 
Dziękował także Mazowieckiej 
Agencji Handlowej „Społem”  
i spółdzielniom Grupy MAH za 
ich blisko 30% finansowy udział 
w funkcjonowaniu i rozbudowie 
SOW Zorza w Kołobrzegu, gdzie 
34 udziałowców tej społemowskiej 
spółki uzyskało 600-tysięczny zysk 
za rok 2017. Życzył dalszych do-
brych wyników w skoncentrowa-
nych zakupach.

Przewodnicząca Zgromadzenia 
Anna Tylkowska, podobnie jak 
prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwo-
ła, zachęcała spółdzielnie-wspól-
ników do dalszego włączania się 
do współpracy w ramach umów 
MAH, by zwiększyć potencjał za-
kupów i korzyści z tego wynikają-
ce.        

Opr. DARIUSZ GIERYCZ
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Ambitne zadania

Sentyment klientów

W niezwykłym otoczeniu 
wiosennej, parkowej zie-
leni, w restauracji Figaro 

w Parku Skaryszewskim, z poczu-
ciem satysfakcji i dumy, po nie-
dawnym historycznym otwarciu 
nowego Universamu Grochów,  
zasiedli do obrad 23 maja br. dele-
gaci  na Zebranie Przedstawicieli 
WSS Praga Południe. Jak infor-
mowaliśmy, w kwietniu br. święto-
wano właśnie zakończenie budowy 
potężnego 18-kondygnacyjnego, 
wielofunkcyjnego Centrum Rondo 
Wiatraczna, a w nim otwarto część 
handlową z dwoma społemowskimi 
sklepami, spożywczym na parterze 
i przemysłowym na piętrze.  

Po odśpiewaniu hymnu spół-
dzielczego, przyjęto porządek 
i regulamin obrad, wybrano pre-
zydium i komisje. W prezydium 
zasiedli: przewodniczący Zbigniew 
Dejtrowski oraz Elżbieta Jędrych 
i Anna Krasuska. Gośćmi zebrania 
byli m.in. prezes KZRSS Społem 
Ryszard Jaśkowski oraz prezesi: 
Anna Tylkowska z WSS Śródmie-
ście,  Jadwiga Wójtowicz-Garwoła 

z MAH Społem, Hieronim Kobus 
z PSS Garwolin. W obradach brało 
udział 36 delegatów, na 39 wybra-
nych /92 proc./.  

Jak wynika ze sprawozdań za rok 
2017, spółdzielnia południowopraska 
zrzesza obecnie 420 członków i za-
trudnia 330 osób w 32 sklepach spo-
żywczych i dwóch przemysłowych. 
Wskutek wyłączenia z sieci dawnego 
Universamu i dwóch nierentownych 
sklepów, obroty roczne spadły do 
87 mln zł, a wynik ekonomiczny był 
ujemny, lecz teraz po uruchomieniu 
nowego Universamu, na rok 2018 
planowany jest zysk netto  340 tys.zł.  

W sprawozdaniu Zarządu, które 
uzupełnił swym wystąpieniem prezes 
Bogusław Różycki, wysoko ocenio-
no wyjątkowo trudne działania załogi 
w roku 2017, bo po likwidacji SDH 
Universam trzeba było łagodzić jej 
skutki, a w wyniku wcześniejszych 
emerytur nastąpiły braki kadrowe. 
Jak pisaliśmy, perfekcyjnie urucho-
miono sprzedaż w zastępczych pla-
cówkach. Pozytywne efekty przynio-
sły scentralizowane zakupy poprzez 
MAH i KPH, nowe formy okreso-
wych promocji, reklamy poprzez 

billbordy, konkursy z nagrodami, 
zmiany aranżacji sklepów, sprzedaż 
produktów świeżych prosto od pro-
ducenta, wynajem pomieszczeń itd. 
Na zakończenie prezes, podobnie jak 
przewodniczący RN Zbigniew Dej-
trowski, serdecznie dziękował zało-
gom sklepów i współpracownikom 
za ogromny wysiłek i zaangażowa-
nie.  

W dyskusji nad sprawozdaniami 
wzięli udział Elżbieta Jędrych i dyr.
Mieczysław Szumiło oraz goście: 
Ryszard Jaśkowski, Hieronim Ko-
bus i niżej podpisany. Mimo licz-
nych kłopotów rynkowych, mówcy 

z nadzieją twierdzili, że spółdzielnia 
wyjdzie na prostą. Przewidziano bo-
wiem m.in. dalsze akcje marketingo-
we, wzrost sprzedaży eko-produktów 
i marki Społem, przy współpracy 
z MAH i KPH. 

Prezes Ryszard Jaśkowski 
z uznaniem chwalił osiągnięcia, de-
terminację  inwestycyjną i moderni-
zacyjną spółdzielni, która przynosi 
nie tylko zysk, ale i służy ludziom. 
Podziękował za sprzedaż towarów 
marki Społem, za konkursy dla 
posiadaczy karty lojalnościowej, 

za współtworzenie sukcesu SOW 
„Zorza” w Kołobrzegu. Gratulował 
pomyślnego otwarcia nowego Uni-
versamu i życzył, aby praca była 
źródłem radości społemowców, 
a bogata tradycja źródłem dumy.  
W podobnym tonie życzyłem tak-
że praskim społemowcom, aby ich 
ponad 80-letnia historia ściśle sple-
ciona ze 150-letnimi dziejami całej 
spółdzielczości spożywców, doda-
wała im sił w walce o warszawski 
rynek. Tego dowodem są ich ogło-
szenia internetowe o konkursach 

i promocjach dla klientów, w tym 
rabatach dla seniorów.     

W końcowej części obrad zatwier-
dzono sprawozdania oraz udzielono 
absolutorium Zarządowi, w osobach 
prezesa Bogusława Różyckiego 
i wiceprezes Zofii Piotrowskiej, 
z podziękowaniem, gorącymi okla-
skami i kwiatami, także dla dyrektora 
Mieczysława Szumiło. Gromadne 
„sto lat” w toaście za pomyślność 
spółdzielni zwieńczyło dzieło i trud 
przy uruchomieniu Universamu. 

DARIUSZ GIERYCZ  

Zwieńczenie dzieła Od prawej: Zofia Piotrowska, Anna Tylkowska i Jadwiga Wójtowicz-Garwoła. 

W społemowskiej restau-
racji  „Wyszkowianka” 
w Wyszkowie byłem już 

kilkakrotnie, w tym na corocznym 
Święcie Latawca we wrześniu, kie-
dy to na błoniach nadbużańskich 
pojawia się ponad setka uczniów 
z niemal wszystkich wyszkowskich 
szkół, by wraz z rodzicami brać 
udział w społemowskim konkur-
sie, a potem w jego podsumowaniu 
obok restauracji i w konsumpcji 
wewnątrz. To wyraźny znak więzi 
spółdzielni z młodzieżą i mieszkań-
cami, docenianej przez władze mia-
sta i dyrekcje szkół. To okazja do 
promowania haseł społemowskich 
sympatyków na latawcach. Obec-
nie restauracja reklamuje domowe 
obiady po 15 zł, w tym znakomite 
pierogi, zupy i schab wyszkowski, 
taneczne środy dla seniorów oraz 
zabawę w noc świętojańską 23/24 
czerwca.

Tym razem, 25 maja br. restau-
racja gościła delegatów na Zebra-

niu Przedstawicieli PSS Społem 
w Wyszkowie i ich gości. Obrady ze 
swadą, demokratycznie prowadził 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
Edward Groniecki, jego zastępcą 
był Jan Hryniewicz, a sekretarzem 
Teresa Chodkowska. Delegaci po 
wysłuchaniu sprawozdań za 2017 
rok i dyskusji, zatwierdzili spra-
wozdania i plan na rok 2018 oraz 
udzielili absolutorium zarządowi, 
który w składzie: prezes Jadwiga 
Tofel i wiceprezes Marek Kędzier-
ski, działa już od 10 lat. 

W sprawozdaniu Zarządu za rok 
ubiegły prezes Jadwiga Tofel zazna-

czyła, że był to „kolejny rok dobry 
dla spółdzielni”. Mimo wzrastającej 
konkurencji dyskontów wielkich 
sieci zagranicznych, dzięki kon-
sekwentnej, stałej analizie rynku 
i agresywnemu marketingowi, wy-
szkowska spółdzielnia od szeregu 
lat podnosi swoje obroty. Ma na to 
wpływ podnoszenie kwalifikacji za-
łóg, np. w piekarni,  poprzez szkole-
nia i wciąż elastyczne zaspokajanie 
zróżnicowanych potrzeb klientów, 
poprzez m.in. sprzedaż towarów 
marki Społem, towarów świeżych, 
bogatą ofertę programu Eleganza, 
szeroką ofertę własnych wyrobów 

piekarniczych i cukierniczych oraz 
restauracji Wyszkowianka. 

Spółdzielnia zrzesza 226 członków 
i zatrudnia 139 osób, przy średniej 
płacy 3,056 zł. Dzięki m.in. działaniu 
w Grupie MAH, reklamie i promocji, 
modernizacji placówek, PSS realizuje 
ambitny program i uzyskuje dynami-
kę obrotów. Zysk netto za rok 2017 
wyniósł 67,9 tys. zł, przy zwiększe-
niu kapitału własnego. W roku 2018 
zamierza ambitnie utrzymać tempo 
modernizacji m.in. sklepów LUX, 
piekarni, restauracji, przy wypraco-
waniu środków na potrzebne podwyż-
ki wynagrodzeń. Sytuacja rynkowa 
wciąż się dynamicznie zmienia i dla-

tego – jak mówiła prezes Tofel – na-
leży stosować nowoczesny marketing 
i reklamę, pozyskując m.in. klientów 
pokolenia 30-35 plus. Złożyła ser-
deczne podziękowania załodze i Ra-
dzie Nadzorczej.

W dyskusji, w której brali udział 
Barbara Tarasiuk, Jan Hrynie-
wicz, Marek Kędzierski i redaktor 
naczelny Społemowca, wysoko oce-
niono pozytywne wyniki spółdziel-
ni, a w tym ogromne zaangażowanie 
i poświęcenie, inicjatywy prezes Ja-

dwigi Tofel. Swoje słowa uznania, 
wraz z pozdrowieniami  przekazali 
także ubiegłoroczni goście wyszkow-
skiej PSS – pisemnie prezes KZRSS 
Społem Ryszard Jaśkowski oraz 
burmistrz Wyszkowa Grzegorz No-
wosielski, poprzez Jana Hryniewicza.

Warto pochwalić społemowców 
z Wyszkowa za wzorowe prowa-
dzenie strony internetowej, która 
jest wizytówką każdej spółdzielni, 
a niestety wiele spółdzielni tego nie 
docenia. Dzisiaj to właśnie inter-
net, facebook, newsletter, są nowo-
czesnymi środkami komunikacji 
z klientem, konsumentem, zwłasz-
cza z młodszymi pokoleniami, bo 

nawet zdecydowana większość 
nastolatków posiada smartfona 
i szuka potrzebnych aplikacji i in-
formacji.  

Sądzę, że w przyszłym, jubile-
uszowym roku 150-lecia spółdziel-
czości spożywców, każda spół-
dzielnia może i powinna poprzez 
internet, przełamać wreszcie bole-
sną powszechną niewiedzę na te-
mat niezawodności Społem.   

DARIUSZ GIERYCZ
MAREK GRABOWSKI

Siedziba PSS Grodzisk Mazo-
wiecki to chyba jeden z naj-
ładniejszych, nowoczesnych  

budynków społemowskich w kra-
ju, gdzie miniony rok podsumowali 
zgromadzeni na Zebraniu Przed-
stawicieli delegaci, Rada Nadzor-
cza i Zarząd Spółdzielni. 22 maja 
br. zebranie poprowadził przewod-
niczący Rady Nadzorczej Tadeusz 
Proczek, który na wstępie powitał 
zaproszonych gości, m.in. wicebu-
rmistrza Grodziska Maz. Piotra 
Galińskiego i wiceburmistrza Mi-
lanówka Marka Sudomirskiego, 
prezes MAH Jadwigę Wójtowicz-
Garwoła, radcę prawnego Pawła 
Kutrzuba. Na sekretarza zebrania 
powołano Marię Barańską.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Tadeusz Proczek w sprawozdaniu 
Rady wskazał na jej aktywność w za-
kresie analizy cen, pracy i rankingu 
sklepów, bieżących i długofalowych 
wyników finansowych, remontów, 
budowy osiedla w Natolinie itd. 

Wnioskował o absolutorium dla za-
rządu oraz podziękował zarządowi 
i załogom sklepów za pracę w 2017 r. 

Natomiast sprawozdanie roczne 
Zarządu, popularna prezes Graży-
na Gąstał ilustrowała slajdami. Już 
na wstępie stwierdziła, że wskutek 
m.in. programowi 500 plus, siła 
nabywcza klientów i sprzedaż ro-
śnie. Wartość koszyka zakupów 
sięga 18,70 zł i trzeba tę tendencję 
utrzymać. Pomaga marketing i re-
klama, np. poprzez MAH reklama 
TV i w metrze, a także w lokalnej 
telewizji i radiu, spoty w Centrum 

Kultury, bilbordy, reklamy na au-
tobusach miejskich, gazetki ceno-
we. Przodują sklepy nr 49 i nr 44 
w Milanówku, nr 2 w Grodzisku.   

Obecnie spółdzielnia oferuje 
w sprzedaży segmenty, zbudowane na 
Osiedlu Natolin, co jest kontynuacją 
długofalowej polityki inwestycyjnej. 
Jej efekty poznaliśmy też w postaci 
remodelingu kilku placówek i wpro-
wadzenia nowego, dynamicznego 
logo PSS. Pani prezes chwaliła przy 
tym dobrą współpracę z władzami 

miast Grodziska i Milanówka, które 
nieraz podejmują  potrzebne decy-
zje „na telefon”. Korzystne rezultaty 
przynosi ponad 20-letnia współpraca 
z MAH Społem, gdzie spółdzielnia 
ma dwa udziały i liczy nadal na fa-
chowe „ludzkie porady” oraz udział 
w SOW Zorza w Kołobrzegu. 

W sumie grodziska PSS zamy-
ka rok 2017 niemałym zyskiem 394 
tys. zł netto i dlatego serdeczne po-
dziękowania należą się wszystkim, 
którzy do tego się przyczynili, w tym 
harmonijnie współpracującej Radzie 
Nadzorczej i załogom placówek. 

W dyskusji głos zabrali najpierw 
goście, w tym obaj wiceburmistrzo-
wie - Grodziska Maz. i Milanówka, 
prezes MAH, niżej podpisany oraz 
delegat Lech Szymańczyk, który 
mówił o potrzebie ukazywania bo-
gatej tradycji Społem i reaktywowa-
nia spółdzielni uczniowskiej. Bur-
mistrz Galiński chwalił spółdzielnię 
za udział w upiększaniu Grodziska 
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 
a burmistrz Sudomirski przyznał, 
że mieszkańcy Milanówka i on sam 

mają duży sentyment do Społem. 
Obaj panowie życzyli społemowcom 
dalszych sukcesów.

Prezes Jadwiga Wójtowicz-
Garwoła na wstępie podkreśliła, 
że „jesteście awangardą spółdziel-
ni’” i odczytała list gratulacyjny od 
prezesa Zarządu KZRSS Społem 
Ryszarda Jaśkowskiego. Podzię-
kowała za dużą aktywność PSS 
w ramach MAH Społem i życzyła, 
by była nadal „perłą” wśród innych 
spółdzielni. Do tych wyrazów uzna-
nia dołączyłem swój podziw nad 

upiększaniem placówek i wysiłkami 
marketingowymi. Będą one ważne 
także w roku 2019, gdy całe Społem 
obchodzi swe 150-lecie, a grodziska 
PSS swoje 115-lecie. Trzeba trafić do 
powszechnej świadomości, że ta naj-
starsza, niezawodna przez trzy wieki 
sieć handlowa, buduje swoje zaufa-
nie od pokoleń.

Zebranie zakończyło podjęcie 
stosownych uchwał, w tym absolu-
torium dla prezes Grażyny Gąstał 
i wiceprezes Ewy Gąsior.   

DARIUSZ GIERYCZ

Wyniki pozytywne, więc i humory dopisywały

Goście i delegaci na sali obrad.
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Dbałość i gospodarność

Konsekwentnie naprzód

Wysoki poziom

RODO - dane wrażliwe
l Prawo na co dzień l

Od szeregu lat Zebranie 
Przedstawicieli WSS Wola 
odbywało się w dzierżawio-

nej przez spółdzielnię restauracji 
„Gama” przy ul. Wolskiej. Obec-
nie jednak, 24 maja br., w no-
wym orientalnym wnętrzu nowej 
wolskiej restauracji „Kurkuma”, 
gdyż zmieniono dzierżawcę. Nadal 
pod swym dumnym sztandarem, 
gdyż kolejny rok kwitują dodat-
nim wynikiem ekonomicznym, 
czyli zyskiem netto 187,6 tys. zł. 
za rok 2017. Przy stuprocentowej 
frekwencji 25 delegatów, wybrano 
prezydium, w składzie przewodni-
cząca Henryka Stykowska, zastęp-
ca Maria Kucharska i sekretarz 
Władysława Hajduk.  

Mimo dodatniego wyniku fi-
nansowego, skupiono się na słabo-
ściach. W sprawozdaniu rocznym 
prezes Janusz Szczękulski, po-
dobnie jak w swym sprawozdaniu 
Rada Nadzorcza,  otwarcie zazna-
czył, iż obecnie największa z nich 
to brak ludzi do pracy, niestabil-
ność załóg oraz zabójcza ekspansja 
zagranicznych sieci, która powo-
duje spadek rentowności polskich 

sklepów. Straty w detalu, WSS 
Wola musi nadrabiać wpływami 
z targowiska na Kole, z wynajmów 
i swoistej „ucieczki do przodu”, 
czyli nowych inwestycji.    

Wszelkie skuteczne metody mar-
ketingowe są ważne w walce o klien-
ta – mówił prezes Szczękulski. To 
my musimy dbać o konsumenta, by 
wybierał nasz sklep i dlatego serce 
rośnie, gdy np. w sklepie nr 30 każda 
z dziewczyn z uśmiechem miło wita 
i obsługuje klienta, a kolejka ustawia 

się po dobrze wyeksponowane świe-
że towary. Dobre efekty dają kąciki 
gastronomiczne i sprzedaż gotowych 
dań na szybki obiad. Prezes podzię-
kował serdecznie za rok pracy Radzie 
Nadzorczej i całej załodze spółdziel-
ni. 

Do głównych zadań na rok 2018 
prezes zaliczył m.in. kontynuację 
prac nad rentownością placówek, do-
bór stabilnych załóg, obniżanie kosz-
tów, wprowadzanie nowych konku-
rencyjnych dostawców. W przyjętych 

wnioskach delegaci uznali, że w bie-
żącym roku wraz z otwarciem dużej 
inwestycji przy Redutowej 52 /Park 
Redutowa/ należy uruchomić sklep 
o pow. 250 mkw., przebranżowić  
sklep nr 104 przy ul. Jana Pawła II, 
wraz z uruchomieniem kącika gastro-
nomicznego oraz dostosować WSS 
do wymogów RODO.  

Podobnie jak sprawozdania za rok 
2017, oklaskami przyjęto list gra-
tulacyjny Zarządu KZRSS Społem 
z dobrymi życzeniami na rok 2018 
oraz szczególnie gorąco jednogłośne 

absolutorium dla prezesa Janusza 
Szczękulskiego. 

W dyskusji nad sprawozdania-
mi Zarządu i Rady Nadzorczej głos 
zabierali: Janusz Osiński, szefowa 
związku zawodowego Elżbieta Plą-
sek, Maria Kucharska i niżej podpi-
sany. Z troską mówiono o nieograni-
czonej ekspansji dyskontów i obcych 
sieci. Na tym tle, także z głębokim 
uznaniem i podziękowaniem za żela-
zny upór i zaangażowanie charyzma-
tycznego prezesa Szczękulskiego. To 
pod jego ambitnym kierownictwem, 
mimo rosnących trudności spółdziel-

nia osiągnęła za rok 2017 zysk neto 
w wysokości 187,6 tys. zł netto, co 
należy uznać jako sukces. 

Do tych głosów dołączyłem i swój 
z gratulacjami i życzeniami dla wol-
skich społemowców, chwaląc infor-
macje internetowe, m.in. o otwarciu 
pięciu zmodernizowanych placówek, 
w tym z kącikiem gastronomicznym 
oraz  o gazetkach promocyjnych, 
np. na Dzień Matki. Podkreśliłem, 
że już za rok, wraz z innymi WSS, 
będą mogli promować się na 150-le-
cie warszawskiej spółdzielczości 

spożywców. Wraz z nimi, będzie to 
święto całego Krajowego Związku 
i spółdzielni Społem w kraju.

W głosowaniu tajnym wybra-
no na nową kadencję 11-osobową 
Radę Nadzorczą, w składzie: Elż-
bieta Boniecka, Kazimiera Gał-
kowska, Agnieszka Głazowska, 
Władysława Hajduk, Maria Ku-
charska, Agnieszka Niewiarowska, 
Janusz Osiński, Daniela Pazgier, 
Anna Powała, Jerzy Przewoźniak, 
Henryka Stykowska.  Serdecznie 
gratulujemy! 

DARIUSZ GIERYCZ           

Uzdrowiskowy, wiosenny 
Otwock powitał 8 maja br. 
swych mieszkańców i gości 

soczystą, świeżą zielenią. Niestety, 
uciążliwy remont torów i peronów 
dworcowych powodował opóźnie-
nia pociągów i dlatego na Zebra-
nie Przedstawicieli otwockiej PSS 
Społem zjawiłem się już po jego 
rozpoczęciu. W centrum miasta 
z daleka widoczny duży, czerwony 
szyld z tradycyjną pisanką Społem 
zdobi wejście do budynku siedzi-
by spółdzielni. Akurat prowadzą-
cy zebranie przewodniczący Rady 
Nadzorczej Jan Baran czytał list od 
Zarządu KZRSS Społem z gratula-
cjami, podziękowaniami za dobre 
wyniki i życzeniami. Było już po 
przyjęciu poprzedniego protokołu, 
porządku obrad, wyborze prezy-
dium, w tym sekretarz Ewy Cibor. 
Komisja mandatowa stwierdziła 
86-procentową obecność delega-
tów /przybyło 25 na 29 wybra-
nych/.           

Składając sprawozdanie Zarządu 
za rok 2017, prezes Jadwiga Stu-
dzińska poinformowała, iż spół-
dzielnia na koniec 2017 r. zrzeszała 
321 członków, a zatrudniała 80 osób. 

Działalność prowadzona była w 11 
sklepach w Otwocku i Józefowie. 
Sprzedaż detaliczna wyniosła 13 155 
tys.zł, czyli o 3,3 proc. więcej niż 
w poprzednim roku. Handel domi-
nował w działalności, a drugi rodzaj 
działalności to korzystne dzierżawy 
prowadzone w 19 obiektach. 

Coraz większą popularnością 
wśród kupujących cieszy się prowa-
dzona od lat sprzedaż na kartę klienta 
uprawniającą do rabatu, a także to-
wary marki własnej Społem, sprzeda-

wane we współpracy z MAH i KPH 
Społem. 20 udziałów w MAH przy-
nosi dorocznie dywidendę. 

Z powodzeniem prowadzono 
sprzedaż towarów wysokiej jakości, 
z dużym uwzględnieniem produktów 
świeżych, takich jak wędliny i mięso, 
garmażernia, nabiał, pieczywo, ciasta 
oraz owoce i warzywa. O wszelkich 
nowościach rynkowych klientów 
systematycznie informują w Gazecie 
info Otwock, gazetkach reklamo-
wych oraz plakatach przygotowa-
nych w ramach współpracy z grupą 
Chorten oraz innymi dostawcami. 

W 2017 r. wyrazem troski za-
rządu o placówki była ich kom-
pleksowa komputeryzacja, zakup 
środków trwałych, agregatów, no-
wych programów. Modernizacja 
sklepów objęła m.in. zainstalowa-
nie nowych dachów, okien, przy-
łączy kanalizacyjnych. Natomiast 
wyrazem troski o załogę była pod-
wyżka średniej płacy o 8,9 proc., 
nagrody jubileuszowe, polepszanie 
warunków pracy. Mimo rosnących 
kosztów /energia, opłaty, ubezpie-
czenia, szkolenia, transport/, uzy-

skano 142-tysięczny zysk brutto /
netto 96,8 tys.zł/.     

Dla swych pracowników oraz 
emerytów spółdzielnia tworzy 66-ty-
sięczny Fundusz Socjalny, a jego dzia-
łalność obejmuje: pożyczki miesz-
kaniowe, dopłaty do wypoczynku, 
upominki noworoczne, zapomogi 
oraz inne świadczenia przewidziane 
w regulaminie. Działające w otwoc-
kiej spółdzielni Koło Spółdzielczyń 
odbywa comiesięczne spotkania 
o charakterze okolicznościowym, 
a ich częstym gościem bywa prezes 
Studzińska. Działalnością Koła kie-

ruje jego przewodnicząca Wacła-
wa Maj, będąca również członkiem 
Koła Historycznego Spółdzielców 
przy „Społemowcu Warszawskim”. 
Otwocka PSS wspiera organizacje 
społeczne, a bonami także podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Otwocku. 

Plan działania na rok 2018 przewi-
duje, zgodnie z wnioskami delegatów, 
dalszą modernizację placówek oraz 
stałą analizę rotacji towarów. O tym,  
że sprawdza się i gospodarność, i po-
lityka cenowa, i pieczołowita dbałość 
o klientów i załogę, świadczą wza-

jemne serdeczne podziękowania za 
wysoki wynik ekonomiczny, głównie 
jednak na ręce troskliwej pani prezes 
Studzińskiej, która wraz z gł. księgo-
wą Danutą Lichorowiec otrzyma-
ły zasłużone absolutorium. Wyrazy 
uznania składali w dyskusji Wacława 
Maj, mec. Włodzimierz Borowiec 
i niżej podpisany. Przypomniałem, 
że za rok niepowtarzalną okazją do 
promocji społemowskiego handlu 
będzie jubileusz 75-lecia otwockiej 
PSS, na tle 150-lecia całej spółdziel-
czości Społem.

DARIUSZ GIERYCZ 

W p o -
przed-
n i m , 

majowym nu-
merze umieściliśmy obszerną re-
lacje z Zebrań Grup Członkow-
skich Warszawskiej Spółdzielni 
Gastronomicznej Centrum, wraz 
z zawartymi w sprawozdaniach 
materiałami. Teraz przyszła pora 
na Zebranie Przedstawicieli, które 
tradycyjnie odbyło się w popular-
nej zarówno wśród warszawiaków, 
jak i turystów kawiarni Rozdroże. 
W dniu 10 maja br. delegatów oraz 
zaproszonych gości powitała pre-
zes Halina Kalinowska.

Warszawska Spółdzielnia Ga-
stronomiczna Centrum zrzesza 138 
członków. Przez większą część roku 
2017 utrzymując wysoki poziom, 
prowadziła działalność w pięciu 
placówkach gastronomicznych /bar 
Bambino, bistro Gocław, stołówka 
NIK i restauracja Rozdroże/, a od 
końca listopada w sześciu /plus bar 
Praha/. Pamiętając o idei spółdziel-
czości, wszystkie zakłady oprócz 
działalności podstawowej, dbały 
o wizerunek firmy poprzez działal-
ność społeczną na rzecz potrzebują-
cych. 

Rok 2017 to kolejny rok, który 
WSG Centrum zamknęła zyskiem, 
a wypłynęło na to wiele starań, do-

bra strategia, stabilna pozycji na ryn-
ku, utrzymanie wysokiego poziomu 
świadczonych usług gastronomicz-
nych czy promowanie własnego 
wizerunku. Pamiętając o potrzebu-
jących, ale nie zapominając o tych, 
którzy wypracowali zysk, przezna-
czony zostanie on między innymi na 
dywidendę dla członków Spółdzielni 
oraz nagrody dla pracowników.

Zebranie Przedstawicieli popro-
wadziła Halina Mrozikiewicz. Było 
ono okazją do podjęcia stosownych 
uchwał. Głosowane na zebraniu 
uchwały podsumowały miniony 
rok i nakreśliły kierunki działania 
na bieżący. Znalazły się wśród nich 
uchwały: zatwierdzające sprawozda-
nie finansowe z działalności gospo-
darczej, zatwierdzenie sprawozdania 
Rady Nadzorczej i Zarządu, udziele-
nia absolutorium członkom zarządu, 
podziału zysku finansowego, zmian 
statutowych. 

Przypomnijmy, że spółdzielnia 
zatrudniająca 77 osób, wypracowała 
zysk brutto w kwocie ponad 976 tys.
zł. Prowadzi działalność  gastrono-
miczną we wcześniej wymienionych 
placówkach, a wydzierżawia dawne 
lokale: Grubą Kaśkę, Zodiak, Przy 

Kurierze, Ulu-
bioną i Prahę 
(do listopada 
ubr.). Płaca 
średnia netto 
osiąga 4.800 
zł, a średnia 
m i e s i ę c z n a 
wydajność pra-
cy na jednego 

zatrudnionego 
to ponad 9.000 
zł, przy czym 
w barze Bambino - wyniosła ona aż 
15.500 zł.

Ponieważ tegoroczne Zebranie 
Przedstawicieli miało charakter wy-
borczy, zakończyło się nie tylko 
podjęciem szeregu istotnych uchwał, 
ale również ogłoszeniem wyniku 
wyborów. Na najbliższą kadencję do 
nowej Rady Nadzorczej WSG Cen-
trum wybrano: Alicję Hess, Dawida 
Janczewskiego, Halinę Mrozikie-
wicz, Elżbiete Nikiciuk i Stanisła-
wę Stasiorczyk. Serdeczne gratula-
cje! Nowo wybrana Rada Nadzorcza 
ma przed sobą dużo pracy, życzymy 
więc siły do realizacji celów i owoc-
nej współpracy z Zarządem.

DANUTA BOGUCKA

W pogodnym nastroju.

W prezydium od prawej: Janusz Szczękulski, Maria Kucharska, Henryka 
Stykowska i Władysława Hajduk. 

Przemawia prezes 
Halina Kalinowska. 

Jak już wcześniej informowałam na-
szych Czytelników, RODO weszło w ży-
cie 25.05.2018r. Przypomnę tylko , że jest 
to skrót Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych... (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r./.  Zgodnie 
z art. 9 RODO dzieli dane osobowe na 
dwie kategorie, tj. dane zwykłe oraz dane 
osobowe szczególnej kategorii (zwane 
wrażliwymi), których przetwarzanie co do 
zasady jest zakazane. Na podstawie art.9 
ust. 1 RODO dane osobowe szczególnej 
kategorii to dane osobowe ujawniające:
• pochodzenie rasowe lub etniczne,
• poglądy polityczne,
•  przekonania religijne lub światopoglą-

dowe, 
•  przynależność do związków zawodo-

wych,
• dane genetyczne,
•  dane biometryczne w celu jednoznacz-

nego zidentyfikowania osoby fizycz-
nej,

• dane dotyczące zdrowia,
•  dane dotyczące seksualności i orienta-

cji seksualnej.
Dane dotyczące zdrowia oznaczają 

dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym osoby fizycznej, w tym 

o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. 
Oznacza to, że już informacja o uzyska-
niu zwolnienia - co jest nieodłącznie 
związane z korzystaniem z usług opieki 
zdrowotnej - będzie uznana za ujawnienie 
danych dotyczących zdrowia. 

Do danych takich należą: informacje 
o danej osobie fizycznej zbierane podczas 
jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej, 
lub podczas świadczenia jej usług opieki 
zdrowotnej; numer, symbol lub ozna-
czenie przypisane danej osobie fizycznej 
w celu jednoznacznego zidentyfikowania 
tej osoby fizycznej do celów zdrowot-
nych; informacje pochodzące z badań la-
boratoryjnych lub lekarskich części ciała 
lub płynów ustrojowych, w tym danych 
genetycznych i próbek biologicznych; 
oraz wszelkie informacje, na przykład 
o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku 
choroby, historii medycznej, leczeniu 
klinicznym lub stanie fizjologicznym lub 
biomedycznym osoby, której dane doty-
czą. Niezależnie od ich źródła, którym 
może być na przykład lekarz, lub inny 
pracownik służby zdrowia, szpital, urzą-
dzenie medyczne, lub badanie diagno-
styczne in vitro.

Dlatego też, aby nie naruszyć tego  
zakazu przetwarzania danych wraż-
liwych, na liście obecności nie można 
nieobecności pracownika z powodu 
choroby oznaczyć, tak jak dotychczas 
„CH”, jak również osobom niepełno-
sprawnym korzystanie z urlopu reha-
bilitacyjnego  „UR”, gdyż jest to infor-
macja dotycząca stanu zdrowia oraz 
o niepełnosprawności.

Opr. MONIKA BOBKE
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l SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚć bIZNESu l

Firma dobrze widziana

Galeria Rondo

Kolory Podlasia

W 9. edycji konkursu tytu-
łem Firmy Dobrze Wi-
dzianej wyróżniona zosta-

ła grupa firm, wśród których tytuł 
ten otrzymała „Społem” Warszaw-
ska Spółdzielnia Spożywców Śród-
mieście . Uroczyste podsumowanie 
konkursu miało miejsce w dniu 26 
kwietnia w siedzibie BCC w Pałacu 
Lubomirskich. Tytuł Firmy Do-
brze Widzianej będącej „wyrazem 
uznania i podziękowania firmie , 
jej kierownictwu i pracownikom za 

zaangażowanie społeczne i realizo-
wanie idei społecznej odpowiedzial-
ności biznesu „ dla śródmiejskiej 
spółdzielni, wraz z gratulacjami od 
prezesa BCC Marka Goliszewskie-
go i przewodniczącego Kapituły 
Pawła Łukasiaka odebrała prezes 
Anna Tylkowska.

 Po części oficjalnej odbył się 
panel dyskusyjny podczas którego 
przedstawiciele nagrodzonych firm 
prezentowali swoje osiągnięcia 
w prowadzonej działalności opar-
tej na zasadach społecznego zaan-
gażowania .

Społeczna Odpowiedzialność Biz-
nesu (Corporate Social Responsibi-
lity) w przedsiębiorstwach oznacza 
ogólnie odpowiedzialność za wpływ 
na społeczeństwo i środowisko. 
Idea ta ma swoje początki w XIX – 
wiecznej filantropii amerykańskiej 
.W latach 60 i 7o –tych XX wieku 
ruchy konsumenckie i ekologiczne 
chroniące praw człowieka wywarły 

wpływ na prowadzoną przez firmy 
działalność w tym zakresie. Po la-
tach wypracowane zostały kanony 
postępowania, powstały kodeksy, 
dotyczące całokształtu działalności 
przedsiębiorstwa . Podstawowe re-
guły dotyczące CSR zawiera Norma 
ISO 26000.

 Działalność ta w małych, średnich 
i dużych firmach może być poddana 
ocenie w ramach ogólnopolskiego 
konkursu Firma Dobrze Widziana, 
organizatorem którego od dziewięciu 

lat jest Business Centre Club. Kon-
kurs jest formą promowania przed-
siębiorstw prowadzących biznes spo-
łecznie odpowiedzialny, szerzących 
wiedzę na temat CSR i stosujących 
skuteczne metody komunikowania 
o prowadzonej działalności .

 Oceny firm na podstawie ankiet 
dokonuje Kapituła składzie : Paweł 
Łukasiak prezes Akademii Rozwo-
ju Filantropii w Polsce (przewodni-
czący), Marek Goliszewski – prezes 
BCC, Paweł Oksanowicz – dzienni-
karz Radio Muzo.FM , Piotr Onik-
ki-Górski dyrektor Biura Kontaktów 
Społecznych BCC, ks. Andrzej Si-
korski prezes Fundacji „Być Bar-
dziej” i Aleksander Polański– dy-
rektor Biura Gal i Konkursów BCC 
(sekretarz Kapituły).

 Ankieta zawiera m.in. działania 
firmy na rzecz osób w niej zatrud-
nionych tj. o przyznawanych pre-
miach, organizowanych szkoleniach, 
o świadczeniach socjalnych, dofinan-
sowywaniu zajęć sportowych i kul-

turalnych, o równouprawnieniu pra-
cowników we wszystkich możliwych 
aspektach jak : procesy decyzyjne, 
awanse, podwyżki, stanowiska kie-
rownicze. 

 Ocenie poddawane są również 
działania w obszarze rynku, a do-
tyczą m.in. przejrzystości zasad we 
współpracy z kontrahentami, termi-
nowe wywiązywanie się z płatności 
na rzecz kontrahentów , angażowanie 
klientów w działania społeczne np. 
poprzez programy lojalnościowe po-
nadto dotyczącą transparentności fir-
my i uczciwej konkurencji. Zaangażo-
wanie firm w lokalnym środowisku to 
kolejny punkt brany pod uwagę . Ko-
lejnym aspektem branym pod uwagę 
są działania w zakresie ekologii, które 
dotyczą promowania zachowań pro
-ekologicznych wśród pracowników, 
kontrahentów i lokalnej społeczności.

 Firma działająca odpowiedzial-
nie to również taka , która o swoich 
działaniach w zakresie CSR-u infor-
muje innych poprzez publikowane 
raporty społeczne, uwzględnianie ich 
na stronie internetowej , w mediach 
społecznościowych czy wszelkiego 
rodzaju publikacjach. 

 JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Niejednokrotnie na łamach 
naszego miesięcznika pisa-
liśmy już o Zespole Szkół 

Specjalnych nr 105 przy ul. Dłu-
giej 9 w Warszawie, chociażby za 
sprawą znajdującej się w tej pla-
cówce Spółdzielni Uczniowskiej 
PYCHOTKA, której patronuje 
„Społem” WSS Śródmieście.

20 maja br. odbył się w placów-
ce PIERWSZY WIOSENNY PIK-
NIK, na którym nie mogło zabrak-
nąć naszej redakcji. W tym wielkim 
dla całej społeczności szkolnej oraz 
lokalnej święcie wzięli udział m.in. 
przedstawiciele „Społem” WSS 
Śródmieście, Fundacji CEPELIA 
Polska Sztuka i Rękodzieło, dyrek-
cja placówki, nauczyciele, ucznio-
wie wraz bliskimi oraz okoliczni 
mieszkańcy. Honorowym partnerem 
majówki był GARMOND PRESS 
S.A. oraz śródmiejska Spółdzielnia. 
Przygotowany został bogaty program 
artystyczny, m.in.: występ iluzjoni-
sty, pokaz tanecznych umiejętności 
Gangu z Długiej, animacje czy kurs 
pierwszej pomocy. 

Piękna pogoda, która towarzy-
szyła uczestnikom od samego rana 
wzmogła apetyt na dobrą zabawę, 
a całość imprezy odbyć mogła się na 
świeżym powietrzu. Przygotowano 

liczne atrakcje, takie jak: kiermasz 
prac uczniów, loteria fantowa, ka-
wiarenka, grill, warsztaty plastyczne, 
malowanie twarzy, warsztaty cera-
miczne, pomiar cukru i ciśnienia, 
masaż biurowy, gry i zabawy, kącik 
dla dzieci. 

Dochód z loterii, sprzedaży prac 
uczniowskich czy gastronomi, w tym 
pysznych domowych ciast sfinansuje 
zakup pomocy niezbędnych do dalsze-
go rozwoju uczniów. Młodzież szkol-
na tej placówki chętnie uczestniczy 
w licznych zajęciach wspomagających 
m.in. rozwój manualny, kulinarny, pla-
styczny, techniczny oraz wiele poży-
tecznych dla uczniów zajęć.

Na zakończenie festynu spośród 
biorących udział w loterii fantowej 
osób wylosowano zwycięzców, któ-
rzy otrzymali atrakcyjne nagrody, 
ufundowane przez licznych dobro-
czyńców imprezy.

Taka integracja środowiska 
uczniowskiego ze społecznością 
lokalną spotkała się z bardzo pozy-
tywnym odbiorem i dużym zaan-
gażowaniem przygotowujących to 
wydarzenie, a przede wszystkim sa-
mych uczniów, którym z racji zbliża-
jącego się zakończenia roku szkolne-
go życzymy udanych wakacji.

DANUTA BOGUCKA

Siedemnasta edycja 
Królewskiego Turnieju 
Tańców Polskich 2018 

odbyła się w dniach 12-13 
maja w Centrum Sportu 
Wilanów m.st. Warszawy 
przy ul. Wiertniczej pod pa-
tronatem Stowarzyszenia – 
Polskiej Międzynarodowej 
Rady Stowarzyszeń Folklory-
stycznych , Festiwali i Sztuki 
Ludowej – CIOFF. Organiza-
torem Turnieju było Centrum 
Kultury Wilanów , którym 
kieruje Robert Woźniak , 
a patronat honorowy nad im-
prezą objęli: marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego , 
burmistrz Dzielnicy Wilanów 
i przewodniczący Rady Dzielnicy 
Wilanów. Wśród sponsorów tej 
patriotycznej imprezy jest WSS 
Śródmieście. 

 Na taneczne spotkania , od lat 
przyjeżdżają tancerze z całej Polski 
a z nimi także osoby towarzyszące, 
które preferują klimat zarówno 
wilanowskiej imprezy , jak i miejsce 
gdzie ona się odbywa . Podobnie jak 
w latach ubiegłych w XVII Turnieju 
wzięło udział ponad 100 par , które 
można było podziwiać i nagradzać 
brawami za krakowiaka, kujawiaka , 
polkę, oberka czy mazura. Pierwszy 
dzień był dniem eliminacji , drugi 
prezentacją najlepszych par ubiega-
jących się o królewską „szablę i bro-
szę” Jana Sobieskiego. 

Jak co roku sobotnią galę 
rozpoczęto polonezem w wykona-
niu tancerzy wszystkich kategorii na 
tle Pałacu Wilanowskiego z dużą il-
ością zieleni i kwiatów na parkiecie 
przygotowanych przez jednego ze 

sponsorów imprezy. Finałowe prez-
entacje poprzedził występ tancerzy 
Kuźni Artystycznej Centrum Kul-
tury Wilanów , w którym zaprez-
entowane zostały obrazki z życia 
„Starej Warszawy”. 

 J. J. 

„Społem” WSS 
Śródmieście w ra-
mach współpracy 

z placówkami oświato-
wymi co najmniej trzy 
razy do roku organizuje 
konkursy plastyczne. 
Drugi w tym roku szkol-
nym nosił tytuł „KWIA-
TEK dla MAMY”. Do 
gimnazjalistek ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla 
Dzieci Słabowidzących 
im. Zofii Galewskiej, 
zwykle biorących udział 
konkursach, dołączyli 
uczennice i uczniowie 
klas piątych tej placów-
ki. 

Dowolność w zastoso-
wanych technikach była 
wyrazem nie tylko pomy-
słów, ale przede wszyst-
kim sposobu wykonania. 
Dominowała papieropla-
styka w pracach Klaudii 
Muzińskiej, Gabrieli Wilgi, Zu-
zanny Łukasiak, Patryka Skib oraz 
Michała Wałeckiego. Najbardziej 
pracochłonną była kompozycja Ga-
brieli Wilgi wykonana metodą Qiu-
llingu tj. z wykorzystaniem wąskich 
pasków papieru odpowiednio zwi-
niętych i uformowanych w tej pracy 
w niebieskie i białe kwiatki. Z kolei 
Łukasz Skiba wykorzystał suche 
pastele, a Oliwia Idziak farby akry-
lowe. W innej konwencji powstał 
„KWIATEK dla MAMY” Michała 

Wałeckiego (ramka) oraz Zuzanny 
Łukasiak ( wiszący element dekora-
cyjny). Konkursowe kwiatki powsta-
ły pod czujnym okiem nauczycielki 
Ewy Kowalskiej. 

Również w pracach uczniów z Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 105 wi-
doczne było zróżnicowanie zarówno 
technik jak i sposobów wykonania. 
Cztery prace w tym Patrycji Bart-
nik, Aleksandry Karasińskiej, 
Aleksandry Siennickiej i Ada-

ma Wiśniewskiego wykazujących 
szczególne zdolności w malarstwie 
powstały na szkolnych zajęciach pla-
stycznych pod kierunkiem nauczy-
cielki Jolanty Dąbrowskiej. Do nich 
dołączyły kwiatki z bibuły i papieru 
Kamila Idziakowskiego , Katarzy-
ny Nowikow, Marcina Turka oraz 
kwiatek z filcu Adama Umiastow-
skiego. 

 Placówki otrzymały dyplomy, 
a wszyscy autorzy prac upominki.

 J.J.

WZORY i KOLORY 
PODLASIA , można oglą-
dać od 10 maja br. w GALE-
RII RONDO. Prezentowane 
są tam prace twórców ludo-
wych z historycznej krainy 
Polski leżącej w północno
-wschodniej części Polski. 
W barwnym zaproszeniu na 
otwarcie wystawy zawarte 
zostało zdanie: „Twórczą 
drogę autorów łączy inspira-
cja kulturą i naturą regionu, 

w którym przyszło im two-
rzyć, mieszkać lub odwołać 
się do tradycji rodzinnych 
. Wszyscy realizując swoje 
pasje, czerpią z bogactwa 
kultury i natury Podlasia”. 
Podobnie jak wielobarwne 
i wielokulturowe jest Podla-
sie taka też jest prezentacja 
prac tamtejszych twórców.

 Zgromadzone przez ku-
stosza wystawy Annę Fili-
powicz-Mróz eksponaty są 

to torby tkane lub wykonane 
z papierowej wikliny , biżu-
teria także z filcu , wyszywa-
ne makatki, unikatowa tuni-
ka z cienkiego filcu , którą 
można nosić na obie strony, 
lniane wyroby z Pracowni 
Acu Rem Elżbiety Zarzeckiej 
z wzorami „zaczerpniętymi 
z podlaskich haftów, tkanin 
dwuosnowowych i ozdób 
drewnianych domów”. 

 Zwolennicy naturalnych, 
ręcznie wytwarzanych ko-
smetyków na bazie roślin-
nych olejów, naparach i ma-
ceratach ziołowych mogą tu 
poznać m.in. zalety „pro-

duktu wspierającego Podla-
sie” tj. mydła na maceracie 
z trawy żubrowej z dodat-
kiem naturalnych kompo-
nentów oraz inne mydła na 
bazie oleju z nasion konopi, 
oleju rzepakowego, naparu 
z kory dębu , rumianku czy 
nagietka. Te i inne rzemieśl-
nicze kosmetyki prezentowa-
ne są pod marką SVOJE. 

Ale to nie wszystko , uwa-
gę przykuwają nietuzinko-
we przedmioty użytkowe, 
których autorem jest artysta 
Piotr Maciejuk, wykorzy-
stujący w swoich pracach 
naturalne cechy różnych 

gatunków drewna m.in. cze-
reśniowego, morwy, wiązu, 
buku. Zarówno niekonwen-
cjonalne kształty jak i ko-
lorystyka drewna stanowią 
o niepowtarzalnym charakte-
rze jego prac.  J.J.

Gang z Długiej.

Wiosenny piknik

Prace konkursowe 
Uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego 
dla Dzieci 
Słabowidzących nr 8 
im. Zofii Galewskiej

Kwiatek dla mamy
17 KTTP w Wilanowie

O szablę 
i broszę
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Ustawa z dnia 6.03.2018 r.- 
Prawo przedsiębiorców (Dz. 
U z 2018r, poz.646) w art.5 

wprowadza z dniem 30 kwietnia 
2018r nową możliwość. prowadze-
nia przez osoby fizyczne działalności 
gospodarczej, tzw. nierejestrowanej. 
Działalność opisana w tym przepisie 
nie stanowi działalności gospodar-
czej. Chodzi tu o działalność wyko-
nywaną przez osobę fizyczną, której 
przychód należny z tej działalności 

nie przekracza w żadnym miesiącu 
50% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia, o którym mowa w ustawie 
o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, i która w okresie ostatnich 60 
miesięcy nie wykonywała działalno-
ści gospodarczej.(50%, tj. w 2018r. 
1050zł).

Przy czym, aby możliwe było wy-
konywanie takiej działalności bez 
potrzeby jej rejestracji konieczne 
będzie spełnienie łącznie trzech prze-
słanek:

• działalność może być wykony-
wana wyłącznie przez osobę fizycz-
ną,

• przychód należny z tej działal-
ności nie może przekroczyć w żad-
nym miesiącu 50% kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, 

• wcześniej, tj. przez okres ostat-
nich 60 miesięcy nie była prowadzo-
na działalność gospodarcza.

Działalność będzie mogła uzyskać 
charakter działalności gospodarczej 
w rozumieniu art. 3 Prawa przedsię-
biorców w momencie, gdy osoba fi-
zyczna wykonująca taką działalność 

złoży wniosek o wpis do CEIDG. 
Działalność ta stanie się działalno-
ścią gospodarczą z dniem określo-
nym we wniosku o wpis. 

Działalność nierejestrowana nie 
będzie mogła być prowadzona w ra-
mach umowy spółki cywilnej, nie 
będzie mogła też wymagać uzyska-
nia koncesji, zezwolenia albo wpisu 
do rejestru działalności regulowanej. 
Co istotne, działalność nieewiden-
cjonowana nie będzie działalnością 
gospodarczą, a podmiot ją wykonu-
jący nie będzie przedsiębiorcą w ro-
zumieniu Prawa przedsiębiorców. 
Natomiast będzie on przedsiębiorcą 

w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego i będzie zobowiązany do 
przestrzegania przepisów mających 
zastosowanie w relacjach np. z usłu-
gobiorcami. 

Warunkiem koniecznym do pro-
wadzenia tzw. działalności niereje-
strowanej będzie nieprzekraczanie 
50% limitu przychodu. Przez przy-
chód należny rozumie się kwoty na-
leżne, choćby nie zostały faktycznie 
otrzymane, po wyłączeniu wartości 

zwróconych towarów, udzielonych 
bonifikat i skont. Jeżeli przychód na-
leżny z takiej działalności przekroczy 
w danym miesiącu wysokość limitu, 
wówczas działalność ta stanie się 
działalnością gospodarczą począw-
szy od dnia, w którym nastąpiło prze-
kroczenie limitu. 

W takim przypadku osoba wyko-
nująca działalność gospodarczą bę-
dzie miała obowiązek złożyć wniosek 
o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od 
dnia, w którym nastąpiło przekrocze-
nie wysokości ustawowego limitu.

Opracowała:  
MONIKA BOBKE

Działalność nierejestrowana

15 maja br. odbyło się ko-
lejne spotkanie członków 
Koła Spółdzielców śród-

miejskiej Spółdzielni z Kamilem 
Porazińskim ze Stowarzyszenia 
Geografów Polskich i Przyjaciół 
Geografii, i kolejna wirtualna po-
dróż. Tym razem odwiedzamy 
Djursland - duński półwysep po-
łożonym na większym wschodnim 
wybrzeżu Jutlandii. 

Południowa część półwyspu Djur-
sland (Jutlandia) prezentuje jeden 

z najbardziej dzikich i zróżnicowa-
nych krajobrazów w całej Danii. 
Jutlandia to idylliczna kraina pól, 
liściastych lasów, kamiennych dol-
menów, zamkowych ruin, starych 
kościołów, dworów i pałaców, rybac-
kich przystani.

Djursland to oblany przez wody 
Kattegatu półwysep, osłaniający od 
północy zatokę, w głębi której leży 
Aarhus – ważny port morski i wę-
zeł kolejowy. Jego północna część 
to szerokie plaże i rolnicze równiny 
z pałacami i wioskami, w których 
stoją wczesnośredniowieczne ko-
ścioły, pamiętające jeszcze czasy wi-
kingów. Na stokach wzgórza Mols, 

Dzika część Danii
Latarnia morska Rubjerg Knude

Koło Spółdzielców WSS Śródmieście

nieopodal wsi Knebel, znajduje się 
kamienny krąg i przykryty potężnym 
głazem dolmen sprzed około trzech 
i pół tysiąca lat. To szczególnie wyra-
zisty zabytek tego typu w całej Danii. 

Na tle mapy Djurslandu szcze-
gólnie wyróżnia się Park Narodowy 
Mols Bjerge. Na obszar Mols Bjerge 
składa się 180 km2 rozległych lasów, 
wrzosowisk, łąk i jezior, obszarów 
nadmorskich i morskich od wybrze-
ża cieśniny Kattegat na wschodzie 
po Kaloskovene na zachodzie, od 
zatoczek południa aż po morenowe 
wyżyna na północy – relikty Epoki 
Lodowcowej. Park posiada niezwy-
kle bogatą i zróżnicowaną faunę, jest 
schronieniem dla wielu gatunków 
ptaków zagrożonych wyginięciem. 
Historia sięga tu Epoki Brązu. Wiele 
zabytkowych miast, wiosek, kościo-
łów oraz posiadłości, opisuje historię 
tego miejsca.

Jedną z ciekawszych atrakcji tu-
rystycznych tego przepięknego, 

malowniczego półwyspu Djursland 
są latarnie morskie, choćby latarnia 
morska Rubjerg Knude – otoczona 
wydmą i stojąca prawie nad krawę-
dzią klifu. 

Będąc na półwyspie nie można 
ominąć usytuowanego nad brzegiem 
morza oceanarium Centrum Kat-
tegat, które poświęcone jest głów-
nie środowisku naturalnemu (faunie 
i florze) cieśniny. Goście obejrzeć 
mogą w tym miejscu m in. liczne 
akwaria prezentujące zwierzęta mor-
skie. Najciekawszą część wystawy 
obejmuje rozległy basen z żywymi 
rekinami. Te fascynujące zwierzęta 
oglądać można ze specjalnego tunelu 
o przeźroczystych ścianach i suficie, 
który ciągnie się wzdłuż dna zbior-
nika.

Duńczycy prowadzą bardzo ak-
tywny tryb życia, toteż w spokojnej 
krainie Jutlandii znaleźć można licz-
ne pola golfowe i ścieżki rowerowe.

DANUTA BOGUCKA 

Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywców

Elżbieta 
Szkiela

Od roku 2016 pełni funkcję 
kierownika Działu Admini-
stracji i Targowska w Spół-

dzielczym Domu Handlowym Hala 
Mirowska, największym obiekcie 
Warszawskiej Spółdzielni Spożyw-
ców Śródmieście. Jest przykładem, 
że marzenia się spełniają. Od naj-
młodszych lat jedną z jej prioryte-
towych zabaw było organizowanie 
„sprzedaży” wyjmowanych z szaf 
części garderoby, co zwykle spoty-
kało się z dużym niezadowoleniem 
mamy. Przekonanie ,że przyszłość 
zawodową powinna związać z do-
meną Merkurego było rozpoczęcie 
nauki w warszawskim Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Handlowych 
przy ul. Zawiszy i zdobycie kwalifi-
kacji w zawodzie sprzedawca – ma-
gazynier .

Elżbieta Szkiela swoje pierwsze 
kroki w zawodzie sprzedawcy sta-
wia w roku 1983 w renomowanym 
w tamtym okresie Domu Mody Pol-
skiej „Telimena” przy Placu Konsty-
tucji, placówce Stołecznego Przed-
siębiorstwa Handlu Wewnętrznego. 
W roku 1986 branżę przemysłową 
zamienia na spożywczą w społemow-
skim obiekcie WSS Wola u zbiegu 
ul. Jana Pawła II i Al. Solidarności 
. Po czterech latach zmienia firmę na 
Rolniczą Spółdzielnię Handlu Za-
granicznego AGRICOP, gdzie pełni 
funkcję kierownika działu mięsno – 
wędliniarskiego. 

Po siedmiu latach wraca do „Spo-
łem” i rozpoczyna pracę w SDH 
Hala Mirowska, jako sprzedawca 
w stoisku z nabiałem, a następnie 
przejmuje obowiązki inspektora wy-
nikające z wprowadzanej w obiekcie 
komputeryzacji, Kolejnym etapem 
jest awans na stanowisko Kierowni-
ka Działu Handlowego

Te lata wspomina z rozrzewnie-
niem, bowiem jej szefową była śp. 
dyrektor Elżbieta Niska. To ona na-
mawiała swoją podwładną do podję-
cia studiów. To swojej dyrektor za-
wdzięcza to gdzie teraz jest . 

W roku 2011 broni pracę ma-
gisterską w Instytucie Nauk Eko-
nomicznych na Uczelni Warszaw-
skiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w temacie Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi pt.” Rola i znaczenie in-
teligencji emocjonalnej menedżera 
w zarządzaniu”, w której podejmuje 
próbę udowodnienia , że we współ-
czesnej organizacji oprócz ilorazu 
inteligencji ,studiów, czy wybitnych 
zdolności technicznych , na każdym 
stanowisku konieczny jest jeszcze 
komponent, którym jest właśnie „in-
teligencja emocjonalna”. 

Ten rodzaj inteligencji to system 
zachowań , predyspozycji, wierzeń 

i wartości, zawodowych ambicji 
i prywatnych marzeń. Ponadto jest 
ona niezbędna do rozpoznawania 
emocji u innych oraz do budowa-
nia pozytywnych relacji z otocze-
niem. Praca oparta jest na bada-
niach przeprowadzonych wśród 
kadry kierowniczej Społem WSS 
Śródmieście, w wyniku których 
oceniony został poziom inteligencji 
emocjonalnej oraz to jaki ma ona 
wpływ na karierę zawodową kadry 
menedżerskiej , a w efekcie na roz-
wój spółdzielni.

Na skutek zmian kadrowych 
w Hali Mirowskiej w roku 2016 
zostaje Kierownikiem Działu Admi-
nistracji i Targowiska. Do jej obo-
wiązków należy m.in. podpisywanie 
umów z najemcami, zarówno w Hali 
jak i na terenie należącego do Spo-
łem targowiska.

Swoje obowiązki służbowe wypeł-
nia z dużym zaangażowaniem , a ma-
jąc za sobą wiedzę zarówno meryto-
ryczną jak i zdobyte doświadczenie, 
znakomicie radzi sobie z problemami 
dnia codziennego, których nie braku-
je szczególnie w uwarunkowaniach 
spowodowanych silną konkurencją. 
Chętnie korzysta z wszelkiego rodza-
ju możliwości pogłębiania wiedzy 
niezbędnej w dobie zmieniającego 
się handlu. 

Elżbieta Szkiela jest mężatką od 
1983 . Mąż Wojciech jest pracow-
nikiem Państwowej Straży Pożarnej 
z trzydziestopięcioletnim stażem 
i jednocześnie członkiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Mają dwóch 
synów. Starszy Piotr żonaty , ma 
dwójkę dzieci Jasia (6 lat) i Zosię 
(1,5 roku) jest pasjonatem kuch-
ni i pracuje w zawodzie kucharza 
.Młodszy Radek również żonaty stu-
diuje na Politechnice Warszawskiej. 
Synowie dzielą pasję ojca należąc do 
OSP w miejscu swojego zamieszka-
nia.

Czas wolny spędza na czytaniu 
książek głównie o tematyce histo-
rycznej z dziejów XIX i XX -wiecz-
nej Polski, bezustannie uzupełnia-
jąc biblioteczkę o nowe pozycje 
zamawiane przez Internet. Drugą 
pasją jest przydomowy ogródek . 
Od wiosny do późnej jesieni sadzi 
, pieli, podlewa, grabi. Szczególnie 
dba o kwiaty. O ich gatunkach na 
każdą porę roku może rozmawiać 
godzinami. 

Do najbardziej ulubionych nale-
ży jeżówka (echinacea) z rodziny 
astrowatych. Pochodzi ona z Ame-
ryki Północnej, jest o wielu kolo-
rach od złotego pomarańczowego po 
szkarłat, której ogromne uprawy są 
w gospodarstwie agroturystycznym 
producenta ekologicznych ziół i her-
batek w miejscowości Korycin, czę-
sto odwiedzanej przez małżeństwo 
.Jest to dla nich miejsce niezwy-
czajne, wręcz magiczne, do którego 
z chęcią powracają. 

Ściana Wschodnia jest ulubionym 
obszarem wypraw rekreacyjnych, 
podobnie jak Tatry , Pieniny , Sudety, 
które jak mówi miłośniczka gór mają 
„schodzone” od a do z.

JOLANTA  
JęDRZEJEWSKA

W dniu 19 maja 2018 r. zmarła nasza długoletnia 
działaczka samorządowa WSS Śródmieście 
Kol. Danuta Stępniewska. Była człowiekiem 

o szerokich horyzontach, pełnym zaangażowania w pra-
cy społecznej i życzliwym dla otaczających ją ludzi. 

Od roku 1970 pracowała aktywnie w Komitecie 
Członkowskim i Komitecie Rejonowym. Przez kilka kadencji była członk-
iem Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni i pełniła funkcję przewodniczącej 
Komisji Społeczno-Samorządowej.

Brała czynny udział w spotkaniach Koła Spółdzielczyń. Działała również 
w Kole PTTK i PCK w dzielnicy Warszawa Śródmieście.

W ostatnim okresie jej stan zdrowia już nie pozwalał na aktywną pracę 
społeczną, ale do ostatniej chwili utrzymywała kontakt ze Spółdzielnią 
i służyła swoim doświadczeniem i dobrą radą w każdej sytuacji.

ANNA MARKOWSKA 

Wspomnienie
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Ziemniak to jedno z najpo-
pularniejszych warzyw 
w naszym kraju. Nadeszła 

już pora na nasze krajowe, pysz-
ne młode ziemniaki. Wyśmienicie 
smakują ugotowane i posypane 
koperkiem, do tego schłodzone 
zsiadłe mleko, lub kefir. Palce li-
zać. Natomiast smak nowalijek, 
w postaci młodych ziemniacz-
ków, warto wykorzystać, aby 
przygotować smaczne i ciekawe 
danie. 

Sałatka z młodych 
ziemniaków

● 1 kg mło-
dych ziemnia-
ków ● 2 pęczki 
rzodkiewki ● 4 
świeże ogórki ● 
60 dag roszpon-
ki ● 1 pęczek szczypiorku ● sos: ● 
6 łyżek oliwy z oliwek ● 2-3 łyżki 
białego octu winnego ● 3 łyżki 
musztardy delikatesowej ● 2 ząbki 
czosnku ● sól ● pieprz 

Ziemniaki obierz i gotuj do mięk-
kości (tak aby się nie rozpadały). Wy-
studź i pokrój w plastry. Rzodkiewki 
i ogórki także pokrój w cienkie pla-
sterki. Szczypiorek drobno posiekaj. 
Roszponkę umyj pod bieżącą wodą. 
Wszystkie składniki sałatki połącz ze 
sobą. Składniki sosu dokładnie wy-
mieszaj. Dopraw do smaku solą i pie-
przem. Tak przygotowanym sosem 
polej sałatkę. 

PlacuSzki z młodych 
ziemniaków

● 5 dużych mło-
dych ziemniaków 
● 1 biała cebula ● 
1 pęczek koperku 
● starta skórka 
z cytryny ● 2 ząb-

ki czosnku ● 1 jajko ● 4 duże łyżki 
mąki pszenne ● 2 łyżki mąki ziem-
niaczanej ● świeżo mielony pieprz 
● sól do smaku ● olej rzepakowy 
do smażenia

Obrane ziemniaczki kroimy na 
mniejsze kawałki, przekładamy do 
rozdrabniacza i miksujemy. Powsta-
łą masę odstawiamy na 3 minu-
ty, a następnie odlewamy nadmiar 
wody. W rozdrabniaczu mielimy 
także cebulę oraz czosnek i wraz 
z masą ziemniaczaną przekładamy 
do miski, do której dodajemy także 
jajko, mąkę pszenną oraz ziemnia-
czaną, sól i świeżo zmielony pieprz. 
Wszystko dokładnie mieszamy. Ko-
perek drobno siekamy i dodajemy 
go do powstałej masy. Porcje masy 
wykładamy na patelnię z dobrze roz-
grzanym olejem i smażymy z obu 
stron na złocisty kolor. Po usmażeniu 
placki odsączamy z nadmiaru oleju 
na ręczniku papierowym i podajemy 
z jogurtem naturalnym, śmietaną lub 
szklanką maślanki.

młode ziemniaki z ziołami 
i boczkiem

● 1,5 kg młodych 
małych ziemniaków 
● 250 g boczku wę-
dzonego ● ½ pęcz-
ka natki pietruszki ● 
½ pęczka koperku ● 
pieprz ● sól ● oliwa 
extra virgin 

Ziemniaki szorujemy szczoteczką 
i myjemy pod bieżącą wodą. Gotu-
jemy tak, aby się nie rozsypywały, 
muszą być sprężyste. Boczek kroimy 
w cienkie paski, smażymy do zru-
mienienia. Natkę i koperek szatkuje-
my. Odcedzone ziemniaki mieszamy 
z odsączonymi z tłuszczu, kawałkami 
boczku. Dodajmy zioła, świeżo mie-
lony pieprz, odrobinę oliwy. Całość 
można ewentualnie posolić. 

Młode zieMniaki pieczone 
w occie balsaMicznyM

● 500 g małych młodych ziem-
niaków ● ocet bal-
samiczny ● oliwa 
extra virgine ● sok 
z cytryny ● łyżka 
świeżych listków 
rozmarynu ● 2 ły-
żeczki owoców ko-
pru włoskiego ●su-
szone listki szałwii ● sól ● pieprz 

Ziemniaki dokładnie szorujemy, 
a następnie osuszamy. Do miski wle-
wamy ocet balsamiczny, sok z cy-
tryny i oliwę. Wrzucamy ziemniaki. 
Dodajemy przyprawy, koper włoski, 
roztarte listki szałwii i posiekany roz-
maryn. Dokładnie wszystko miesza-
my, przekładamy do żaroodpornego 
naczynia. Wstawiamy do piekarnika 
rozgrzanego do 200oC. Zapiekamy 
ok. 60 minut. Gdy wierzch ziemnia-
ków zacznie się rumienić, przykry-
wamy naczynie folią aluminiową (na 
20 minut przed końcem pieczenia). 
Mogą być samodzielną potrawą, albo 
dodatkiem do innego dania. Wyśmie-
nicie smakują podane z sałatą.

TARTINKA

HOROSKOP
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–26 utworzą hasło. 

Poziomo:1) w środkach komunika-
cji miejskiej, 5) zwinięte ciasto, 8) mają 
je drzwi, 9) żartobliwe utwory o treści 
komiczno-groteskowej, 10) rzeka pr. 
dopływ Odry, 11) muz. współbrzmie-
nie dźwięków, 13) niewidomy, 16) ryba 
karpiowata (rybiec), 20) Stanley amer. 
reż. i producent filmowy m.in. „Ostatni 
brzeg”, 23) nie podróbka, 24) pilnuje 
min. mienia, 25) rzadkie imię męskie, 
26) miejscowość nad Jeziorem Soliń-
skim, 27) wymarły gad lądowy.

Pionowo: 1) +ka to przedstawiciel-
ka drobiu, 2) celebrują jedzenie, 3)
wikariusz krócej, 4) drogocenny na-
szyjnik, 5) rząd lamp oświetlających 
scenę, 6) w muzyce bardzo powoli, 7) 
schyłkowiec, 12) kawał drewna, 14)
tekst operowy, operetkowy, 15) popu-
larny zamek, 17) cudzożywne organi-
zmy pobierające energię ze szczątków 
organicznych, 18) ferryt pierw. che-

miczny, 19) część składowa przyrzą-
dów optycznych, 21) m. w stanie Flo-
ryda, słynny ośrodek wypoczynkowy, 
22) odprowadza deszczówkę, 23) wójt, 
burmistrz w Hiszpanii.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 6 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 czerwca 2018 r. 
Prawidłowe rozwiązanie będzie pre-
miowane w drodze losowania nagrodą 
ufundowaną przez Garmond Press.

Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2018 
Poziomo:1) klematis, 5) zasada, 8)Alep-

po, 9) numizmat,10) Titograd,11)kanapa, 
13) ognik, 16) komar, 20)zarost, 23) parano-
ja, 24) adorator, 25)chrypa, 26) grymas, 26) 
cynfolia. Pionowo:1) kwarta, 2) elektron, 
3)alpaga, 4) synod,5) zamek, 6) Suzan,7)
diaspora, 12) arak,14) gwiazdor, 15)kłos, 
17) motocykl, 18) Banhof, 19)tabaka, 21) 
ogrom, 22) Tytus, 23) Perec. 

 HASŁO: MAJONEZ KIELECKI 
TRADYCYJNIE DOSKONAŁY. Na-
grodę ufundowaną przez Wytwórczą 
Spółdzielnię Pracy Społem w Kielcach 
otrzymuje Joanna Stachowiak z War-
szawy.
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Tego wiosennego maja postano-
wiliśmy, wraz z moimi obiadowymi 
kompanami, odwiedzić nasze ulubio-
ne lokale, które ostatnio zmieniły swe 
szyldy. Pierwszy, to dotychczasowa 
C.K.SANACJA przy ul. Zgoda 4, 
która bez żadnych zmian we wnętrzu, 
otrzymała nowy szyld WIENIAWA, 
zapewne od nazwiska ulubionego 
adiutanta Marszałka Piłsudskiego, 
późniejszego sławnego generała Bo-
lesława Wieniawy-Długoszowskiego. 
Nadal po przekroczeniu progu wita 
nas na ścianie wielki portret Marszał-
ka, a także obrazy Łempickiej i inne 
w stylu retro. 

Niestety, menu znacznie zubożało. 
Zawiódł nas, brak znanych rodzimych 
potraw, które dawniej zachwycały sta-
rych warszawiaków, np. znanego re-
cenzenta M. Nowaka, upajającego się 
tutejszą białą kiełbasą własnej roboty, 
„wereszczaką”, czy zwykłym bigosem 
myśliwskim. Teraz pozostał poprawny 
schab na plackach i fatalne, kluchowa-
te pierogi /zapewne odmrażane/, a do 
tego czerwone stołowe wino, bo kwas 
chlebowy i prosecco „wyszło”. Obsłu-
giwała nas nowa, mocno stremowana 
kelnerka, po odpowiedzi biegająca do 
kuchni. Sytuację nieco ratowała niezła 
„grochówka generalska”, ale nie udało 
nam się tutaj długo porozmawiać… Po 
prostu wygonił nas szybko niemożliwy 
hałas uliczny, gdyż na oścież otwar-
to wszystkie duże witryny. Ponieważ 
w weekendy samochody i autobusy 

kierowane są właśnie na Zgody, to 
warkot i spaliny w tym korku są nie do 
wytrzymania. 

Druga nasza wizyta lustracyjna to 
lunch w dawnym ulubionym COR-
SO przy Elektoralnej 23. Tutaj, wraz 
ze zmianą właścicieli, zmieniono nieco 
wystrój i nazwę lokalu na OGRÓD 
SMAKU. Dla nas to nieco pretensjo-
nalne, bo lokal z kuchnią polską, któ-
ra nadal tu pozostała, powinien raczej 
nawiązywać do lokalnych tradycji, np. 
Mirowianki, jak dawny Bar Mirowski. 
W wybielałym wnętrzu zlikwidowa-
no – i słusznie – rażący niebieski neon 

przy barku, lecz szkoda, że zdjęto pięk-
ną, fotograficzną, nocną panoramę cen-
trum Warszawy.

Wprawdzie cena lunchu poszła 
w górę z 15-17 na 19,90 zł, lecz dobre 
tradycyjne smaki i miła obsługa pozo-
stały. Smakowały nam i treściwa pomi-
dorowa ze szpinakiem i makaronem, 
i mielone drobiowe z warzywami. 
W karcie znowu kusi golonka, żeberka 
i kaczka, ale znikły zrazy i bitki. Do-
brze że zostawiono beczkowe tyskie, 
czy wina stołowe. 

Naszym majowym odkryciem jest 
nieduża PATISERIA przy Zielnej 45 
róg Próżnej. Ma ona ładne logo, a w bo-
gatym menu m.in. paszteciki szpinako-
we po 3,30 zł, paluchy meksykańskie po 
3,20, nóżki w galarecie za 7, krokiety 

z kapustą i pieczarkami po 4, ryba po 
grecku 7, śledź po japońsku za 6,50. 
Znajdziemy tutaj również zupę pieczar-
kową na wynos po 12 zł za litr, gulasz 
węgierski po 29 zł/kg, wypieki firmy 
Lubaszka. Ponieważ nasz przyjaciel 
mieszka w pobliskim bloku, to na ucztę 
możemy zabrać też po sprawdzeniu na 
stronie internetowej na facebooku, tak-
że kanapki, torciki, kawę, rurki z kajma-
kiem, pierogi włoskie, czekoladki bel-
gijskie, drożdżówki i lody… Obsługa 
sympatyczna i daje pomarudzić. 

W naszej majowej lustracji humor 
poprawiły nam nasze niezmiennie 
ulubione lokale. Jeden w centrum, to 
barek kawowy połączony z bulanżerią 
VINCENT przy Chmielnej 21, gdzie 
zwykle zamawiamy niezawodne mag-
dalenki w trzech rodzajach – z czekola-
dą, z owocami i z wanilią po 2 zł sztu-
ka, kieliszek sauvignon red po 10 zł, 
nasze cappuccino, czasem słodką bezę 
i croissanty. Otrzymany klocek z nu-
merem stawiamy na stoliczku w ogród-
ku, a po chwili sympatyczna dziewczy-
na przynosi nam same dobroci. 

Drugi upatrzony lokal, to zawsze 
niezawodny BAR GOCŁAWSKI 
przy Płowieckiej 5 b. I znowu warto 
wybrać się tutaj specjalnie aż na da-
leki Gocław, gdyż wciąż znana nam, 
doświadczona właścicielka podaje 
najlepsze w Warszawie wołowe flaki 
z bułką za jedyne 9 zł. Gorące, pach-
nące, gęste, z obfitym majerankiem, 
a do tego piwniczny wystrój i stali by-
walcy. Dla bardzo głodnych polecamy 
rumsztyk z cebulką, taki jak za daw-
nych czasów…  
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Wiosenne lustracje

Baran 21.III-20.IV
Czekają cię ciekawe wyda-
rzenia, nie możesz ich prze-
gapić. Bliskie spotkania do-
dadzą ci werwy do dalszych 

poczynań. 

Byk 21.IV-21.V
Optymizm cię nie opuści. 
Zwróć większą uwagę na 
osoby z twojego otoczenia. 
Nie martw się mało znaczą-

cymi niepowodzeniami

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Warto zainwestować mimo 
drobnych przeciwności. 
Jeśli jesteście bardzo za-
pracowane czas pomyśleć 

o odrobinie relaksu.

rak 22.VI-22.VII
Daj wolną rękę swoim pa-
sjom. Pomyśl o intensyw-
nym wypoczynku. To może 
być dobry czas na nałado-

wanie akumulatorów.

lew 23.VII-22.VIII
Rzeczywistość będzie nie- 
ubłagana. Plany wakacyjne 
trzeba będzie zweryfiko-
wać. Nie ma tego co by nie 

wyszło na dobre.

Panna 23.VIII-22.IX
Liczne spotkania mogą 
przyprawić cię o ból gło-
wy. Szczególnie te z płcią 
przeciwną. Mimo wszystko 

panuj nad emocjami.

waga 23.IX– 23.X
Nie odkładaj swoich pla-
nów na kolejny miesiąc. 
Unikaj stresowych sytuacji 
, aby nie zabrakło ci chęci 

do działania.

SkorPIon 24.X-22.XI
Nie przyspieszaj. Jeśli 
zmiany – to tylko pomyśl-
ne. Dobry nastrój cię nie 
opuści. Nie ignoruj gorsze-

go samopoczucia.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Zbyt dużą ilością czasu za-
jęła ci ostatnio praca. Czas 
pomyśleć o daniu sobie tro-
chę luzu. Urlop nawet krót-

ki nie zaszkodzi.

kozIorożec 24.XII-20.I
Inicjatywa wskazana nie 
tylko w pracy. Wykaż się 
nią również w życiu pry-
watnym. 

Rodzina czeka na propozycje.

wodnIk 21.I-20.II
Pozytywna energia pomoże 
ci na stworzenie silnych wię-
zi. Czas na podjęcie decyzji. 
Nie stresuj się sytuacją.

ryBy 21.II-20.III
Ciesz się każdym dniem. 
Musisz trochę zwolnić. 
Rodzina czeka na bliższe 
kontakty. Nie zaniedbuj 

swojej fizycznej kondycji.

Przysłowia  
o ojcu
Źle się dzieciom powodzi, 
gdy ojciec odchodzi.

Za pieniądze tylko ojca 
i matki nie kupisz.

Dobry mąż dla żony, 
dobry ojciec dla dzieci.

Bóg się takim brzydzi,
kto się ojca wstydzi.

Jednego ojca i jednej matki 
niejednakie dziadki.

Lepiej, że dzieci 
ojca proszą, 
niż żeby ojciec 
miał prosić dzieci. 

Młode
ziemniaKi


