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Spełnienia noworocznych nadziei 2018! 

Spotkania świąteczne

Więcej na str. 3 u

MAH Społem

Wigilijnie w Konstancinie

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

„Łączy nas sztuka”

Wola MOKPOL

Grudniowe spotkania społemowców w spółdziel-
niach i organizacjach spółdzielczych, przed 
świętami Bożego Narodzenia, to już mocno 

ugruntowana, wieloletnia tradycja. To dobra, szcze-
gólna okazja do chwili refleksji, do podsumowania 
mijającego ro ku i podziękowań oraz wzajemnego 
składania, z nowymi nadziejami, życzeń świątecznych 
i noworocznych. Niezwykle istotna jest wyjątkowa, 
serdeczna, przyjacielska, życzliwa atmosfera tych 
spotkań, sprzyjająca kultywowaniu społemowskiej 
więzi wspólnoty, solidarności, integracji. Często jest 
porównywana do bliskiej, czułej atmosfery rodzinnej. 
Wyróżnia się ona na tle często pozbawionych tego spo-
tkań innych firm, korporacyjnych, formalnych, urzę-
dowych. 

Na naszych łamach zamieszczamy sprawozda-
nia z takich spotkań, gdzie przedstawiciele naszej 
redakcji gościli na zaproszenie spółdzielców. Obok, 

na str. 1 polecamy nasze sprawozdanie z uroczy-
stego spotkania wigilijnego Mazowieckiej Agen-
cji Handlowej Społem w Zajeździe Staropolskim 
w Konstancinie, na które przybyło ponad 70 przed-
stawicieli spółdzielni, Zarząd KZRSS Społem i kon-
trahenci MAH.  

Na str. 2 polecamy informacje o spotkaniach świą-
tecznych w WSS Praga Południe (red.Elżbiety Ję-
drych) i w Klubie Działaczy Spółdzielczych, a na 
stronie 3 ze spotkań w siedzibach SS Mokpol, WSS 
Wola i WSS Śródmieście (kol.Danuty Boguckiej). 
Każde z nich przynosi ich uczestnikom poczucie bycia 
w trwałej wspólnocie spółdzielczej, w której możemy 
nawzajem na siebie liczyć i życzliwie, bezinteresownie 
pomagać. Nasza redakcja jest otwarta na dalsze za-
proszenia, na podobne spotkania, o których informa-
cje będziemy upowszechniać.      

11 grudnia ubr. w eleganc-
kiej, stylowej, zielono
-złotej sali gościnnego 

Zajazdu Staropolskiego w Kon-
stancinie-Jeziornej, na zaprosze-
nie Zarządu Mazowieckiej Agen-
cji Handlowej Społem, odbyło się 
tradycyjne doroczne Spotkanie 
Wigilijne przedstawicieli spółdziel-
ni-właścicieli Agencji, w którym 
udział wzięli także zaproszeni go-
ście, w tym Zarząd KZRSS Społem 
oraz przedstawiciele firm-kontra-
hentów MAH. Wspólnie podsumo-
wano pozytywne wyniki programu 
„LATO 2017 z MAH”. Zebranych 
powitała serdecznie na wstępie 
prezes Zarządu MAH Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła, wprowadza-
jąc wszystkich, na tle bożenarodze-
niowej choinki i udekorowanych 
stołów, w przyjacielski, świąteczny 
nastrój.    

Wśród witanych osób znaleźli 
się m.in. członkowie Rady Nadzor-
czej MAH, z jej przewodniczącą 
Anną Tylkowską na czele, członko-
wie Zarządu KZRSS Społem – pre-
zes Ryszard Jaśkowski i wiceprezes 
Szymon Fabisiak, a także kontra-
henci Agencji, w tym przedstawi-
ciele firm:  ALPAN – Maciej Pan-
kiewicz, właściciel, AMA – Robert 
Stachowicz, prezes Zarządu, ANI-
MEX – Robert Sobol, regionalny 
kierownik sprzedaży, BAKOMA 
– Piotr Komorowski, prezes Zarzą-
du, Broplast Cukry – Piotr Broni-
kowski, prezes Zarządu, CHŁOD-
NIA MAZOWSZE – Zbigniew 
Sarnowski, właściciel, COCA 
COLA – Rafał Łysik, dyrektor 
Centrum Sprzedaży, DISTRIBEV 
ORBICO – Adam Lach, regional-
ny dyrektor sprzedaży, EURO-
CASH Alkohole – Włodzimierz 
Szydlarski, dyrektor generalny, 
GROBSOL – Agata Bogumił, pre-
zes Zarządu, Grupa MPT – To-
masz Śpiewak, prezes Zarządu, 
HEBAR – Józef Pych, właściciel, 
JBB – Waldemar Szymczyk, szef 
sprzedaży Reg. Warszawskiego, 
KORAL – Jacek Więch, regional-
ny koordynator ds. kluczowych 
klientów, PRO-DETAL – Wojciech 
Zawieja, dyrektor handlowy, PT 
Dystrybucja – Wiesław Likus, pre-
zes Zarządu.

Spotkanie było znakomitą okazją 
do składania sobie nawzajem ser-
decznych podziękowań za całorocz-
ną, dobrą, owocną współpracę oraz 
najlepszych życzeń świątecznych 
i noworocznych. Prezes Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła i przewodniczą-
ca Anna Tylkowska oraz prezes Ry-
szard Jaśkowski, kierując takie ciepłe 
podziękowania do spółdzielni, załogi 
MAH oraz kontrahentów, wskazywa-
li jednocześnie na bardzo dobre wy-
niki ekonomiczne Agencji, powstałe 
m.in. wskutek realizacji programu 
„LATO 2017 z MAH” oraz ponad 60 
umów z kontrahentami i szerokich 
akcji promocyjnych.

Prezes MAH zaznaczyła, iż dobre 
wyniki za rok 2017, dobrze rokują na 
umacnianie na trudnym rynku silnej 
Grupy MAH w 2018 r. Przewodni-

cząca Rady życzyła spółdzielniom 
jeszcze większego zacieśnienia inte-
gracji. Prezes KZRSS dziękując ser-
decznie spółdzielcom Grupy MAH 
i prezes MAH, jednocześnie zachęcał 
do pogłębiania bliskiej współpracy 
MAH z Krajową Platformą Handlo-
wą Społem, w tym w zakresie sprze-
daży marki własnej Społem.     

Podobne miłe podziękowania 
i  życzenia przekazywali spółdziel-
com ich kontrahenci, podczas wy-
różniania spółdzielni za najlepsze 
wyniki sprzedaży w roku 2017. I tak 
laureatami konkursu na najlepszą 
sprzedaż marki własnej w programie 
„LATO 2017 z MAH”, w tym lodów, 
zostały spółdzielnie z warszawskiej 
Pragi Południe, Mińska Maz. i Sie-
dlec (pobyty w SOW Zorza w Koło-
brzegu). Za sprzedaż wody Selenka 
zwyciężyły: PSS Sochaczew, SPC 
i PSS Wyszków. Za sprzedaż wyro-
bów JBB uhonorowano: warszawski 
Mokpol, WSS Śródmieście i PSS 
Wyszków. Natomiast w konkursie 
Coca Coli liderami sprzedaży zostały 
takie placówki handlowe, jak sklep 
nr 23 w Otwocku, nr 20 na Pradze 
Południe, nr 44 i 74 w Grodzisku 
Maz., nr 271 w Mokpolu (lider), nr 
15 w Węgrowie, nr 3 na Woli, nr 1 
w Tomaszowie Maz., sklep w Hali 
Mirowskiej.       

Szczególne podziękowania za 21 
lat współpracy w ramach realizacji 
umów z MAH otrzymały wraz z na-
grodami takie spółdzielnie jak WSS 
Śródmieście, Mokpol, WSS Pra-
ga Południe, PSS Legionowo, PSS 
Grodzisk i PSS Sochaczew, a także 
PSS Otwock, PSS Pruszków, SPC, 
WSS Wola, PSS Wołomin, PSS Wy-
szków, PSS Siedlce, PSS Węgrów, 
PSS Mińsk Maz., PSS Biała Podl., 
PSS Tomaszów Maz. Prezes Bakomy 
Piotr Komorowski podkreślił, że do-
brze sprawdziło się hasło: „Bakoma 
– rzecz wiadoma!” oraz że warto tę 
bliską współpracę rozwijać w następ-
nych latach. 

Podobnie twierdził prezes PT 
Dystrybucja Wiesław Likus. Polskie 
firmy muszą nawzajem się wspie-
rać przy sprzedaży polskich towa-
rów w polskich sklepach, zwłaszcza 
wobec ostrej konkurencji z obcymi 
koncernami. Należy działać razem, 
w sposób zintegrowany, ustalając 
wspólną strategię sprzedaży i mar-
ketingu. Jako przykład dobrej współ-
pracy w roku 2017 podał realizowa-
nie wspólnych interesów handlowych 
z WSS Śródmieście. Pogratulował 
Grupie MAH dobrych wyników eko-
nomicznych w 2017 roku oraz życzył 
wysokich obrotów w roku 2018.

Po części oficjalnej, przy wspól-
nym obiedzie z wigilijnymi po-
trawami, kameralnie dzielono się 
opłatkiem i życzeniami w miłej 
atmosferze, przy dźwiękach kolęd 
z dyskretnych głośników. To Spo-
tkanie Wigilijne jego uczestnicy 
kończyli w dobrym, świątecznym 
nastroju, przyjaźni, spokoju i wza-
jemnej życzliwości.          

DARIUSZ GIERYCZ

Szkoda, że wernisaż pięknych 
prac podopiecznych ZSS nr 
105 w Warszawie przy ul. Dłu-

giej pod tytułem „Łączy nas sztuka” 
trwał w Galerii Bednarska tylko do 7 
stycznia br. Jednak na str. 6 piórem 
i obiektywem Jolanty Jędrzejewskiej 
przypominamy tę niezwykłą wystawę, 
wspieraną podobnie jak Spółdzielnię 
Uczniowską „Pychotka” w tej szkole 
m.in. przez WSS Śródmieście.  

Więcej na str. 6 u

Przemawia prezes Janusz Szczękulski. Prezes Sylwester Cerański w rozmowie.

Więcej na str. 3 u
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 l SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE l
WSS Praqa Południe W oczekiwaniu

Klub Działaczy Spółdzielczych

Życzenia i nadzieje

W chwili zamykania obecne-
go numeru naszego mie-
sięcznika, 9 stycznia br. 

z powrotem Sejmowa Komisja Polity-
ki Społecznej i Rodziny debatować bę-
dzie nad poprawkami wprowadzonymi 
przez Senat w projekcie ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni. Jak pisze 5 
stycznia br. na portalu handelextra.pl, 
red. Katarzyna Pierzchała – w połowie 
grudnia 2017 r. senatorowie zapropo-
nowali szereg poprawek do procedo-
wanej ustawy, co oznacza, że musi ona 
zostać ponownie przegłosowana przez 
Sejm. Najpierw jednak opinię o wpro-
wadzonych zmianach i rekomendację, 
jak głosować, musi wydać sejmowa 
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. 

W wyniku intensywnych prac 
dwóch połączonych senackich komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyj-
ności oraz Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej, ustawa zyskała 
doprecyzowanie m.in. kwestii handlu 
w niedziele w kwiaciarniach, piekar-
niach, cukierniach oraz lokalach ga-
stronomicznych. Oznacza to, że handel 
w kwiaciarniach będzie w niedziele 
dozwolony, ale tylko wówczas, gdy 
przeważająca działalność polega na 
handlu kwiatami.

Analogicznie w piekarniach, cukier-
niach oraz lodziarniach – tu też prze-
ważająca działalność ma polegać na 
handlu wyrobami piekarniczymi i cu-
kierniczymi. Senat zaproponował też 
wyłączenie spod zakazu tych placówek 
handlowych, w których przeważa dzia-
łalność gastronomiczna.

Jedna z poprawek doprecyzowuje 
ustawę tak, aby spod zakazu nie zosta-
ły wyjęte sklepy działające na zasadzie 
franczyzy. Parlamentarzyści rekomen-
dują dodanie zapisu mówiącego o tym, 
że właściciel będzie mógł otworzyć 
placówkę w niedziele tylko wtedy, gdy 
będzie prowadził sprzedaż „we wła-
snym imieniu i na własny rachunek”.

Senatorowie poparli również wyłą-
czenie spod zakazu handlu w niedzie-
le sprzedaży ryb zarówno „z burty”, 
jak i z punktów pierwszej sprzedaży. 
Początkowo komisje proponowały 
wyłączenie spod zakazu jedynie punk-
tów pierwszej sprzedaży ryb, jednak 
podczas dyskusji na posiedzeniu ko-
misji senatorowie przyznali, że nie we 
wszystkich portach znajdują się takie 
punkty i rybacy prowadzą sprzedaż 
„z burty”.

Senatorowie byli także zdania, że 
zakaz handlu nie powinien obowiązy-
wać w jednostkach wojskowych, a nie 
tak jak uchwalił Sejm – w garnizonach. 
Zdaniem senatorów pojęcie garnizon 
jest zbyt obszerne, bo może oznaczać 
też miasta czy miasteczka, dlatego re-
komendują zawężenie tego przepisu.

Jak sprawdziliśmy w harmonogra-
mie prac Sejmu, najbliższe posiedze-
nie posłowie mają zaplanowane na 9 
stycznia. W porządku obrad pojawił się 
już zapis, że może on być uzupełniony 
o sprawozdanie Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny o uchwale Senatu 
w sprawie ustawy o ograniczeniu han-

dlu w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni. Nie jest wykluczone więc, że 
podczas zbliżającego się posiedzenia 
Sejmu ustawa zostanie uchwalona. 
Parlamentarzyści będą się śpieszyć, 
bowiem w ustawie jest zapis, że za-
cznie ona obowiązywać już 1 marca br.

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił 
ustawę o ograniczeniu handlu w nie-
dziele 24 listopada br. Zgodnie z jej 
zapisami, w każdym miesiącu będą 
dwie niedziele handlowe – pierwsza 
i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 r. będzie 
to tylko jedna niedziela w miesiącu – 
ostatnia, a od 1 stycznia 2020 r. będzie 
obowiązywał zakaz handlu we wszyst-
kie niedziele z wyjątkiem siedmiu 
w roku. Od 2020 r. wolne od handlu 
będą tylko: dwie niedziele handlowe 
przed świętami Bożego Narodzenia, 

jedna przed Wielkanocą i cztery do-
datkowo – ostatnie niedziele: stycznia, 
kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto – jak zapisano w ustawie 
– w Wigilię Bożego Narodzenia oraz 
w sobotę bezpośrednio poprzedzającą 
Wielkanoc handel będzie możliwy tyl-
ko do godz. 14. W uchwalonej przez 
Sejm ustawie przewidziano katalog 
włączeń obejmujący placówki, w któ-
rych będzie można prowadzić handel 
w niedziele. W niedziele będzie dozwo-
lony handel m.in. w: w piekarniach, cu-
kierniach, na stacjach paliw płynnych, 
w kwiaciarniach, w sklepach z pamiąt-
kami, w sklepach z prasą, biletami 
komunikacji miejskiej, wyrobami ty-
toniowymi, placówkach pocztowych. 
Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm 
regulacjami w niedziele zrobimy tak-
że zakupy m.in. w placówkach han-
dlowych na dworcach, w portach lot-
niczych, w strefach wolnocłowych, 
w środkach komunikacji miejskiej.

Zakaz handlu w niedziele nie będzie 
także obowiązywał na terenach rolno
-spożywczych rynków hurtowych oraz 
w placówkach prowadzących skup 
zbóż, buraków cukrowych, owoców, 
warzyw lub mleka surowego. Sklep, 
którego właściciel będzie chciał praco-
wać w niedziele będzie mógł go otwo-
rzyć, jednak to on osobiście będzie mu-
siał pracować tego dnia.

Ustawa przewiduje karę grzywny 
za złamanie zakazu handlu w niedziele 
w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł.

Projekt ustawy trafił do Sejmu we 
wrześniu 2016 r. jako inicjatywa oby-
watelska autorstwa Komitetu Inicjaty-
wy Ustawodawczej, w którego skład 
wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność”.

Kto skorzysta?
Tymczasem, dyrektor Zbigniew 

Nowicki z Bluerank, przewodni-
czący Rady Izby Gospodarki Elek-
tronicznej, twierdzi na portalu 
newseria.pl 5 stycznia br., że firmy 
działające w internecie skorzystają 
na zakazie handlu w niedziele. Zy-
skają też firmy kurierskie.

– E-commerce ucieszył się z decyzji, 
że część internetowa została wykluczo-

na spod zakazu handlu w niedzielę, 
niezależnie od tego, czy ten handel do-
tyczy na razie wybiórczych niedziel, czy 
ostatecznie będzie całościowy. Przede 
wszystkim to byłoby trudne, bo spa-
dłaby konkurencyjność naszych przed-
siębiorców w stosunku do podmiotów, 
które są zarejestrowane za granicą 
– mówi agencji informacyjnej Newse-
ria Biznes Zbigniew Nowicki, dyrektor 
zarządzający Bluerank, przewodniczą-
cy Rady Izby Gospodarki Elektronicz-
nej. – Gdyby zakaz objął też e-handel 
może należałoby przenieść biznes za 
granicę i stamtąd prowadzić operacje 
e-commerce. Teraz to jest szansa do 
wykorzystania.

20 grudnia Senat przyjął zmieniony 
projekt ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz w niektóre 

inne dni i wprowadził dziesięć po-
prawek wobec projektu uchwalonego 
wcześniej przez Sejm. Zmiany nie do-
tknęły jednak handlu internetowego, 
którego funkcjonowanie w dni objęte 
zakazem handlu będzie dozwolone. 
Pierwszą niedzielą, w którą większość 
stacjonarnych sklepów pozostanie 
zamknięta, będzie 11 marca. W 2019 
roku zakaz zostanie rozszerzony na 
pierwszą niedzielę miesiąca, a od 2020 
roku obejmie wszystkie siódme dni ty-
godnia.

Taki model handlu powinien spowo-
dować nie tylko zwiększony ruch w już 
istniejących sklepach internetowych, 
lecz także bardziej intensywne nakła-
dy sieci mających zarówno placówki 
stacjonarne, jak i e-sklep w rozwój tej 
ostatniej gałęzi działalności.

– Od marca przyszłego roku pod-
mioty, które prowadzą handel w świe-
cie rzeczywistym, czyli mają swoje sa-
lony sprzedaży, sklepy, sieci handlowe, 
ale jednocześnie działają w internecie, 
będą musiały przesunąć część wydat-
ków do obszaru online, żeby zbilanso-
wać brakujące niedziele – przekonuje 
Zbigniew Nowicki. 

Według raportu Gemiusa z września 
2017 roku w e-sklepach w 2017 roku 
zrobiło zakupy 54 proc. Polaków ko-
rzystających w ogóle z internetu (26,5 
mln) wobec 50 proc. przed rokiem. 
Najwięcej z nich, bo 82 proc. za naj-
ważniejszą zaletę tej formy zakupów 
uznało całodobową dostępność kana-
łu internetowego. Według szacunków 
polski rynek e-commerce jest wart 
około 40 mld zł, a trzy lata później 
może być większy o połowę.

– Na tym skorzystają też podmioty 
świadczące usługi dookoła całego biz-
nesu e-commerce, które sprowadzają 
użytkowników, publikują reklamy, roz-
liczają się za konwersję, skończywszy 
na tych, które po prostu dostarczają 
paczki, pakują, zajmują się przygoto-
waniem towaru, a ostatecznie dosta-
wą pod drzwi konsumenta, który taki 
towar zamówi – wylicza przewodni-
czący Rady Izby Gospodarki Elektro-
nicznej.

Opr.red. 

Handel w niedziele

Z ostatniej chwili

Jeszcze nie u siebie, ale w za-
przyjaźnionej Klubo-kawiar-
ni „Kicia-Kocia” przy al. 

Stanów Zjednoczonych, spotkali 
się w grudniowe przedpołudnie, 
seniorzy Spółdzielni „Społem” na 
Pradze-Południe. Choć okazją były 
zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia i Nowy Rok, najbardziej in-
teresowały wszystkich informacje 
o stanie prac na terenie dawnego 
„Universamu”, bowiem nowy oka-
zały obiekt już stoi, nieopodal przy 
Rondzie Wiatraczna, ale na prze-
prowadzkę i uroczyste otwarcie 
naszego największego sklepu, mu-
simy jeszcze trochę poczekać.

Jak poinformował zebranych pre-
zes Zarządu WSS „Społem” Praga
-Południe, Bogusław Różycki, nie 
czekamy bezczynnie, bowiem już 
trwają prace związane z zakupem 
odpowiedniego wypo-
sażenia sal sprzedażo-
wych i zaplecza, po-
zyskania odpowiedniej 
liczby pracowników, 
a także uzyskania nie-
zbędnych certyfikatów 
od poszczególnych in-
stytucji i grup odbior-
czych (Sanepid, bhp, 
inspekcja pracy itp.). 
Jeśli wszystko będzie 
nadal przebiegało 
zgodnie z uzgodnio-
nym harmonogramem, 
należy się spodziewać, 
że pierwsi klienci do-
konają zakupów w no-

wym „Universamie” na przełomie 
lutego/marca 2018 roku.    

Wigilijne spotkanie, przy trady-
cyjnych potrawach (śledzik, barszcz, 
sałatki, ryby i ciasta) przebiegało 
więc w pogodnej atmosferze, pełnej 
optymizmu i serdecznych życzeń 
składanych przez Zarząd Spółdziel-
ni, przewodniczącego Rady Nadzor-
czej i przewodniczącą Koła, a także 
wszystkich zebranych, sobie nawza-
jem, w trakcie dzielenia się opłat-
kiem. Nie zapomniano także o kolę-
dach, a ponieważ było nas ponad 30 
osób, śpiew brzmiał nie tylko uroczy-
ście, ale słychać go było także poza 
salą kawiarnianą.

Nie zapomniano również o jubila-
tach, którzy zwykle przy okazji spo-
tkania Koła Spółdzielców otrzymują 
życzenia oraz symboliczne upomin-
ki. Tym razem gratulowaliśmy ukoń-
czenia „okrągłych lat” paniom: Ewie 

Królik i Danucie Szu-
lik.

Tradycyjnie też, 
przewodnicząca Koła, 
Maria Strzelecka, 
przypomniała, że każ-
dego roku w grudniu 
zbieramy dobrowolne 
datki na rzecz Sto-
warzyszenia „SOS 
– Wioski Dziecięce”. 
Tym razem zebra-
liśmy 350 zł, które 
w okresie przedświą-
tecznym przekazane 
zostały dla podopiecz-
nych tej organizacji. 

EJP

Kolejne, tradycyjne przed-
świąteczne zebranie Klubu 
Działaczy Spółdzielczych, 

odbyło się 14 grudnia ubr., tym 
razem w gościnnej Sali Muzeum 
Spółdzielczości w historycznym 
gmachu „Pod Orłami”. Członków 
Klubu witała serdecznie kustosz 
Muzeum Danuta Twardowska, 
która w dalszej części zebrania wy-
głosiła interesującą prelekcję o bo-
gatych tradycjach bożenarodzenio-
wych w Polsce. Na wstępie prezes 
KDS Bogdan Augustyn powitał 
zebranych, w tym zaproszonych 
gości: dyrektora Zespołu Samo-
rządu i Promocji Krajowej Rady 
Spółdzielczej Mieczysława Kurka, 
który reprezentował nieobecnego 
z racji obowiązków służbowych 
prezesa KRS Mieczysława Grodz-
kiego oraz redaktorów naczel-
nych prasy spółdzielczej – Tęczy 
Polskiej Klementynę Zygarowską 
i niżej podpisanego ze Społemowca 
Warszawskiego.

Prezes Bogdan Augustyn przy-
pomniał najciekawsze zebrania klu-
bowe w 2017 r., w tym niedawne 
z prezesem KZRSS Społem Ryszar-
dem Jaśkowskim, o którym pisali-
śmy w numerze listopadowym Spo-
łemowca. Postulowano wtedy, aby 
KRS opracowała „Czarną Księgę” 
strat polskiej spółdzielczości, po-
wstałych w wyniku sławetnej tzw.
specustawy z 1990 r., co dawałoby 
argumenty w rozmowach KRS z wła-
dzami rządowymi i samorządowymi 
o koniecznym rozwoju naszej spół-
dzielczości. 

Z dużą uwagą wysłuchano prelek-
cji kustosz Muzeum 
Danuty Twardowskiej. 
Przytoczyła ona wiele 
przykładów tradycyj-
nych obrzędów i zwy-
czajów w okresie świąt 
Bożego Narodzenia 
na ziemiach polskich. 
M.in. północnej mszy 
pasterkowej od V wie-
ku, ubierania choin-
ki – z Niemiec od VII 
wieku, czy kolęd i ja-
sełek ludowych, które 

rozkwitły od XIII wieku. Najstarsza 
z nich, polska kolęda – „Anioł paste-
rzom mówił” pochodzi z XV wieku. 
Silne pozostają tradycje postnych po-
traw wigilijnych, dzielenia się opłat-
kiem, prezentów od św. Mikołaja. 
Swoje słowa pani kustosz ilustrowała 
piękną polską poezją oraz historycz-
nymi kartkami świątecznymi.

Potem przyszedł czas na wza-
jemne składanie życzeń spełnienia 
nadziei oraz łamania się opłatkiem. 
W przyjacielskiej, serdecznej atmos-
ferze wspominano naszych roda-
ków na obczyźnie, którzy także np. 
na bliskiej Białorusi, na Litwie i na 
Ukrainie kultywują polskie tradycje 
świąteczne. 

Członkowie KDS to zasłużeni 
działacze spółdzielczy, od lat prze-
bywający na zasłużonej emeryturze. 
Reprezentują różne branże spół-
dzielcze, w tym Społem. Ich głos 
w dyskusji o aktualnych problemach 
spółdzielczości liczy się bardzo moc-
no, ponieważ posiadają znakomite 
doświadczenie zawodowe i życiowe 
oraz wysoki autorytet moralny i spo-
łeczny. Dlatego chętnie spotykają się 
z nimi liderzy ruchu spółdzielczego, 
chcąc czerpać inspiracje dla swych 
działań. Jako seniorzy z zadowole-
niem przyjęli stałe zaproszenie do 
odwiedzania Muzeum Spółdzielczo-
ści, gdzie w 2018 roku, jak zapowie-
działa pani kustosz, organizowane 
będą atrakcyjne spotkania i imprezy.

Jako redakcja Społemowca War-
szawskiego liczymy na to, że Mu-
zeum przy wsparciu organizacji spół-
dzielczych, KZRSS Społem, WSS 
Społem i prasy spółdzielczej odegra 

istotną rolę w promo-
cji spółdzielczości, 
jej tradycji, wartości 
i użyteczności spo-
łecznej. Ma to ogrom-
ne znaczenie w roku 
100-lecia odzyskania 
niepodległości Polski, 
110-lecia Związku 
Społem oraz 150-lecia 
WSS Społem w roku 
2019.                      

DARIUSZ 
 GIERYCZ

Życzenia wymieniają Maria 
Plucińska i prof. Zofia Chyra-
Rolicz. 
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WSS Wola Na Wolskiej

 WSS Sródmieście 

Dzień dziś wesoły
Czas adwentu, to piękny czas 

kiedy czekając na narodziny 
dzieciątka Jezus, jak co roku 

śródmiejska Spółdzielnia gościła 
członków Koła Spółdzielców na 
świątecznym spotkaniu.

Przełamując się opłatkiem w dniu 
19 grudnia 2017 roku słychać było 
z serc płynące życzenia na te nadcho-
dzące Święta Bożego Narodzenia. 
Serdeczne życzenia pełne pogody du-
cha oraz  nadziei skierowały do zebra-

Na dużej, jasnej Sali w siedzi-
bie Spółdzielni Spożywców 
Mokpol na trzecim piętrze 

wita nas 20 grudnia ubr. biała, śnież-
na choinka. Wszystkie miejsca są 
zajęte przez około 80 osób, w tym 
członków Rady Nadzorczej, kierow-
ników sklepów i działów, seniorów, 
którzy zasiedli przy udekorowanych 
świątecznych stołach, zastawio-
nych suto potrawami wigilijnymi. 
Niespiesznie toczą się kameralne 
rozmowy, a w tle słychać nagrania 
kolęd i piosenek świątecznych. Gdy 
wchodzi dyskretnie prezes Sylwe-
ster Cerański, po chwili obchodzi 
WSZYSTKIE miejsca i z każdym 
indywidualnie się wita i zamienia 
czasem kilka ciepłych słów.

Po pewnym czasie prezes wita od 
prezydium wszystkich bardzo ser-
decznie, szczególnie z estymą senio-
rów i byłych pracowników. Dziękuje 
załodze i kadrze, samorządowcom 
za pracowity rok, za jej owoce, za 
pomnażanie dorobku i majątku spół-
dzielni, tak abyśmy nie zmarnowa-
li osiągnięć poprzednich pokoleń. 
Mimo, że sytuacja na rynku jest trud-
na i tworzy zagrożenia, bo konkuren-
cja wcale nie maleje, a wręcz rośnie, 
potrzeba w dalszym ciągu walczyć 
o klienta, starać się realizować rosną-
ce jego wymagania i potrzeby. Prezes 
życzył spółdzielcom dużo zdrowia 
i satysfakcji w pracy, szczęścia oso-
bistego i sukcesów rodzinnych. 

Podobne podziękowania i życze-
nia kieruje do zebranych przewod-
nicząca Rady Nadzorczej Krystyna 

Reduch, a wiele ciepłych, uducho-
wionych słów wypowiada wraz z mo-
dlitwą ksiądz Tadeusz Jamka z za-
przyjaźnionej parafii w Klarysewie. 
Jest on już faktycznie kapelanem 
spółdzielni, gdyż w uroczystościach 
spółdzielni Mokpol bierze czynny 
udział już od kilku lat.

Po tych wystąpieniach, w luźnej, 
rodzinnej atmosferze, rozbrzmiały 
na Sali kolędy. Jednak nie zwyczaj-
ne to było wykonanie, bo na synte-
zatorze grał i śpiewał, przy wtórze 
zebranych, jeden z pracowników 
spółdzielni. Obdarzony wyjątkowym 
talentem i muzykalnością okazał się 
zastępca kierownika ursynowskiego 
Megasamu – Sławomir Głusiński. 
Zastosował przy tym własną aran-
żację tradycyjnych, znanych kolęd, 
w lekko jazzowej tonacji! 

Przy świątecznych stołach, 
w przemiłej atmosferze wzajemnej 
życzliwości i przyjaźni dzielono się 
wspomnieniami z całego 2017 roku 
i dawniejszych lat, wydarzeniami 
rodzinnymi, szczycąc się dziećmi 
i wnukami, opowiadając o podró-
żach i wycieczkach, o przeczytanych 
książkach, wydarzeniach kultural-
nych. Wszyscy doceniali wysiłek 
pań, szczególnie z działu samorzą-

dowego, które wspaniale przygoto-
wały uroczystość. Obok duchowych 
wartości, dobrze smakowały przy-
gotowane potrawy z ryb w różnej 
postaci, śledzie, ryby faszerowane, 
po grecku, sałatki, pierogi z kapustą 
i grzybami, zupa grzybowa.   

Jak zwykle, podczas spotkania 
spółdzielców Mokpolu, osobowość 
prezesa promieniowała, bowiem 
prezes Sylwester Cerański zawsze 
refleksyjnie, ciepło, wita z sercem 
każdego. Indywidualnie rozmawia, 
podchodzi… Podnosi na duchu, 
mówiąc że „firma” znacząco idzie 
w górę, rośnie wartość jej mająt-
ku. I taki trend trzeba utrzymać, nie 
zmarnować dorobku pokoleń.  

Opuszczając gościnne progi 
Mokpolu, nie omieszkałem odwie-
dzić ich sztandarowych delikatesów 
na parterze budynku. Oko cieszyły 
nowości, czyli wprowadzone spe-
cjalistyczne regały na gotowe dania 
obiadowe, dla diabetyków, poszuki-
wanej zdrowej żywności, co znako-
micie uzupełniało przedświąteczna 
ofertę piekarniczą stoiska SPC, wy-
spy mięsnej, piwniczki win. Brawo 
spółdzielcy!

DARIUSZ GIERYCZ

SS Mokpol

Na Konstancińskiej

Do siedziby wolskiej 
spółdzielni „Społem” 
przybywam zwykle 

jak do swojej, gdyż blisko 20 
lat temu zostałem przyjęty 
w poczet jej członków, a za-
chęcił mnie wówczas do tego 
entuzjasta społemowski, nie-
zapomniany Edek Cegłow-
ski, ówczesny sekretarz Rady 
Nadzorczej. Odtąd regular-
nie bywam na dorocznych 
zebraniach walnych, z po-
dziwem opisując wspaniałe 
inwestycje i innowacje han-
dlowe, realizowane z powo-
dzeniem pod kierunkiem ambitne-
go, energicznego prezesa Janusza 
Szczękulskiego i Rady Nadzorczej, 
z jej przewodniczącą Henryką Sty-
kowską. Teraz, 13 grudnia ubr. 
szedłem tu na spotkanie świątecz-
ne, pełen nadziei że spotkam znajo-
mych, w tym bohaterów reportażu 
w poprzednim numerze o promo-
cjach świątecznych w sklepie nr 3 
przy ul. Jabłonowskiego 3 na Wi-
lanowie. 

I faktycznie, jeszcze przed roz-
poczęciem spotkania, w zapełnionej 
Sali konferencyjnej na poddaszu 
witałem grającego świetną rolę św. 
Mikołaja Dariusza Sapelę, i kierow-
niczkę działu handlu Agnieszkę Ba-
ran, i kierowniczkę sklepu Krystynę 
Jeżak. Wszystkich ich chwaliłem za 
inicjatywę i zaangażowanie w pozy-
skiwaniu klientów, wobec zgroma-
dzonych tutaj licznie członków Rady 
Nadzorczej, Zarządu, kadry kierow-
niczej WSS. Przyłączyłem się też do 
serdecznych życzeń świątecznych 
i noworocznych, jakie składali pre-
zes Janusz Szczękulski i w imieniu 
Rady jej wiceprzewodnicząca Maria 
Kucharska. 

Pan prezes podziękował za owoc-
ną pracę w roku 2017 całej zało-
dze, członkom Rady, kierownikom 
sklepów i działów, którzy walczyli 
konsekwentnie, mimo wciąż ro-
snącej konkurencji wielkich sieci,  
o rentowność placówek. Wyróżnił te 
czołowe, nr 153 przy ul. Obozowej 
98 i nr 220 przy Olbrachta 11, które 

dołączyły do tych przodujących od 
szeregu lat, czyli sklepu nr 30 przy 
ul. Krasnobrodzkiej 11 na Targówku 
i sklepu nr 71 przy ul.Kaliskiego 37 
na Bernerowie. Tam zwykle klienta 
witają z uśmiechem i dobrze wiedzą 
jak zaspokajać jego zróżnicowane 
potrzeby.     

Prezes kierował do wszystkich 
najlepsze życzenia wysokich obro-
tów w roku 2018, od czego zależy tez 
wzrost wynagrodzeń oraz pomyślno-
ści w życiu rodzinnym i osobistym. 
Podobnie Maria Kucharska, która 
życzyła prezesowi i kadrze spółdziel-
ni w nowym roku dobrej kondycji 
i zdrowia, by handel był lepszy, a na 
święta dużo radości, spokoju i speł-
nienia marzeń. 

Przy potrawach wigilijnych i lamp-
ce wina miło upływały następnie 
kameralne rozmowy spółdzielców, 
nie tylko o nadziejach zawodowych, 
w tym pomyślnym zakończeniu na-
stępnych śmiałych inwestycji przy 
ul. Redutowej, gdzie w górę wystrze-
la nowy wysoki obiekt wielofunkcyj-
ny, ale i o życiu rodzinnym, planach 
wakacyjnych, realizacji hobby. My-
ślę, że w nowym roku 2018 wolscy 
społemowcy i ich prezes, działają-
cy pod tradycyjnymi, wyrazistymi 
szyldami, nie jeden raz zaskoczą nas 
nowymi, innowacyjnymi pomysłami 
w handlu oraz korzystnymi inwesty-
cjami, które będą służyć przez dalsze 
długie lata pomyślnemu rozwojowi 
spółdzielni.

DARIUSZ GIERYCZ     

nych przewodnicząca Rady Nadzor-
czej – pani Cecylia Przedpełska oraz 
wiceprezes Zarządu – pani Karolina 
Strząska.

To świąteczne spotkanie wy-
pełnione zapachem wigilijnych 
potraw, choinki, dymiących świe-
czek, ciepłem ludzkich serc oraz 
nutą wspólnie śpiewanych kolęd 
przybliżyło zebranych do świąt 
w rodzinnym gronie. Aby wypeł-
niała je bliskość, miłość, ciepło, 
radość i pokój. Aby nikt w te, jakże 
piękne Święta Bożego Narodzenia 
nie był samotny.

Gdy wszyscy zasiedli do pięknie 
udekorowanego stołu, towarzyszyła 
im świąteczna magia, nastrój dopeł-
niły wigilijne potrawy, a wśród nich 
jak co roku doskonałe wypieki pani 
Małgosi Cempel-Zgierskiej. 

Kończąc słowami kolędy „Z na-
rodzenia Pana dzień dziś wesoły...”, 
chciałoby się rzec chwilo trwaj, a ty 
betlejemska gwiazdo świeć nam ja-
sno każdego dnia. 

 DANUTA BOGUCKA
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„Społem” WSS Śródmieście 
już od kilku lat łączy swą 
statutową działalność firmy 

ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. Ale, aby przyjrzeć się temu 
jak robią to inni, poszerzyć swą 
wiedzę, a nawet powiedziałabym 
rozwiać pewne nurtujące mnie wąt-
pliwości, wzięłam udział w zor-
ganizowanej przez dziennik „Rzec-
zpospolita” konferencji. Była ona 
podsumowaniem projektu „Smart 
CSR: Od społecznie odpowiedzial-
nych działań do współodpowiedzial-
ności biznesu w zrównoważonym 
rozwoju”.

Spółdzielczości od początku jej 
dziejów, towarzyszy nastawienie 
nie tylko na zysk, ale również na 
człowieka. Przez jakiś czas więc 
towarzyszyło mi przekonanie, iż 
koncepcja Spółdzielni jest tak jas-
na i klarowna sama w sobie, że nie 
potrzebuje dodatkowych działań 
wykraczających poza jej teryto-
rium. Dziś wiem, że nic bardziej 
mylnego. Słowa przypisane Ch. 
Gide’owi, wielkiemu francusk-
iemu uczonemu „Spółdzielnia jest 
biznesem, ale jeśli jest tylko bizne-
sem, jest złym interesem” dotarły 
obecnie do mnie z niezwykłą świ-
adomością wychodzenia na ze-
wnątrz, wspierania, współdziała-
nia, po prostu bycia również dla 
innych. I to co my jako Spółdziel-
nie propagujemy od dawien daw-
na, inne przedsiębiorstwa i wielkie 
korporacje dopiero zaczynają 
wdrażać. 

Projekt Smart CSR „Rzeczpo-
spolitej” promuje ideę zrówn-
oważonego rozwoju gospodarczego, 
strategicznego podejścia do społec-
znej odpowiedzialności firm oraz 
tworzenie wspólnej wartości. Stano-
wi zachętę dla firm do przedsięwzięć, 
prowadzących do budowania wartoś-

ci dla akcjonariuszy lub udziałow-
ców przedsiębiorstw, jak i dla otacza-
jącego go środowiska i ludzi. 

Wracając na własne podwórko, 
powiem szczerze, że to co dziś na-
zywane jest odpowiedzialnym ro-
zwojem biznesu odpowiadającym na 
współczesne wyzwania, śródmiejska 
Spółdzielnia propaguje od lat. Cze-
go mi w tym wszystkim jednak bra-
kuje? Z pewnością zaangażowania 
większej liczby pracowników. Zam-
iast pytać co nam to daje, zapytajmy 
co dać możemy od siebie. Działanie 
takie, nie koniecznie wymaga dużych 
nakładów finansowych czy mate-
riałowych, ale odrobinę czasu i do-
brych chęci. Mając na uwadze moje 
wieloletnie doświadczenie oraz 
zdobytą w Spółdzielni wiedzę dom-
niemam, iż drzemie w nas ogrom-
ny potencjał. Utwierdziła mnie 
w tym rzeczowa, spójna i merytory-
czna debata z udziałem specjalistów 
w dziedzinie CSR. Ukazała, jak 
ważne jest dziś wspólne działanie, 
dbałość o społeczną odpowiedzial-
ność oraz codzienne zachowanie 
każdego pracownika firmy wspiera-
jące środowisko naturalne. 

Konferencja była również rozstrzy-
gnięciem konkursu „Lider odpow-

iedzialnego i zrównoważonego 
rozwoju”. Celem konkursu było 
wyróżnienie firm, starających się 
łączyć cele społeczne i biznesowe 
oraz zgodnie z koncepcją CSV (Cre-
ating Shared Value) zarabiać dzięki 
wartościowym społecznie działani-
om. Z 17 firm, które zgłosiły się do 
konkursu tylko 4 przeszły selekcję ka-
pituły. Dwóm z nich siedmioosobowa 
kapituła przyznała nagrody, zaś dwie 
wyróżniła. Każda z tych czterech firm 
podjęła działania w innym zakresie, 
aczkolwiek cechował je wspólny 
mianownik – połączenie społecznej 
odpowiedzialności z główną działal-
nością biznesową. 

Uczestnictwo w konferencji nie 
tylko pozwoliło mi obiektywnie 
spojrzeć na ideę projektu oraz całej 
kampanii promującej zrównoważony 
biznes, ale również poszerzyło moje 
horyzonty. Pozwoliło dostrzec jak 
dużo w tej dziedzinie, dzięki zaan-
gażowaniu Jolanty Jędrzejewskiej 
odpowiedzialnej za CSR w naszej 
firmie już zrobiliśmy. Myślę, że 
z czasem i nasza Spółdzielnia będzie 
mogła pretendować do bycia liderem, 
a z naszego doświadczenia skorzys-
tają również inni.

DANUTA BOGUCKA

Dobry interes

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
WSS Śródmieście

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

Realizując jeden z wniosków 
zgłoszonych na Zebra-
niu Grupy Członkowskiej 

w marcu 2017 roku „Społem” WSS 
Śródmieście zorganizowała pierw-
szą edycję zajęć wprowadzających 
terminologię produktów żyw-
nościowych oraz podstawowych 
zwrotów w języku migowym. 

Wniosek jednego z członków 
Spółdzielni: Oznaczenia sklepów nr 
7 i 8 „Sklep przyjazny osobom nie-
słyszącym” wynika z sąsiedztwa tych 
obiektów handlowych z Instytutem 

Głuchoniemych im. ks. Ja-
kuba Falkowskiego miesz-
czącą się przy placu Trzech 
Krzyży 4/6 w Warszawie. 
Dzieci i młodzież z wadą 
słuchu z tej właśnie placów-
ki szkolno-wychowawczej 
są stałymi klientami obydwu 
sklepów. 

W dzisiejszym świecie różnego 
typu urządzeń, można zapewne napi-
sać lub wyświetlić treść lub jakikol-
wiek inny komunikat w telefonie czy 
smartfonie. Ale nie ma to, jak bezpo-

średni kontakt z klientem. 
Akcja od początku spodo-
bała się kierownictwu, jak 
i pracownikom sklepów, 
toteż z zapałem przystąpi-
li do nauki. Do pierwszej 
edycji dołączył nawet je-
den z pracowników biuro-
wych. W trakcie spotkań 

uczestnicy pod okiem państwa Agaty 
i Kamila Porazińskich i pana Mar-
ka Kubiaka poznawali kolejne sło-
wa i gesty oraz utrwalali wcześniej 
poznane znaki. Zajęcia przebiegały 
w bardzo miłej atmosferze, toteż 
uczestniczący w programie z wyraź-
nym zadowoleniem i chęcią poznania 
języka migowego brali w nich udział.

W zakończeniu pierwszej edycji, 
która odbyła się 6 grudnia 2017 roku 
wzięły udział prezes Zarządu Anna 
Tylkowska i wiceprezes Zarządu 
Karolina Strząska, które od organiza-
torów o trzymały podziękowania za 
propagowanie nauki języka migowe-
go. Sami uczestnicy również podzię-
kowali Zarządowi za tę inicjatywę. 

Dziś niemal w każdej branży pożą-
dana jest znajomość języków obcych, 
w sklepach głównie angielskiego. 
„Społem” WSS Śródmieście poszło 
o krok dalej organizując zajęcia 
z migania, a co za tym idzie realizu-
jąc zgłoszony wniosek. Pamiętajmy 
zatem, że głuchoniemi żyją w nieco 
innym świecie, ale tuż obok nas.

D.B.

Tuż obok nas

Ubiegłoroczne wirtualne po-
dróże po świecie ze Sto-
warzyszenia Geografów 

Polskich i Przyjaciół Geografii, 
śródmiejscy Spółdzielcy zakończyli 
na półwyspie Jukatan. 

5 grudnia ubr. Agata i Kamil Po-
razińscy wyświetlili slajdy i opo-
wiedzieli o podróży na piękną, mek-

sykańską część Półwyspu Jukatan, 
który z jednej strony oblewają wody 
Morza Karaibskiego, z drugiej zaś 
Zatoki Meksykańskiej. To także 
słynna Riviera Maya, która obejmu-
je meksykańskie wybrzeże regionu 
Quintana Roo. 

W antycznych miastach Tulum, 
Chichen Itza i Coba podziwiać moż-
na pozostałości po cywilizacji Ma-

jów, potężne piramidy, ruiny, świąty-
nie. Najlepiej zachowanym miastem 
Majów jest Chichen Itza. Coba do 
niedawna zatopione było w dżungli. 
Przepiękne Tulum to zespół świątyń, 
zamku i latarni morskiej zbudowa-
nych przez Majów około 900 roku 
n.e. 

U wybrzeży Cancun – najbardziej 
luksusowej miejscowości wypoczyn-
kowej półwyspu, położona jest Isla 
Mujeres (Wyspa Kobiet) będąca nie-
gdyś miejscem pielgrzymkowym bo-
gini płodności i księżyca, narodzin 

i medycyny – opiekunki kobiet Ixchel. 
Na południowym krańcu wyspy znaj-
dowała się poświęcona bogini świąty-
nia, stanowiąca jednocześnie latarnię 
morską.

Kolejną atrakcję Jukatanu stano-
wią cenoty – podwodne jaskinie do 
nurkowania, połączone z podziemny-
mi zasobami wody gruntowej. Jedne 
są zupełnie odkryte, inne schowane 
w jaskiniach, do których dostać się 
można jedynie przez niewielki otwór 
w ziemi. Jedne są płytkie, inne bar-
dzo głębokie. Woda w cenotach jest 

krystalicznie czysta, zatem kąpiel 
w takim miejscu gwarantuje niesa-
mowite przeżycie. Indianie do dziś 
uznają cenote za święte jeziora, pijąc 
z nich przefiltrowaną przez podłoże 
wapienne wodę.

Nadmorskie kurorty, bajeczne kra-
jobrazy, piramidy, świątynie przy-
ciągają na Jukatan turystów z całego 
świata. Amerykanie bardzo często 
wybierają ten bajeczny półwysep na 
miejsce zaślubin.

 DANUTA BOGUCKA 

Spotkanie z panią Mirosławą 
Puchta w sklepie, gdzie praco-
wała od początku swej zawo-

dowej drogi życiowej okazało się 
strzałem w dziesiątkę. 

Umówiłyśmy się na rozmowę 
w dzień powszedni o godzinie 9-tej. 
Gdy podjechałam pod sklep przy 
ul. Chełmżyńskiej 41 należący do 
„Społem” WSS Praga Południe, 
byłą już kierowniczkę placówki 
serdecznie witała jedna ze stałych 
klientek, która właśnie przyszła 
po zakupy. W końcu 42 letni staż 
pracy w jednej placówce to szmat 
czasu.

Pani Mirosława Puchta ukończyła 
Szkołę Handlową przy ul. Ratuszowej 
13 w Warszawie. Już w trakcie prak-
tyk odbywanych na Woli i w Śród-
mieściu Warszawy zauważyła, że 
dokonała dobrego wyboru. Szkoła 
handlowa uczyła wiedzy teoretycznej, 
staż przygotowania praktycznego, 
a do tego jeszcze ten bezpośredni kon-
takt z drugim człowiekiem. Gdy we 
wrześniu1974 roku ukończyła szkołę 
jeszcze chwilę trwało zastanowienie 
się, co dalej, a tak właściwie gdzie da-
lej. W kwietniu 1975 roku rozpoczęła 
pracę w wymienionej już placówce 
przy ul. Chełmżyńskiej. Wtedy sklep 
należał do Przedsiębiorstwa o nazwie 
Miejski Handel Detaliczny. W ramach 
reorganizacji, która nastąpiła w 1976 
roku placówka przyłączona została do 
„Społem” WSS Praga Południe i w tej 
strukturze trwa do dnia dzisiejszego.

Lokalizacja placówki nie była 
przypadkowa, chodziło głównie o to 
by była blisko miejsca zamieszkania, 
a był to wtedy Marysin Wawerski. 
Tak więc odległość ok. 3 km. drogi 
była idealna. Jednak, jak się później 
okazało odległość zminimalizowa-
ła się zaledwie do kilku przecznic 
od sklepu. Pani Mirosława właśnie 
w pracy poznała swojego przyszłego 
męża. To był chłopak z sąsiedztwa, 
który z zainteresowaniem odwiedzał 
sklep, nie tylko po to by zrobić w nim 
zakupy. Po pewnym czasie byli już 
małżeństwem. I jak tu nie wierzyć 
w przeznaczenie?

Jak się jednak okazało praca tak 
blisko domu ma swoje plusy i mi-
nusy. Na przestrzeni lat, w których 
przyszło pani Mirosławie pracować, 
okazało się iż praca w sklepie wyma-
gała pewnej odporności. Znalazłam 
wówczas swój sposób na przetrwa-
nie, mówi pani Mirka: „Nikomu nic, 
... dlatego pewnie przetrwałam”. Do 
tego były to czasy ciężkiej pracy fi-
zycznej: „Wszystkiego trzeba było 
się naważyć, nadźwigać, były tego 
stosy, teraz praca to jest po prostu 
bajka”. „Kiedyś, gdy był to jeden 
sklep na okolicę, więc tak to wyglą-
dało, dziś sklepów jest dużo, a i do-
stawy są małe”.

Całe życie zawodowe – 42 lata 
w jednej placówce z powodzeniem 
przyrównać można do starego do-
brego małżeństwa. Krok po kroku, 
szczebel po szczeblu, od sprzedaw-
cy poprzez z-cę kierownika od 19 
lutego 1994, do objęcia 10 września 
2005 roku stanowiska kierownika. 
Te niewielkie osiedlowe sklepy mają 
swój klimat, swoją duszę, „Klienci 
zżywają się z nami, przyszli, postali, 
pośmiali się, opowiedzieli nie jedną 
historię ze swego życia.” – mówi 
pani Mirosława. „Na moich oczach 

wszystkie dzieci powyrastały, poza-
kładały swoje rodziny, moi synowie 
chodzili do jednej szkoły, do jed-
nej klasy z dziećmi klientów”. Pani 
Mirka bywała często swego rodzaju 
kołem ratunkowym, gdy ktoś zaspał, 
coś się zadziało zawsze można było 
liczyć na to, że to właśnie Ona szyb-
ciutko zbierze się z domu i otworzy 
sklep – „...taka była potrzeba, nie na-
rzekałam”. 

Ze swoistą skromnością pani 
Mirosława sięga po wyróżnienia 
i nagrody jakimi uhonorowano pla-
cówkę, min. statuetka w „Konkursie 
na najlepszą dekorację świąteczną 
w Dzielnicy Rembertów”, puchar 
„Super witryna 2003”. Ona sama 
nigdy nie pchała się na pierwszy 
plan. To słychać podczas rozmowy 
i widać w relacjach z dzisiejszym 
kierownictwem placówki.

Pani Mirosława od 27 październi-
ka 2017 roku jest szczęśliwą emeryt-
ką, pogodną, pełną wigoru, otwartą 
na ludzi. W sezonie wiosenno-letnim 
oraz wczesną jesienią uwielbia pracę 
w swoim ogródku i na działce. Na-
tomiast gdy przychodzą długie wie-
czory chętnie rozwiązuje krzyżówki 
i czyta książki. W domowym zaci-
szu uwielbia spędzać czas z mężem, 
z którym przeżyła już 40 lat w mał-
żeństwie. A gdy do domu, choćby na 
święta zjadą synowie z rodzinami, 
którzy obecnie przebywają w Londy-
nie zaczyna on tętnić życiem. Syno-
wie, synowe i trzy wnuczki są bardzo 
rodzinni i mimo sporej odległości 
wszyscy często się widują. Pani Mi-
rosława nie wyobraża sobie osob-
nych świąt. Wraz z mężem nie może 
się już doczekać ich powrotu na stałe 
do Polski. 

Pracę w „Społem” WSS Praga 
Południe pani Mirosława zakończy-
ła w zgodzie z samą sobą, przyszedł 
czas na odpoczynek i ustąpienie 
miejsca młodszemu pokoleniu. Bar-
dzo mile i ciepło wspomina okres 
pracy zawodowej, wyjazdy na szko-
lenia, choćby z „Projektu 50+” oraz 
wycieczki organizowane dla pracow-
ników przez Spółdzielnię. Mówi: 
„WSS naprawdę dbał o nas”. Mile 
wspomina wszystkie wycieczki, 
w których uczestniczyła, ale jedną 
z nich szczególnie, a mianowicie 
wyjazd do Chorwacji, a tam choćby 
przepiękne Jeziora Plitwickie połą-
czone ze sobą wodospadami. 

Jako emerytka pani Mirosława 
nie zamierza zrywać kontaktów ze 
Spółdzielnią, chętnie uczestniczyć 
będzie w jej życiu, spotkaniach, wy-
cieczkach. A kto wie, może jak tro-
chę odpocznie i znudzi Ją emeryckie 
życie wspomoże swym wieloletnim 
doświadczeniem macierzystą firmę.

DANUTA BOGUCKA

Mirosława Puchta

Bajeczny półwysep

Krojenie tortu podczas pierwszych urodzin SU Pychotka w ZSS nr 105 w Warszawie, 
od roku pod patronatem WSS Śródmieście. Od lewej: Beata Boguszewska, Robert 
Lenczewski i Jolanta Jędrzejewska.
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l Powrót dwóch kultowych obiektów WSS  l

Rok 2018 zapisze się we współ-
czesnej historii warszaw-
skiej spółdzielczości spo-

żywców, która już w 2019 r. uczci 
swoje 150-lecie, powrotem dwóch 
sztandarowych społemowskich 
obiektów handlowych w newral-
gicznych miejscach stolicy. Stare, 
zużyte technicznie i niskie obiekty 
tylko handlowe, zostaną zastąpione 
większymi, wysokimi nowoczesny-
mi budynkami wielofunkcyjnymi. 
Oto, w I kwartale br. na miejscu 
starego Universamu Grochów zo-
stanie otwarta do użytku Galeria 

Handlowa Rondo Wiatraczna, 
u zbiegu głównych arterii Pra-
gi Południe – ulicy Grochowskiej 
oraz Alei Waszyngtona i Stanów 
Zjednoczonych jako wspólna inwe-
stycja WSS Praga Południe i Dan-
texu. /Na portalu nowawarszawa.
pl podano nawet przybliżoną datę 
otwarcia, 24 lutego 2018 r./.

Już teraz na jednym z połączonych 
18-kondygnacjowych budynków 
pojawił się ponownie znany trady-
cyjny neon „Universam Grochów”, 
a w środku, jeszcze nieco przysło-
nięty neon „Społem”. To będzie jed-
no z wejść do nowego supermarketu 
społemowskiego i już budzi emocje 
i ciekawość warszawiaków. 20 kwiet-
nia ubr. zawieszono na dachu wiechę, 
co opisywaliśmy w numerze majo-
wym, jako zwieńczenie budowy. 

Drugim historycznym otwarciem 
wielkiej wspólnej inwestycji WSS 
Śródmieście i BBI Development 
będzie otwarcie w II kwartale br., 
na miejsce dawnego SDH Sezam, 
Centrum Marszałkowska. W tym 
11-kondygnacyjnym budynku u zbie-
gu dwóch linii metra i głównych ulic 
stolicy – Marszałkowskiej i Święto-
krzyskiej znowu pojawią się społe-
mowskie neony Sezamu, gdzie jedno 
z wejść będzie wprost z podziemnej 
stacji metra. Zawieszenie wiechy na 
budynku nastąpiło 26 października 
ubr., co też opisywaliśmy w numerze 
listopadowym.         

NOWY SEZAM
Jak podaje Biuro Prasowe BBI 

Development, uroczystość zawie-
szenia wiechy na Centrum Mar-
szałkowska rozpoczęło odliczanie 
czasu do otwarcia najlepiej zlo-
kalizowanego budynku biuro-
wo-handlowego w Warszawie, 
umiejscowionego na skrzyżowaniu 
największych arterii – Marszał-
kowskiej oraz Świętokrzyskiej. To 
pierwszy obiekt w stolicy zintegro-
wany z siecią metra poprzez po-
łączenie ze stacją Świętokrzyska. 

Inwestycja realizowana przez BBI 
Development S.A. i Warszawską 
Spółdzielnię Spożywców Społem 
Śródmieście, prowadzona przez ge-
neralnego wykonawcę Korporację 
Budowlaną Doraco, będzie oddana 
do użytku w II kwartale 2018 r. 

Centrum Marszałkowska zaoferu-
je najemcom nowoczesne powierzch-

nie biurowe w standardzie BREEAM 
Excellent. Do nowego budynku po-
wróci ceniony przez warszawiaków 
kultowy dom towarowy Sezam. In-

westorzy zrewitalizują pasaż im. 
Witolda Rowickiego, który stanie się 
komercyjnym miejscem wytchnienia 
w sercu Warszawy. 

Centrum Marszałkowska zaoferu-
je łącznie 16 500 mkw. powierzchni, 
z czego 3 400 mkw. będzie przezna-
czonych na handel i usługi. W budyn-
ku znajdzie się 2-poziomowy parking 
podziemny dla 106 samochodów 
oraz parking dla rowerów z szatnią 
i prysznicami. 

Do Centrum Marszałkowska po-
wróci kultowy dom handlowy Sezam 
– jego neon rozbłyśnie na elewacji. 

We wnętrzu sklepu zostaną ułożone 
historyczne mozaiki oraz ozdobne 
ceramiczne okładziny ścienne pieczo-
łowicie zabezpieczone z dawnego bu-
dynku. Do nazwy kultowego sklepu 
w dyskretny sposób nawiązuje archi-
tektura inwestycji – nowoczesna fa-
sada budynku układa się w literę „S”. 

„Centralna lokalizacja, bezpośred-
ni dostęp do dwóch linii metra, wyko-
rzystanie silnego potencjału handlo-
wego ściany wschodniej to czynniki, 
które sprawiają, że Centrum Mar-
szałkowska cieszy się ogromnym za-
interesowaniem rynku. Powierzchnie 
biurowe zostały już wynajęte w po-
nad 40 procentach. Jestem przekona-
ny, że wkrótce ogłosimy nazwy ko-
lejnych firm, które umieszczą swoje 
siedziby w Centrum Marszałkowska” 
– mówi Michał Skotnicki, prezes Za-
rządu BBI Development S.A.” .

Podczas zawieszania wiechy, 
prezes WSS Śródmieście Anna 
Tylkowska powiedziała m.in., że:  
„Powrót sklepu Sezam ma dla nas 
szczególne znaczenie. To był przez 
dziesięciolecia jeden z kilku naj-
ważniejszych sklepów Warszawy. 
Wyznaczaliśmy standardy obsługi, 
dostarczaliśmy najlepszy towar. 
Teraz Sezam powróci w nowej 
piękniejszej odsłonie”. Wyraziła 
też zadowolenie z postępów inwe-
stycji i dobrej współpracy z BBI 
Development. 

NOWY UNIVERSAM
Jak informuje oficjalnie portal 

galeriarondowiatraczna.pl, „pro-
jekt Rondo Wiatraczna przewiduje 
powstanie wielorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego z dwukondygna-
cyjną galerią handlową, uzupełnio-
nego o nowoczesną powierzchnią 
biurową. W obiekcie zaplanowano 
ponad 11 tys. mkw. powierzchni 
handlowej, około 23 tys. mkw. po-
wierzchni mieszkalnej oraz około 
1,5 tys. mkw. biurowej.

Galeria Rondo Wiatraczna podzie-
lona zostanie na dwie kondygnacje, 
parter i pierwsze piętro, połączone 
wewnętrznym układem schodów ru-
chomych i wind i obejmować będzie 
około 60 sklepów i punktów usługo-
wych. Na poziomie – 1 zaplanowano 

parking dla klientów na ponad 160 
miejsc postojowych. Trzon Galerii 
Rondo Wiatraczna stanowić będzie 
supermarket spożywczy Społem 
o powierzchni ponad 2 500 m.kw., 

kontynuujący rozpoczętą w tym 
miejscu w 1977 roku działalność 
handlową, jako jeden z pierwszych 
w historii Warszawy wielkopo-
wierzchniowych, samoobsługowych 
sklepów spożywczych.

W Galerii nie zabraknie także 
bogatej oferty z branży drogeryjnej, 
obuwniczej, modowej, gastrono-
micznej, wyposażenia wnętrz i sze-
roko rozumianej branży usługowej.”

Trzon Galerii „Rondo Wiatraczna” 
stanowić będzie nowy Universam, 
który tak jak poprzednio będzie skła-

dał się z dwóch sklepów: spożyw-
czego i przemysłowego. Na parterze 
będzie to Supermarket o powierzchni 
2000 mkw. a na pierwszym piętrze 
– nowoczesny sklep przemysłowy 
o powierzchni 520 mkw.

Nawiązaniem do historii Uni-
versamu będzie wykorzystany pa-
miątkowy neon „UNIWERSAM 
GROCHÓW”, który ozdobi  jedną 
z elewacji  Galerii „Rondo Wiatracz-
na”, a także firmowy neon „Społem”. 
Na swoje miejsce powróci również 
słynna rzeźba, tzw.: „Panienka”, któ-
ra będzie usytuowana pośrodku pasa-

żu handlowego. 
12 stycznia br. zamknięto bezpo-

średnią sprzedaż mieszkań, a w ofer-
cie jest ich 470 o różnej powierzch-
ni. Architekci przygotowali szeroką 

gamę mieszkań, dostosowaną do in-
dywidualnych potrzeb klientów. Lo-
kale mieszkalne w zależności od 
położenia będą posiadały balkony, 
loggie, tarasy lub ogródki. Z myślą 
o komforcie mieszkańców powsta-
nie patio z różnorodną roślinnością, 
placem zabaw dla najmłodszych oraz 
teren sportowo – rekreacyjny.

Podczas zawieszania wiechy, pre-
zes WSS Praga Południe Bogusław 
Rózycki nie krył swego zadowole-
nia z wysokiego tempa inwestycji. 

Zaznaczył, że termin zakończe-
nia prac w budynku, a właściwie 
w kompleksie połączonych budyn-
ków, w stanie surowym, wyprzedził 
nawet oczekiwania. Postępy inwe-
stycji to efekt dobrej współpracy 
dwójki współinwestorów – WSS 
Praga Południe i Dantexu, wraz 
z generalnym wykonawcą SA Uni-
bep. Na stronie internetowej WSS 
pokazano efektowną wizualizację 
przyszłego wnętrza społemowskie-
go Universamu.  

Opr. DG

Społem w górę!

Prezes Anna Tylkowska w towarzystwie 
prezesów BBI Michała Skotnickiego 
i Rafała Szczepańskiego.

Podczas zawieszania wiechy przemawia prezes Bogusław Różycki.

Wizualizacja

Wizualizacja
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Świąteczne drzewko Zespół Szkół Specjalnych nr 
105 im. Kazimierza Kirej-
czyka jest placówką, dla 

młodzieży o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, z którą współpracuje 
Warszawska Spółdzielnia Spożyw-
ców Śródmieście oraz Fundacja CE-
PELIA Polska Sztuka i Rękodzieło 
w ramach Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu.

W skład Zespołu wchodzi Bran-
żowa Szkoła I Stopnia Specjalna 
dla młodzieży niepełnosprawnej 
umysłowo w stopniu lekkim przy-
gotowująca do zawodu cukiernika, 
fryzjera, ogrodnika, introligatora, 
stolarza, sprzedawcy, tapicera, pra-
cownika pomocniczego obsługi hote-
lowej. Do drugiej Szkoły Specjalnej 
Przyspasabiającej do Pracy nr 1 
uczęszcza młodzież niepełnosprawna 

umysłowo w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Tu uczniowie rozwijają 
swoje praktyczne umiejętności nie-
zbędne w codziennym funkcjono-
waniu takie jak, szycie, gotowanie, 
prasowanie, orientacja w terenie, ob-
sługa podstawowych urządzeń biuro-
wych czy dbałość o estetykę wnętrz.

Misją tych placówek jest: „Jak 
najlepsze przygotowanie młodzieży 
do pracy zawodowej i odpowiedzial-
nego życia w społeczeństwie”. Aby 
sprostać tym założeniom prowadzo-
nych jest wiele zajęć lekcyjnych, 
warsztatowych i pozalekcyjnych.

Ważne miejsce w życiu szkoły 
zajmują szeroko pojęte zajęcia ar-
tystyczne takie jak taniec, muzyka, 
scena, czy plastyka. Te ostatnie nie 
tylko, że cieszą się dużą popular-
nością, sprawiają radość tworzenia, 

a ponadto wspierają budżet koła za-
interesowań w ramach organizowa-
nych licytacji prac.

W grudniu ubiegłego roku w Piw-
nicach Stołecznego Centrum Edu-
kacji Kulturalnej na Starym Mieście 
odbyła się jedna z nich .Wyekspono-
wane w pięknej scenerii gotyckich 
murów Galerii Brzozowa skupiały 
na sobie uwagę zarówno autorów, 
ich rodzin jak i zaproszonych gości. 
Dla artystów z niepełnosprawnością 
intelektualną malowanie jest nie tyl-
ko formą przywracania im możliwie 
pełnej sprawności, ale także ogrom-
ną przyjemnością, realizacją marzeń 
i swobodnego wypowiadania się . Do 
wykonania prezentowanych w Gale-
rii prac ich autorzy użyli profesjonal-
nych farb olejnych i akwarelowych, 
a inspiracją do powstania tych obra-

zów są twórcy światowego malar-
stwa reprezentanci m.in. impresjoni-
zmu, kubizmu, surrealizmu, . 

W okresie poprzedzającym pre-
zentację w SCEK wystawy były or-
ganizowane w siedzibie szkoły przy 
ul. Długiej i spotkały się również 
z dużym zainteresowaniem. Posta-
nowiono zaprezentować prace szer-
szemu gronu, co było możliwe dzięki 
gościnności Centrum Edukacji. 

Grudniową aukcję poprowadzoną 
przez radiowego i telewizyjnego pre-
zentera Filipa Chajzera poprzedził 
występ uczniów z zaprzyjaźnionej 
z ZSS szkoły muzycznej.

 Dla wszystkich uczestniczących 
w wernisażu i aukcji osób grudniowy 
wieczór był znaczącym wydarzeniem 
artystycznym. 

J.J.

Łączy nas sztuka

l S p o ł e c z n a  O d p o w i e d z i a l n o ś ć  B i z n e s u  l

Karol Oleszkiewicz

Ania Kunewka Ewa Marczewska

Jacek Gro

W okresie poprzedzającym 
święta WSS Śródmieście za-
prasza do udziału w konkur-

sach plastycznych dzieci z przedszkoli 
i uczniów ze szkół ponadpodstawo-
wych. Tematem ubiegłorocznego było 
ŚWIĄTECZNE DRZEWKO. Uczest-
nikom pozostawiono dowolność 
w doborze materiałów, jak również 
ilości zaangażowanych uczestników 
w powstawanie prac. Tę ostatnią moż-
liwość wykorzystały trzylatki i pię-
ciolatki z Przedszkola „Senatorek” 
i „Wesołe Ekoludki”. Natomiast 
drzewka uczniów z Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Kazimierza Kirej-
czyka i Specjalnego Ośrodka dla 
Dzieci Słabowidzących były pracami 
indywidualnymi o bardzo zróżnico-
wanej zarówno formie jak i w doborze 
elementów ozdobnych.

Dla stworzenia podstawy choin-
ki zostały wykorzystane zróżnico-
wane materiały od styropianowych 
stożków, kartonu, tektury papieru, 
waty po elementy drewniane, a do 
zdobienia użyto włóczki, makaro-
nowych muszelek, guziczków, kó-
łeczek, bombek, gwiazdek, łańcu-
chów, cukierków, mini paczuszek 
z prezentami i innych elementów, 
które decydowały o końcowym 
efekcie prac.

Wszystkie prace zostały wyekspo-
nowane w siedzibie spółdzielni, a ich 
autorzy otrzymali nagrody wraz z dy-
plomami za udział dla ich rodzimych 
placówek. Niektóre z prac spółdziel-
nia przekazała do Żoliborskiego 
Stowarzyszenia Dom-Rodzina-Czło-
wiek dla jego podopiecznych. 

JJ.

Takim hasłem opatrzony zo-
stał ubiegłoroczny Festiwal 
O.K.U.L.A.R. (Ogólnopolski 

Konkurs Uzdolnionych Ludzi Ar-
tystycznie Różnorako) dla niewi-
domych i słabowidzących dzieci 
z przedszkoli i uczniów ze specjal-
nych placówek organizowany przez 
warszawski Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzie-
ci Słabowidzących nr 8 im. Zofii 
Galewskiej. Celem konkursu było 
„promowanie zainteresowań, pasji 
i talentów, inicjowanie twórczych 
kontaktów wśród młodzieży z róż-
nych placówek w kraju, podwyższa-
nie samooceny dzieci i młodzieży 
z dysfunkcjami wzroku”. Konkur-
sowe zmagania przebiegały w na-
stępujących kategoriach: literackiej, 
plastycznej i scenicznej pod hasłem 
„Podążaj za marzeniami…” Miej-
scem Festiwalu było Muzyczne Stu-
dio Polskiego Radia im. Agnieszki 
Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej . 
Wśród zdolnych dzieci i utalento-

wanej młodzieży z placówek war-
szawskich, lubelskich, bydgoskich, 
z miejscowości Owińska koło Po-
znania, Lasek, Dąbrowy Górniczej, 
szczególnie trudno było dokonać 
oceny w kategorii scenicznej. Świet-
ne przygotowane prezentacje indywi-
dualne i zespołowe 
nastręczały festi-
walowemu jury 
niemałe trudności 
w podjęciu decyzji. 
Dla uczestników 
Festiwalu podobnie 
jak i dla publicz-
ności atrakcją były 
występy gości spe-
cjalnych Damiana 
Rybickiego i Sami 
Harba finalistów 
The Voice of Po-
land oraz Filipa 
Rychcika uczest-
nika w/w Progra-
mu, który zasiadał 
w konkursowym 

jury oceniającym występy w kate-
gorii scenicznej. Dyplomy za udział 
w Festiwalu, nagrody wraz z festi-
walową statuetką powędrowały do 
najlepszych, a dla wszystkich obec-
nych na finałowej gali przygotowany 
został przez uczniów warszawskiego 
Ośrodka przy ul. Koźmińskiej pokaź-
nych wymiarów tort. 

IV Festiwal został objęty Patro-
natem Honorowym 
Polskiego Związ-
ku Niewidomych, 
a sponsorami byli 
Rada Rodziców 
i Fundacja Pomocy 
Dzieciom Słabowi-
dzącym i Niewido-
mym przy warszaw-
skim SOSW. Wśród 
wspierających firm 
była „Społem” WSS 
Śródmieście, która 
przekazała środki na 
zakup nagród, a jej 
partnerzy handlowi 
udzielili wsparcia 
produktowego. 

 J.J.

Przygotowane przed laty przez 
władze Warszawy iluminacje 
co roku z odpowiednim wy-

przedzeniem świąt Bożego Narodze-

nia są przywożone z depozytu i mon-
towane na ulicach Warszawy. Część 
z nich powtarza się, ale niektóre są 
nowością. Taką instalacją jest m.in. 
„rozświetlony „ogród i taras górny 
siedziby Króla Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie.

Zmrok rozpraszają 
tam wysokie kandelabry, 
herb króla, drzewka po-
marańczowe oraz bogato 
zdobione pawilony. W tej 
części mecenas „Królew-
skiego Ogrodu Światła 
„firma Raffaello ma tak-
że swoje logo. Innowacją 
nie tylko tutaj są ramy 
w których można zrobić 
pamiątkowe zdjęcie, podobne zosta-
ły umieszczone w innych miejscach, 
m.in. na Placu Rozdroże gdzie stoi 
bogato iluminowany Ogórek „Cza-
rujący Autobus” legenda transportu 
minionych lat.

Pełnym magii i pobudzającym wy-
obraźnię również w Wilanowie jest 
„Magiczny Ogród Króla” Wieloma 
kolorami „rozkwitają” tam rośliny, 
„świecą” owady i zwierzęta. Baj-
kowy krajobraz zachwyca nie tylko 
dzieci, ale także dorosłych. Całość 
iluminacji dopełniają w Wilanowie 
mappingi na fasadzie pałacu tj. trój-
wymiarowe obrazy łączące w sobie 
światło i dźwięk. Zabawne są projek-

cje o królewskiej wydrze, której hi-
storię opisał w swoich Pamiętnikach 
jej właściciel Jan Chryzostom Pasek . 
Król Jan III Sobieski zachwycony jej 
zachowaniem m.in. samodzielnym 
łowieniem ryb wyprosił ją od Paska. 
Wydra została przetransportowana 
z Krakowa do Warszawy w 1680 
roku. Tu biegała po pomieszczeniach 
królewskiego pałacu psocąc, łowiła 
ryby w fontannie lub w wilanowskim 
jeziorku.

Po raz pierwszy w tym roku mu-
zyką i światłem prezentują się fon-
tanny na Podzamczu. Zamiast wody 
tańczą tu strumienie światła podczas 
piętnastominutowych multimedial-
nych pokazów, a stamtąd bogato ilu-
minowanymi schodami można wejść 
na Rynek Nowego Miasta, a dalej na 
Plac Zamkowy gdzie króluje dwu-

dziestosiedmiometrowa 
choinka. 

Diodowe energo-
oszczędne instalacje uło-
żone we wzory ozdabiają 
Trakt Królewski od Kra-
kowskiego Przedmieścia 
przez Nowy Świat, Aleje 
Ujazdowskie, do Belwe-
deru i Agrykoli są dekora-
cją placów, mostów, a tak-

że ulic prawobrzeżnej Warszawy. 
Choinka przed Galerią Wileńska 

czy pokaźnych rozmiarów bombka 
na Pradze Północ przy ul. Kondrato-
wicza, świątecznie ozdobiony skład 
warszawskiego metra wpisują się 
w świąteczny pejzaż Warszawy. 

JOLANTA JęDRZEJEWSKA

Podążaj za marzeniami

Rozświetlona Warszawa
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Jak zapowiada portal Regio-
praca.pl 3 stycznia br., w 2018 
roku czekają nas duże zmiany 

Kodeksie pracy. Nowe regulacje 
mają dotyczyć m.in. urlopu wypo-
czynkowego, umów cywilnopraw-
nych czy premii pracowniczych. 
Jednak to nie jedyne zmiany szy-
kowane w prawie pracy w 2018 
roku.

Zadaniem rządu Kodeks pracy jest 
przestarzałym dokumentem, bo stwo-
rzony go ponad 40 lat temu. Dlatego 
też kodeks należy zastąpić nowym. 
Przedstawiciele rządu podkreślają, 
że zmieniająca się sytuacja na ryn-
ku pracy sprawia, że normy prawne 
tworzące indywidualne prawo pracy 
wymagają rekodyfikacji. Natomiast 
regulacje ustawowe składające się na 
zbiorowe prawo pracy powinny zo-
stać skodyfikowane. Według założeń 
nowe prawo ma ograniczyć biurokra-
cję, a także zlikwidować zawiłe prze-
pisy dające pole do nadużyć. •  Nowy Kodeks pracy powstanie 

w 2018 roku
W tym celu Rada Ministrów po-

wołała Komisję Kodyfikacyjną Pra-
wa Pracy. Zadaniem Komisji jest 
opracowanie dwóch projektów ustaw 
– Kodeks pracy oraz Kodeks zbio-
rowego prawa pracy. Do Komisji 
zostało powołanych 14 wybitnych 
przedstawicieli nauki i praktyki in-
dywidualnego i zbiorowego prawa 
pracy. Efekty ich pracy mamy poznać 
w połowie 2018 roku.

– Wracamy do pracy nad nowymi 
kodeksami pracy. Uważamy, że kodeks 
z 1974 roku wymaga zmiany – powie-
działa szefowa resortu pracy Elżbieta 
Rafalska. – Po cząstkowych zmianach 
w prawie pracy, takich jak wprowadze-
nie minimalnej stawki godzinowej czy 
likwidacja syndromu pierwszej dniów-
ki, przyszedł czas na kompleksowe 
uporządkowanie tego obszaru.

Zespół ma przyjrzeć się przede 
wszystkim zawiłościom kodeksu, któ-
ry z powodu nieprzejrzystych prze-
pisów regularnie jest obchodzony. 
Więcej uprawnień mają też mieć pra-
cownicy zatrudnieni na umowach cy-
wilnoprawnych, czyli śmieciowych. 

Pierwsze przecieki dotyczące no-
wego kodeksu pracy, pojawiły się 

w październiku 2017 r. Wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej 
prof. Marcin Zieleniecki zapowie-
dział duże zmiany w systemie urlo-
powym oraz przydzielaniu premii 
uznaniowych. •  Nowy kodeks pracy – zmiany 

w urlopach
Jak wyjawił wiceminister zmiany 

w Kodeksie pracy mają iść w kierunku 
uelastycznienia okresów urlopowych 
oraz zmian w systemie premiowania. 
I tak zgodnie z propozycjami zespo-
łu urlop, jaki nabywany jest przez 
pracownika w danym roku kalenda-
rzowym w tym samym roku będzie 
musiał być przez niego wykorzystany. 
Skoro urlop ma służyć wypoczynkowi 
i regeneracji, nie można go przekładać 
na rok następny – z takiego założenia 
wychodzą pomysłodawcy zmian. 

Kolejną zmianą ma być ujednoli-
cenie długości urlopu wypoczynko-
wego dla wszystkich pracowników. 
Obecnie pracownikowi zatrudnione-
mu na umowę o pracę przysługuje 
20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku 
(w zależności od stażu pracy). Po 
zmianach każdemu przysługiwać bę-
dzie 26 dni. Dodatkowo będzie moż-
liwość wydłużenia urlopu w układzie 
zbiorowym w danym przedsiębior-
stwie. Nie ma jednak obaw, by czas 
urlopu został zmniejszony.

Innym propozycjami są m.in. bra-
nie urlopu na godziny czy transfer 
urlopu w przypadku zmiany praco-
dawcy. Z kolei długość urlopu na żą-
danie ma pozostać taka sama, czy 4 
dni. Zmianą będzie jedynie charakter 
takiego urlopu. Obecnie jest on peł-
nopłatny. Nowe regulacje zakładają, 
że za taki urlop pracownik nie otrzy-
ma wynagrodzenia.•  Regulacje w premiach uznanio-

wych 
Kolejna zmiana w Kodeksie pracy 

ma dotyczyć ograniczania uznanio-
wych składników pensji, do których 
należy premia uznaniowa. Tu celem 
jest zagwarantowanie pracowniko-
wi określonej wysokości wypłaty 
co miesiąc, bez znaczących różnic 
w comiesięcznych poborach. Za-

proponowany zostanie procentowy 
udział uznaniowych składników 
w całej pensji, który nie będzie mógł 
być przekraczany. Pracownik będzie 
więc wiedział, że jego wypłata nie 
będzie niższa od określonego pułapu. •  Nowe rodzaje umów o pracę – 

koniec z umowami śmieciowymi 
Rewolucje czekają również umo-

wy cywilnoprawne, inaczej nazywa-
ne śmieciowymi (umowy zlecenia 
i o dzieło). W toku prac komisji po-
jawił się pomysł wprowadzenia jedy-
nie dwóch rodzajów umów: etatowej 
i nieetatowej. Ta pierwsza odpowiada-
ła by dzisiejszej umowie o pracę, dru-
ga bazowała by na aktualnej umowie 
zlecenie. Umowa nieetatowa byłaby 
przeznaczona tylko dla pracowników 
wykonujących swoje obowiązki mak-
symalnie 16 godzin w tygodniu. 

Zmiany mogą również dotknąć pra-
cowników samozatrudnionych. Ko-
misja chce wprowadzić tzw. „domnie-
manie zatrudnienia”. To na firmie 
spoczywałby obowiązek udowodnie-
nia, że osoba wykonująca dane obo-
wiązki, nie jest regularnym pracow-
nikiem. W przypadku braku takich 
dowodów, firma musiałaby zatrudnić 
pracownika na normalną umowę.

Z przecieków jakie dochodzą do 
mediów, wiemy również że nowy 
Kodeks pracy ma kłaść nacisk na 
równouprawnienie i chronić pracow-
nika w kwestii równego traktowania.

Nowy Kodeks pracy – oto najważ-
niejsze propozycje zmian:
–  jednolita długość urlopu dla 

wszystkich – 26 dni lub więcej 
–  urlop do wykorzystania w jednym 

roku
– bezpłatny urlop na żądanie 
–  możliwość brania urlopu na godzi-

ny 
–  stały procentowy udział premii 

uznaniowej 
–  likwidacja umów śmieciowych 

(umowy zlecenia i o dzieło) 
–  domniemanie zatrudnienia dla pra-

cowników samozatrudnionych 
–  równouprawnienie kobiet i męż-

czyzn. 
Opr. Red.

l Prawo na co dzień l
Popularny portal onet.pl przy-

pomniał 30 grudnia ubr., że 
od 1 stycznia 2018 roku do 

każdej plastikowej torby przy kasie 
doliczana będzie opłata recyklingo-
wa na poziomie 20 groszy. Opłaty 
mają ograniczyć stosowanie jedno-
razowych toreb foliowych. Obecnie 
w Polsce zużywamy ich nawet 11 
mld sztuk. To od 250 do 300 toreb 
na mieszkańca. Dekadę temu na 
jednego Polaka przypadało blisko 
500 foliówek rocznie.

Mimo, iż zgodnie z ustawą opłata 
będzie mogła wynosić maksymalnie 
1 zł, to w rozporządzeniu do usta-
wy ustalono jednak, że będzie to 20 
groszy. Wskazanie w ustawie mak-
symalnej opłaty w wysokości 1 zł, 
ma dać możliwość reagowania, jeżeli 
obowiązująca stawka (20 groszy), nie 
wpłynie na ograniczenie stosowania 
foliówek.

Obowiązkową opłatą recyklin-
gową objęte będą torby z tworzywa 
sztucznego o grubości do 50 mikro-
metrów – siatki o takiej grubości są 
obecnie najczęściej wydawane przy 
sklepowych kasach.

Bezpłatne będą za to tzw. zrywki, 
czyli bardzo lekkie torby z tworzy-
wa sztucznego o grubości poniżej 15 
mikrometrów – pod warunkiem, że 
będą używane wyłącznie ze wzglę-
dów higienicznych lub do pakowania 
żywności sprzedawanej luzem (wa-
rzyw, owoców, mięsa itp.).

Kwestia opłat za siatki w skle-
pach nie jest nowa. Część sklepów, 
w latach dwutysięcznych wycofała 
się z bezpłatnego wydawania toreb, 
wprowadzając ich odpłatność na po-
ziomie od 5 do 20 gr za sztukę. We-

dług szacunków konieczność płace-
nia za torby na zakupy spowodowała 
ograniczenie ich stosowania o ok. 
30 proc., z ok. 470 do 300 toreb na 
mieszkańca w roku.

Resort środowiska zwraca uwagę, że 
żywot foliówek jest bardzo krótki i wy-
nosi z reguły kilkanaście minut, czyli 
tyle, ile trwa pokonanie drogi z zakupa-
mi ze sklepu do domu. Następnie stają 
się one odpadem, który zanieczyszcza 
środowisko i który jest trudno usunąć. 
Dostają się one do zbiorników wod-
nych, czy mórz, trafiają też do układu 
pokarmowego zwierząt.

Pod koniec 2017 roku ówczesny 
wicepremier, minister finansów i roz-

woju Mateusz Morawiecki zapowie-
dział, że opłaty z toreb foliowych 
mają trafić na walkę ze smogiem.

Bałagan z foliówkami
Jak wskazuje jednak red. Agniesz-

ka Pokojska 4 stycznia br. w Dzienni-
ku Gazecie Prawnej, powstał ogrom-
ny bałagan z foliówkami, ponieważ 
przedsiębiorcy albo nie naliczają 
opłaty recyklingowej, a tym samym 
i VAT od niej, albo sprzedają grubsze 
torby wielokrotnego użytku. Zamie-
szanie jest też z podatkiem dochodo-
wym i ryczałtem.

Najgorzej jest w osiedlowych skle-
pach. Niektóre pobierają za plasti-
kową siatkę wymaganą opłatę recy-
klingową plus VAT (czyli 25 gr), ale 
znaczna część handlowców w ogóle 
jej nie pobiera, nawet jeśli opłata za 
siatkę figuruje na paragonie

Redakcja „DGP” przeprowadziła 
sondę w ponad 20 placówkach han-
dlowych w pierwszych trzech dniach 
funkcjonowania nowych przepisów. 
Wnioski? Każdy sklep postępuje 
inaczej. Jedne naliczają opłatę, inne 
nie, jedne doliczają do niej VAT, inne 
pobierają tylko 20 gr, czyli tyle, ile 

wynosi minimalna wysokość opłaty 
od lekkiej torby o grubości między 
15 a 50 mikrometrów. A to oznacza, 
że nie doliczają VAT, choć resort fi-
nansów poinformował o takim obo-
wiązku w specjalnym komunikacie.

Tymczasem komunikat MF twardo 
oznacza, że sklep powinien pobierać 
minimum 25 gr (w tym 20 gr opłaty 
i 5 gr VAT), chyba że jest zwolniony 
z podatku od towarów i usług.

Wiele sieci postanowiło pozbyć 
się problemu z opłatą i zapropono-
wało klientom grubsze siatki, zachę-
cając do ich kilkukrotnego wyko-
rzystania. Na torebkach pojawiły się 
napisy w rodzaju „Użyj mnie wiele 
razy”, „Korzystaj z torby wielokrot-
nie”. Tak zrobiły np. sieci sklepów: 
Piotr i Paweł, Biedronka, Carrefour 
Express.

Dotkliwe konsekwencje
Ci, którzy nie odprowadzą VAT 

i podatku dochodowego od opłaty 
recyklingowej do urzędu skarbowe-
go, poniosą konsekwencje. Przede 
wszystkim będą musieli uiścić zale-
głość wraz z odsetkami za zwłokę. 
– Dodatkowo fiskus może doliczyć 
30-proc. sankcyjny VAT z tytułu za-
niżenia zobowiązania podatkowego 
– wskazuje Małgorzata Sambor-
ska, doradca podatkowy i dyrektor 
w Grant Thornton.

Dodaje, że w grę wchodzą także 
sankcje z kodeksu karnego skarbowe-
go. Za zaniżenie podstawy opodatko-
wania grozi grzywna do 720 stawek 
dziennych, a nawet pozbawienie wol-
ności. Ekspertka przypomina też, że 
do samej opłaty recyklingowej mają 
zastosowanie przepisy ordynacji 
podatkowej dotyczące zobowiązań 
podatkowych. To oznacza, że jeżeli 
handlowiec jej nie pobierze, to należ-
ną kwotę oszacuje fiskus.

Niezależnie od tego wojewódzki 
inspektor inspekcji handlowej będzie 
mógł ukarać przedsiębiorcę karą ad-
ministracyjną od 5 tys. zł do 20 tys. zł. 

Opr. Red. 
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Jak poinformowało w oficjal-
nym komunikacie, Minister-
stwo Sprawiedliwości, 8 grud-

nia ubr. na swym posiedzeniu Sejm 
uchwalił przygotowaną w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości ustawę, 
która rozszerza prawo obywateli 
do skutecznej obrony przed zu-
chwałymi napastnikami wdziera-
jącymi się do ich domu, mieszka-
nia, posesji. 

Nie może być tak, że osoba po-
wstrzymująca agresora, chroniąca 
swoje mienie, a przede wszystkim 
życie i zdrowie, własne i biskich, na-
raża się na odpowiedzialność karną. 
Dlatego zmiana Kodeksu karnego 
znacznie wzmacnia prawo do obrony 
koniecznej. 

Nowy przepis 
Nowelizacja przewiduje uzupeł-

nienie dotychczasowych regulacji 
o obronie koniecznej zapisem od-
noszącym się do ochrony wartości 
szczególnej dla każdego człowieka, 
jaką jest bezpieczeństwo we wła-
snym domu. Zgodnie z ustawą, nie 
będzie podlegać karze ten, kto od-
piera zamach związany z wdarciem 
się do mieszkania, lokalu, domu albo 
ogrodzonego terenu przylegającego 
do mieszkania, lokalu, domu, nawet 
jeśli przekroczy przy tym granice 
obrony koniecznej. Odpowiedzial-
ność karna w takim przypadku gro-
ziłaby jedynie, gdyby przekroczenie 
granic obrony koniecznej było rażą-
ce. Nowy przepis brzmi następująco: 

„Nie podlega karze, kto prze-
kracza granice obrony koniecznej 
odpierając zamach polegający na 
wdarciu się do mieszkania, lokalu, 
domu albo przylegającego do nich 
ogrodzonego terenu lub odpierając 
zamach poprzedzony wdarciem się 
do tych miejsc, chyba że przekro-
czenie granic obrony koniecznej 
było rażące”. 

Jasne kryteria 
W dotychczasowym stanie praw-

nym „nie podlega karze, kto prze-
kracza granice obrony koniecznej 
pod wpływem strachu lub wzburze-
nia usprawiedliwionych okoliczno-
ściami zamachu”. Przepis ten nadal 
będzie obowiązywał we wszystkich 
sprawach przekroczenia obrony ko-
niecznej. Wprowadzenie dodatko-
wej podstawy niepodlegania karze 
w sytuacji, gdy przekroczenie granic 
obrony koniecznej nastąpi przy od-
pieraniu zamachu w miejscu, które 
najogólniej można określić jako do-
mostwo zaatakowanego, spowoduje, 
że organy ścigania nie będą musiały 
ustalać trudnego do zweryfikowania 
stanu emocjonalnego osoby odpiera-
jącej zamach. 

Chodzi bowiem o to, by w przy-
padkach napaści na dom, mieszka-
nie czy posesję nie stosować wobec 
osoby broniącej się trudnych do 
zweryfikowania kryteriów emocjo-

nalnych. Dopiero w razie stwierdze-
nia, że przekroczenie granic obrony 
koniecznej miało charakter rażący, 
konieczna będzie ocena, czy ktoś 
działał pod wpływem strachu lub 
wzburzenia. Jeśli tak – zastosowa-
nie znajdzie dotychczasowa klauzula 
niekaralności. 

Nowelizacja daje, w sposób jasny 
i niebudzący wątpliwości, możliwość 
ochrony podstawowych wartości po-
rządku społecznego. Podniesie po-
czucie bezpieczeństwa obywateli, 
którzy będą mogli odeprzeć atak 
złoczyńcy bez ponoszenia konse-
kwencji karnych, jeżeli podjęte przez 
nich środki nie będą rażącym prze-
kroczeniem granic obrony koniecz-
nej. 

To napastnik ma się bać 
Zmiana ma również wpłynąć od-

straszająco na potencjalnych agreso-
rów, którzy będą musieli się liczyć 
z prawem każdego obywatela do 
powstrzymania napastnika. Napad-
niętemu nie będzie już towarzyszyć 
obawa, że z powodu niedookreślo-
nych przepisów może ponieść odpo-
wiedzialność karną za obronę wła-
snego domu. 

Przyczyną nowelizacji jest ciągle 
powracający temat stawiania zarzu-
tów karnych osobom, które chronią 
siebie, swoje mienie i porządek spo-
łeczny przed bezprawnymi zama-
chami. Nowelizacja ma również na 
celu wyeliminowanie negatywnego 
odczucia społecznego związanego 
z takim stosowaniem prawa, w któ-
rym faktycznie większą dolegliwość 
karną ponosi osoba broniąca spo-
łecznie uznanych wartości, niż na-
pastnik ewidentnie godzący w te 
wartości. 

Prawo do obrony przed bezpraw-
nym zamachem jest jednym z podsta-
wowych praw człowieka. Uchwalona 
zmiana jest zgodna z Konstytucją RP, 
a także Konwencją o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści. Zbliżone rozwiązanie obowiązu-
je np. we Francji. 

Bez zbędnych procesów 
Nie ma obawy, że przygotowane 

w Ministerstwie Sprawiedliwości 
i uchwalone przez Sejm przepisy da-
dzą pole do nadużyć, gdyż każda ze 
spraw przekroczenia granic obrony 
koniecznej nadal będzie przedmio-
tem postępowania karnego prowa-
dzonego w prokuraturze. 

Do prokuratora będzie więc na-
leżało ustalenie, czy zachodzą prze-
słanki wyłączające odpowiedzial-
ność karną osoby, która broni swego 
domu, mieszkania, posesji przed na-
paścią. Prokurator będzie mógł w ta-
kich sytuacjach umorzyć sprawę na 
etapie postępowania przygotowaw-
czego, co pozwoli unikać zbędnych 
procesów sądowych i traumatycz-
nych przeżyć ofiar napaści. 

Opr. Red.
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Czas karnawału to okres licznych 
spotkań towarzyskich i imprez. 
Jeśli chcemy zaprosić do siebie 

znajomych, warto zaskoczyć ich 
oryginalnym, nietuzinkowym menu, 
tak by nasza karnawałowa impreza 
na długo pozostała w pamięci gości. 
Karnawał to czas zabaw i tańca, 
niech nasze menu będzie lekkie i nie 
koniecznie zmuszające do zasiadania 
przy stole. Gdy nastawieni jesteśmy 
na potańcówkę proponuję przekąski 
naraz do buzi:

Mini szaszłyki z MeloneM

● 6 plasterków szynki dojrzewającej 
● 12 małych kuleczek sera mozzare-
lla ● pół dojrzałego melona ● 12 ma-
łych koktajlowych pomidorków

Kuleczki 
mozzare l l i 
osącz na si-
cie z zalewy. 
Cienkie pla-
sterki szynki 
dojrzewają-
cej ułóż na 
desce i prze-
krój na pół. Melona obierz ze skórki 
i pozbaw nasion. Następnie pokrój 
melona w równą kostkę o wielkości 
zbliżonej do wielkości kulek mozza-
relli. Na 12 szaszłykowych patyczków 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1-22 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) długotrwała utrata 
przytomności, 5) Sanzo działacz robot-
niczy, współzałożyciel Japońskiej Par-
tii Robotniczej, 8) zdrobniale o Iwonie, 
9) miasto w Wielkiej Brytanii w hrab-
stwie Shropshire, 10) praca grawera, 
11) toki ptaków, 13) może być obce-
go wywiadu, 16) hiszpański wójt, 20)
weteran, 23) obiekcje, 24) robak dla 
wędkarza, 25) przy niej się płacze, 26)
z wiadomościami, 27) przedstawiciel-
stwo dyplomatyczne.

Pionowo: 1) zimą w górach aż 
do wiosny, 2) uszczelnianie pęknięć 
chodnika górniczego, 3) w powiedze-
niu krzepi, 4) jest Azor nie ma…, 5) 
ważny dla rolnika, 6) handlowa nazwa 
włókien otrzymanych z liści agawy, 7) 
opieka, mecenat, 12)skomponował ją 
Giuseppe Verdi, 14) pasąca gęsi, 15) 
coś bardzo skrywanego, 17) może być 
tajności, 18) kawałek tkaniny używa-
nej przez matadora pod koniec corridy, 
19) piewik, 21) Rolss…superluksuso-

wy angielski samochód, 22) pta+…, 
to małe ptaszki, 23) podziałka zwięk-
szająca lub zmniejszająca wymiar na 
rysunku.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 1 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 stycznia 2018 r. 
Prawidłowe rozwiązanie będzie pre-
miowane w drodze losowania nagrodą 
ufundowaną przez Redakcję „Społe-
mowca Warszawskiego”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/ 17 
Poziomo:1) toreador, 5) prosty, 8)

Radnot, 9) tuczenie, 10) wokaliza, 11)
Almadi, 13) korki, 16) ćwiek, 20) ro-
gale, 23) antyteza, 24) kormoran, 25)
pianka, 26) pytona, 27) erudyta.

Pionowo: 1) Turawa, 2) redaktor, 3) 
Apollo, 4) rutka, 5) packa, 6)oleum, 7) 
Trindade, 12) liść, 14) oczodoły, 15) 
idol, 17) internet, 18) wywiad, 19) Ja-
nina, 21) armko, 22) m. w Australii, 23)
Annie.
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Na początku Nowego Roku 
2018, z najlepszymi życzenia-
mi dla naszych Czytelników, 

warto wspomnieć, gdzie można 
korzystnie kupować dania gotowe 
na wynos, w tym moje ulubione 
wyroby garmażeryjne. Zacznę od 
noszącego przewrotną nazwę skle-
pu-baru, w zielonej tonacji, LE-
NIWA GOSPODYNI, przy ul. 
Nowowiejskiej 12/18, blisko placu 
Politechniki. Takich sklepów i ba-
rów garmażeryjnych powinno być 
więcej w każdej dzielnicy. Świad-
czy o tym zawsze spora kolejka, 
bo wybór wyrobów zaiste jest tutaj 
imponujący. Kuszą za podświetla-
ną ladą pieczone mięsa i ryby, sa-
łatki, surówki, krokiety, naleśniki, 
pasztety. 

Dla mnie to miejsce, gdzie za 
dobrą cenę zjem ulubioną rybę fa-
szerowaną, sandacza (porcja 11 zł) 
i jeszcze na wynos kupię gulasz 
węgierski z kopytkami, albo cie-
płe i gotowe do odgrzania kotlety, 
lub pulpety cielęce. Wszystko co-
dziennie świeżutkie, dobrej jakości 
i smaczne. Kolejka obsługiwa-
na jest bardzo sprawnie i szybko 
przez kilkoro pań i panów, a dania 
na miejscu można jeść przy wy-
godnych stolikach, pod ładnymi 
lampami.

Od wielu lat, jako zapalony mi-
łośnik pierogów, wysoko cenię 
pierogi lepione na bieżąco – na 

wynos i na miejscu, w KRAINIE 
PIEROGÓW u zbiegu ulic Jana 
Pawła II i Anielewicza. Mają boga-

ty ich wybór, ponad 30 rodzajów 
jarskich i mięsnych, w tym takie 
np. jak z kurczakiem i marchewką, 
z kurczakiem i szpinakiem, bu-
raczkami i serem Ricotta, w cenie 
9-11 zł za porcję. Sporo sezono-
wych z owocami. Dostępne także 
w dowozie w granicach Warszawy. 
Moje ulubione to pierogi z mięsem 
i pieczarkami, albo te z soczewicą, 
lub z jagodami. Do tego zeszklo-
na cebulka, śmietana, lub skwar-
ki. Od lat trzymają poziom, bo są 
z cienkiego ciasta i z odpowiednio 
doprawionym 
farszem. Tylko 
obsługa bywa 
czasem zbyt 
oschła. 

Mały wybór, ale za to wyso-
ka jakość to pielmieni, ser-
wowane i sprzedawane od 

roku w niewielkim rosyjskim kio-
sku PIELMIEŃ przy pl. Poli-
techniki, naprzeciwko rektoratu. 
Tutaj można na telefon zamówić 
z dostawą do domu kilogramowe 
paczki znakomitych, oryginal-
nych, mrożonych pielmieni z róż-
nym mięsem – wołowym, wie-
przowym, baranim, drobiowym 
oraz z grzybami. Moje ulubione 
to oczywiście syberyjskie, z mie-
szanego mięsa wołowo-wieprzo-
wo-baraniego. Podczas gotowa-
nia powstaje bulion rosołowy 
i same pierogi nabierają wtedy 
właściwego aromatu. Pyszne, tyl-
ko należy ostrożnie jeść, aby się 
nie poparzyć.

Od ubiegłego roku działa w War-
szawie filia świetnej krakow-
skiej sieci PRZYSTANEK 

PIEROGARNIA przy ul. Ko-
szykowej 30. Wprawdzie ceny są 
tu wyższe niż w Krakowie, ale ja-
kość i smak pierogów wyśmienite! 
To galicyjskie delikatne pierogi, na 
cienkim cieście, drobne, ale z boga-
tym, przyprawionym farszem i jak 
na tę jakość po cenach umiarko-
wanych. Warto na miejscu spożyć 
np. połówkową porcję 5 sztuk 
pierogów z kapustą i pieczarka-

mi za 6 zł ze 
znakomicie 
zeszko loną 
i doprawioną 
cebulką oraz 
zabrać na wy-

nos np. 30 sztuk po złotówce. Dla 
mnie to pierogi numer 1 w kraju, 
lepsze np. od podlaskich i litew-
skich, które mają grube ciasto i nie 
są tak finezyjnie doprawione. 

Niezawodny od lat jest dla mnie 
skromny barek KORONA 
przy ul. Słupeckiej, blisko 

placu Narutowicza. Tutaj w dni po-
wszednie miły pan Wojtek serwuje 
wspaniały gulasz z kopytkami oraz 
surówką z selera i pora za jedyne 
9,50 zł. Tanie i obfite, smaczne 
są także porcje wątróbki drobio-
wej, schabowego, sztuki mięs, 
czy duszonej karkówki. Na wynos 
z uśmiechem pakowane w styro-
pianowe pudełka i plastykowe to-
rebki. 

SMAKOSZ

dOmOwe dania 
krzyżówka Nr 1 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Na wynos

PRzy-

słowia 
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ROK 

Baran 21.III-20.IV
Nowy Rok w sprawach za-
wodowych może być nie-
co trudny, ale dasz radę. 
Musisz jedynie zmienić 
swój stosunek do nowości.

Byk 21.IV-21.V
Gwiazdy pomogą ci w za-
planowaniu czekających cię 
do załatwienia spraw. 
Zajmiesz się tylko sprawa-
mi najważniejszymi. 

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Zostanie umocowana w to-
bie życiowa energia i pew-
ność siebie. Przed tobą waż-
ne chwile do samorealiza-
cji.

rak 22.VI-22.VII
Jeśli się zastanowisz to 
uznasz, że lepiej będzie je-
śli nie będziesz upierać się 
przy swoich racjach.

lew 23.VII-22.VIII
Będziesz mógł pokierować 
własnym życiem. Zmiany, 
zmiany. Musisz zdecydo-
wanie opanować wydatki. 

Panna 23.VIII-22.IX
Czeka cię wiele praw do prze-
myślenia, co może przynieść 
rezultaty w życiu codzien-
nym. Ten rok będzie dobry na 
rozwijanie inwestycji.

waga 23.IX– 23.X
Musisz zdecydować się na 
odważne posunięcia. Do 
poważnych zmian włącznie 
nie pomoże twój upór. 

SkorPIon 24.X-22.XI
Dzięki dodatkowym fi-
nansom mocno staniesz na 
nogach. Będzie to tez po-
wodem do bardziej ufnego 
spojrzenia w przyszłość.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Dzięki gwiazdom umocni 
się w tobie wiara we wła-
sne siły. Pozyskasz już teraz 
energię, której wystarczy na 
dłużej.

kozIorożec 24.XII-20.I
W tym roku nie zabraknie 
ci zapału i energii do pracy. 
Efektywnie będziesz zmie-
rzać do zakończenia wszel-
kich spraw.

wodnIk 21.I-20.II
Precyzja i bezbłędne decy-
zje. Nowe pomysły same 
przyjdą do głowy .Staraj się 
zapanować nad wydatkami.

ryBy 21.II-20.III
Pojawią się warunki do re-
alizacji planów i ambicji. 
Dzięki odwadze i uporowi 
powstaną dalekosiężne pla-
ny. 

Łodyżki szczypiorku przelej wrząt-
kiem. Plastry cukinii smaruj farszem, 
zwiń roladki. Ustaw je pionowo na 
talerzu, obwiąż szczypiorkiem. Ozdób 
listkami rukoli i papryczkami.

Muszle faszerowane 
sałatką z tuńczykieM

● 30 dużych muszli makaronowych 
● 1 papryka czerwona ● 1 puszka 
tuńczyka w oleju ● 1 mała puszka 
kukurydzy ● 3– 4 ogórki kiszone ● 3 
ugotowane jajka na twardo ● 2 łyżki 
majonezu ● łyżeczka musztardy ● 
koperek ● sól i pieprz do smaku

Muszle ugo-
tuj w osolonej 
wodzie z odro-
biną oleju. Po 
wyjęciu i pocze-
kaj, aż przesty-
gną. Następnie 
do miski włóż 
pokrojone w drobna kosteczkę jajko, 
paprykę, ogórka. Dołóż odsączonego 
tuńczyka i kukurydzę. Dodaj majonez 
i musztardę, a następnie wszystko ra-
zem wymieszaj. Do każdej muszli na-
kładaj farsz i posyp koperkiem. 

Roladki z toRtilli

● 2 sztuki tortilli pszennej ● 15 dag 
serka kanapkowego ● 10 dkg czer-
wonej papryki ● 1 słoik czarnych oli-
wek ● 10 listków bazylii ● sól i pieprz 
do smaku

P a p r y k ę 
i 10 oliwek 
pokrój w drob-
niutką ko-
steczkę. Dodaj 
je do serka. 
Dokładnie wymieszaj. Dopraw do 
smaku solą i pieprzem. Tortille po-
smaruj grubo serkiem, zwiń w rulo-
nik. Krój po skosie na 1,5 cm paski. 
Przekłuj każdy kawałek wykałaczką. 
Na wierzchu umieść oliwkę i ozdób 
listkiem bazylii 

TARTINKA

Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.

Gdy Nowy Rok nastąpi czerwoną zorzą,
w tym roku niepogody i wiatry się mnożą.

Noworoczna pogoda w słońcu,
w lecie sił doda.

Do Trzech Króli od Nowego Roku, 
przybywa dnia o baranim skoku.
 
W Nowy Rok pogoda będzie 
w polu uroda.

minibufet na KaRnawał
nadziewaj kolejno pomidorki, kawałki 
melona, kuleczki mozzarelli oraz deko-
racyjnie zwinięte półplasterki szynki.

ruloniki z cukinii

● 2 większe cukinie ● 1 czerwona pa-
pryka ● 2 korniszony ● 1 cebula ● 
10 dag serka śmietankowego ● sól ● 
pieprz ● kilka łodyżek szczypiorku ● 
listki rukoli i strączki małych papry-
czek do dekoracji

Cukinie wyszoruj i pozostaw ze 
skórką. Ostrym nożem wykrój osiem 
cienkich podłużnych plastrów. Wrzuć 
je na osolony wrzątek i krótko blan-
szuj. Wyjmij na sito, osącz i ostudź. 
Strąk papryki opłucz, osusz i przekrój 
na połówki, a następnie usuń gniazdo 
nasienne. Paprykę posiekaj w drobną 
kosteczkę. Obierz i poszatkuj cebulę. 
Korniszony pokrój w kostkę. Posieka-
ne warzywa wymieszaj z serkiem. Do-
praw farsz do smaku solą i pieprzem. 


