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W

środę 5 czerwca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie, w Loży Biznes
Klubu zostały wręczone Medale Europejskie Business Centre Club. Odebrali
je za handlowe usługi, „które odpowiadają standardom europejskim”, spolemowscy prezesi (na zdjęciu od lewej): Janusz Szczękulski z WSS Wola, Anna Tylkowska
z WSS Śródmieście, Jadwiga Wójtowicz-Garwoła z MAH i Sylwester Cerański z
SS Mokpol.
Medale przyznała Komisja Weryfikacyjna Medalu Europejskiego, którą tworzą przedstawiciele BCC, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskiego
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi
spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.
(red.).
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Radość    w Aninie!

ak z dumą informowaliśmy
w poprzednim numerze, zwycięzcą
V edycji ogółnopolskiego konkursu organizowanego przez „Wiadomości
Handlowe” pod nazwą: „Market Roku
2013”, w kategorii mały sklep do 100 m²,
został po raz drugi sklep spożywczy
Lux-mini w Warszawie-Aninie przy
ul. Lucerny 87, należący do „Społem”
WSS Praga Południe. Sklep ten po
raz pierwszy był zwycięzcą I edycji
konkursu „Market Roku 2009”. Przy
okazji prostujemy nasz błąd, za który
przepraszamy. Otóż, sklep położony
jest w Aninie, blisko stacji kolejowej
o tej nazwie, a nie w Wesołej!
Na czele znakomitej załogi, która
pokonała w konkursie tak renomowane
firmy, jak Carrefour, Żabka, Odido,
Nasz Sklep i setki innych, stoi IWONA
CHROBAK. Z przyjemnością wymienia nazwiska pań sprzedawczyń,

w tym swoich zastępczyń: Marzeny
Domańskiej i Renaty Rywczyńskiej.
Dobrymi duchami sprzedaży, chętnie
doradzającymi klientom, są szczególnie
Grażyna Mierzwa w dziale mięsnym
i Urszula Seredyńska, które wzajemnie
wspierają się z koleżankami: Elżbietą
Darek, Zofią Gałązką, Barbarą Jedynak, Agnieszką Potyrała.
Pani Iwona po ukończeniu szkoły
zawodowej, pracowała początkowo
w małej gastronomii, a od 1993 r. już
w WSS Praga Południe, gdzie wspomina
mile swoją pierwszą szefową Anastazję
Świderską, która rzetelnie nauczyła ją
zawodu. Na co zwraca uwagę, kiedy
otwiera sklep? Na czystość i porządek
wokół, bo to wizytówka „Społem”. Stara
się zaspokajać rozmaite potrzeby wszystkich klientów, okolicznych mieszkańców,
w tym w dni największego ruchu, czyli
w piątki i soboty. Zgrana załoga dobrze

wie co ma robić by pozyskać ludzi,
a każda ze sprzedawczyń nieźle zna
stałych klientów i potrafi dogodzić ich
Dokończenie na str. 3

„SOS dla spółdzielczości”
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maja br. – w ramach akcji „Noc
w muzeum” – w Domu Spółdzielczym „pod Orłami” przy
ul. Jasnej 1 (w którym mieści się również
Muzeum Spółdzielczości), przedstawiono publiczności imponujący program,
na który złożyły się m.in. ciekawe prelekcje historyczne (ich autorami byli dr
Marcin Kwiecień i dr Adam Piechowski
oraz Leszek Lachowiecki), występy wokalno-muzyczne zespołów spółdzielczych, „warsztaty twórcze” – pomyślane
jako prezentacja dorobku spółdzielni
socjalnych (np. było to wspólne
ze zwiedzającymi malowanie
toreb ekologicznych na zakupy czy pokaz makijażu),
projekcje filmowe. Oczywiście, miało to wszystko
miejsce w ramach imprezy,
zorganizowanej pod hasłem: „Noc kooperatystów”.
W godz.19–22 wszyscy zainteresowani mogli spokojnie
zwiedzić nie tylko sale Muzeum na
III piętrze, lecz również bogate zasoby archiwalne w (niedostępnych na co dzień) ,
„zamczystych – ze względu na siedzibę
banków”, podziemiach.
I tak np. w salach muzealnych goście
mogli zasięgnąć informacji historycznych od samego Kustosza, Eugeniusza
Zochniaka; zaś w podziemiach, gdzie
z uśmiechem na ustach, pełniła «honory
domu» sekretarz Zarządu Towarzystwa
Spółdzielców, mgr Zofia Sikora, nie tylko
zapoznać się z zasobami archiwalnymi,
lecz także uczestniczyć w „warsztatach”,
zorganizowanych przez jedną z warszawskich spółdzielni socjalnych. Trzeba

zaznaczyć, że wszędzie były do dyspozycji dla zwiedzających osoby integralnie związane ze spółdzielczością polską
i znakomicie znający jej historię oraz
teraźniejszość. Dla uatrakcyjnienia tego
wieczoru zorganizowano też dla zwiedzających konkurs z nagrodami.
W trakcie tego «nocnego», dorocznego
spotkania, nie zabrakło również miejsca
na ważny wątek społeczny: w stoisku na
I piętrze można było nabyć wyemitowane
przez Mennicę Polską «Dobre Dukaty»
– z których dochód zasila odpowiedni
fundusz UNICEF. Każdy, kto nabywa taki «Dukat», powinien
mieć świadomość, że za jego
równowartość będzie można nabyć 26 szczepionek
przeciwepidemicznych dla
dzieci w krajach Trzeciego
Świata i nie tylko. Stanowisko to zostało zorganizowane przez Społem WSS
Śródmieście, która od trzech lat
uczestniczy w tym przedsięwzięciu (a w „Nocy Kooperatystów” wzięła
udział po raz drugi). Od 12 kwietnia br.
spółdzielnia wspiera w kolejną edycję tej
szlachetnej kampanii, która potrwa do 12
lipca br. Klienci 24 śródmiejskich placówek handlowych są zachęcani do przyjmowania części «reszty« z zakupów pod
postacią «Dobrych Dukatów». Kampanię
tę wspierają aktorki: Magdalena Różyczka i Agnieszka Więdłocha.
Obecnie wyemitowany «Dukat» jest też
numizmatem unikalnym– bowiem zastosoDokończenie na str. 3

Otwarcie na Ursynowie D

ługo zapowiadany, po pewnych
perturbacjach inwestycyjnych
i zmianie inwestora, otwarto w sobotę 1 czerwca nowy sklep
nr 45 Mokpolu przy ul. Beli Bartoka 8. Jego kierowniczka Grażyna
Luchcińska z 30-letnim stażem jest
dobrej myśli, bo na otwarciu zjawił
się tłumek mieszkańców pobliskich
bloków, przy stacji metra Ursynów.
Chętnie korzystano z promocyjnych
degustacji wyrobów Wedla i Wawela, soków Fortuny dla dzieci (Dzień
Dziecka!/, ciepłej pizzy Dr Oetkera,
pieczywa SPC, kawy Pedros, wędlin
z Agrosa. Pani kierowniczka wraz
z zastępczyniami Karoliną Duch
i Małgorzatą Dunaj zapraszają na
festyn koło sklepu 8 czerwca!

K

ilkudziesięciu prezesów i przedstawicieli stołecznych spółdzielni wzięło udział 28 maja br.
w zorganizowanym wspólnie z SLD
Okrągłym Stole Spółdzielczości Warszawskiej pod hasłem „SOS dla Spółdzielczości”.
O stworzenia takiego
ciała Sojusz Lewicy Demokratycznej
apelował do władz Warszawy, ale wobec
braku reakcji z ich strony SLD przejęło
w tej sprawie inicjatywę. Jej celem jest
nawiązanie strategicznej współpracy
i wypracowanie wspólnych rozwiązań
ułatwiających działalność warszawskich
spółdzielni. Ma to być forum wymiany
doświadczeń, problemów i sposobów
ich rozwiązywania.

Inicjatywa ta wiąże się z rozpoczęciem
prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
ds. rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących spółdzielczości. 25 maja br. podczas jej roboczego posiedzenia doszło do
demonstracji grupy zaproszonych przez
posłów PO krytyków władz spółdzielczych, którzy usilnie popierają mocno
kontrowersyjny, szkodliwy dla spółdzielni
projekt Platformy. Przewodniczący Komisji poseł Gos z PSL był zaskoczony nadfrekwencją tzw. „społeczników”, którzy
przeważali liczebnie na sali nad posłami.
Reprezentując takie organizacje jak
np. tzw. Europejskie Centrum Inicjatyw
Obywatelskich, uważali się za „jedynych
przedstawicieli spółdzielców”, dezawuu-

jąc organizacje spółdzielcze, jako „zorganizowane grupy przestępcze” prezesów…
W tej wiecowej atmosferze prym wodziła
osławiona posłanka Lidia Staroń, wzywając do popierania „jedynie słusznego”
projektu PO. 24 czerwca na wniosek posła
Dery z SP, odbędzie się wysłuchanie publiczne, na którym powinien wreszcie zabrzmieć głos spółdzielców ze spółdzielni,
a nie głos organizacji pozaspółdzielczych
(p.wypowiedź prezes M.WawrzaszekGruszka z PSS Zamość na str. 3).
Natomiast spotkanie w siedzibie SLD
pełne było troski o losy spółdzielni i spółDokończenie na str. 3

l ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI l
WSS Wola – strona 5

Kierowniczki przodujących sklepów – Agnieszka Szwaj
i Dorota Grabowska.

PSS Legionowo – strona 4

Referuje prezes Ewa Moskal.

WSS Śródmieście - strona 5

Goście zebrania od lewej Ewa Grenda, Bolesława Rużalska
i Juliusz Gerung.

PSS Grodzisk Maz. – strona 4

Sprawozdanie składa Władysław Danieluk.
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Nowa Rada MAH

a Zgromadzeniu Wspólników
Mazowieckiej
Agencji
Handlowej
„Społem” 3 czerwca br. wybrano 5-osobową nową Radę
Nadzorczą na czteroletnią kadencję. Na zdjęciu członkowie
Rady i prezes Zarządu MAH
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
w wiosennej scenerii przy siedzibie Agencji, po dokonaniu
wyborów. Od lewej: Sylwester
Cerański, Anna Tylkowska, Bogusław Różycki, J.WójtowiczGarwoła, Grażyna Gąstał i Janusz Szczękulski. Szczegółowe
sprawozdanie z obrad Zgromadzenia zamieścimy w następnym numerze. (red.).
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Chłodnym okiem

P

rzedsiębiorcy w Polsce czują się
„kiwani” przez rząd. Czują, że
do dziurawego budżetu państwa
chce się wyrwać pieniądze przede

Konkurs SKO

maja br. obradowało jury XI
edycji Konkursu Szkolnych
Kas Oszczędności p.n. „Dziś
oszczędzam w SKO jutro w Banku
Spółdzielczym”, organizowanego przez
Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz

We wrześniu 2012 r. do konkursu
zgłosiło się 401 Szkolnych Kas Oszczędności, działających pod patronatem 91
zrzeszonych Banków Spółdzielczych. W
kwietniu 2013r. sprawozdania z działalności złożyły 333 SKO, liczące ponad

zrzeszone Banki Spółdzielcze, przy
współudziale Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie. Już
po raz jedenasty Regionalne Komisje
a następnie Krajowa Komisja oceniały
działalność SKO, ich aktywność, otwarcie na sprawy lokalnego środowiska
oraz wykonane liczne prace plastyczne.

27 tys. członków. W maju br. Regionalne
Komisje Konkursowe w siedmiu Oddziałach Regionalnych/Wojewódzkich wyłoniły laureatów miejsc I i II oraz dodatkowo miejsc pozaregulaminowych III – IV
w Konkursie.
Na posiedzeniu Krajowej Komisji
Konkursowej, która spośród 14 laureatów

I miejsc na szczeblu regionalnym wyłoniła laureatów miejsc I-III. Tegoroczni
zwycięzcy to I miejsce – Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Czekanowie Opiekunka SKO – Anna Olga Jóźwiak ank
Spółdzielczy sprawujący patronat – PBS
w Sokołowie Podl. II miejsce = Szkoła
Podstawowa w Kętach Opiekunki SKO
– Celina Chaberek i Dorota Oziomska
Bank Spółdzielczy sprawujący patronat
– BS w Kolnie III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy Opiekunka SKO – Małgorzata Skowron-Gałczyńska Bank Spółdzielczy sprawujący
patronat – BS w Wodzisławiu.
Zarząd BPS ufundował dla wszystkich
laureatów na szczeblu regionalnym nagrody rzeczowe w postaci telewizorów,
kamer, aparatów fotograficznych oraz
monitorów komputerowych. Laureaci na
szczeblu krajowym otrzymają laptopa,
rzutnik multimedialny oraz kamerę cyfrowa. Natomiast opiekunom nagrodzonych
SKO przyznano nagrody pieniężne.
Jednocześnie Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie,
ufundowała nagrodę dla SKO, która zajęła czwarte (pozaregulaminowe) miejsce.
Otrzymała ją SKO przy Szkole Podstawowej w Lisiowólce.
Jury skierowało wyrazy uznania i szacunku do wszystkich dyrektorów szkół
i opiekunów SKO, którzy przyczynili
się do twórczego i sprawnego przebiegu Konkursu. Podziękowano wszystkim uczestnikom Konkursu za aktywny
udział, bardzo dobre wyniki oraz wrażliwość i emocjonalne zaangażowanie w
realizację celów konkursu SKO.
Po zakończeniu obrad jury, prezes Zarządu FRSU Michał Zaremba
i wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Wiesław Wójcik w rozmowie ze mną
zaapelowali o wspieranie szczytnej,
wychowawczej działalności Fundacji przez spółdzielnie w kraju, w tym
społemowskie, które mogą kierować
środki na konto Krakowskiego Banku
Spółdzielczego nr 53 8591 0007 0021
0041 9150 0001.
Opr. red

l Panorama Wydarzeń l
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Pomyślna ekspansja

marki własnej

J

ak informował niedawno, 23 maja br.
na Zebraniu Przedstawicieli WSS Wola,
prezes Krajowej Platformy Handlowej „Społem” Ryszard
Jaśkowski, pod egidą KPH obecnie w
sprzedaży w sklepach społemowskich
w kraju sprzedawanych jest ponad 70
produktów marki własnej „Społem”.
Artykuły z tradycyjnym logo trafiają do ponad tysiąca sklepów w ponad
stu spółdzielniach „Społem”. Placówki
społemowskie oferują produkty marki
własnej Społem w szerokim asortymencie artykułów spożywczych, takich jak
przetwory warzywno–owocowe, kasze,
olej, konserwy, dania gotowe, herbaty,
biszkopty, czekolada.
W większości placówek, jak np. w
WSS Śródmieście, produkty te eksponowane są na wyodrębnionych fragmentach
regałów i opatrzone stosowną informacją.
Do końca roku zapowiedziano zwiększenie ilości tych produktów marki własnej
do ponad 120. Jak podaje prezes Ryszard
Jaśkowski, są to towary dobrej, sprawdzonej jakości, korzystnie kupowane i
sprzedawane po atrakcyjnie niskich cenach, co pozwala spółdzielniom na stosowanie na nie marży w granicach 25-30
procent. Szerzej o tych kwestiach napiszemy wkrótce (red.).

rzetelni urzędnicy. Chcemy, żeby takie
relacje były ze wszystkimi urzędnikami
w państwie. A nie szukanie dziury w
całym, bo w budżecie brakuje pieniędzy.
A brakuje ich, bo nie ma głębokich reform systemu gospodarczego, tylko obietnice.
Co się może zmieniać na korzyść?!
O czym my mówimy?! Proszę spojrzeć
na ostatnie pomysły Ministerstwa Finansów: opodatkować spółki komandytowo-akcyjne, wprowadzić podatek
dochodowy dla dywidend rzeczowych,
wyrzucić zaciągnięte pożyczki z kosztów uzyskania firm, oprocentować
przysporzenia aportowe zwiększające
kapitał zapasowy, opodatkować fundusz szkoleniowy w ten sposób, że
pieniądze wydane na szkolenie pracowników tylko częściowo będą wchodziły
w koszty uzyskania przychodów. Jak to
traktować, jak nie drenaż przedsiębior-

Polak odwraca się
od państwa
wszystkim od nich. Tymczasem ta czteromilionowa rzesza małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw i tak daje
większość podatków do budżetu
państwa. To z tych pieniędzy idą
środki na służbę zdrowia, edukację,
policję, wojsko itd. Jednocześnie
przedsiębiorcy dają ludziom zatrudnienie. To są przedsiębiorczy Polacy,
którzy się starają, tworzą miejsca
pracy. Tymczasem składka rentowa
wzrosła tylko po stronie pracodawców.
W części płaconej przez pracowników
już nie.
Gyby był zawarty np. taki kontrakt – rząd mówi: „Słuchajcie, mamy
potrzeby finansowe. Zdarzyło się, że
mamy dług publiczny w wysokości 850
mld zł, że deficyt w budżecie sięga po
dwóch miesiącach 60 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok, potrzebujemy
pieniędzy, popełniliśmy parę błędów,
podniesiemy więc tę składkę rentową,
podniesiemy np. VAT na jakiś czas”. Ale
rząd przyjmuje jednocześnie konkretne
zobowiązania: że w zamian zrobi
porządek z Funduszem Ubezpieczeń
Społecznych, do którego dopłacamy
30 mld zł rocznie, z Kasą Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, do której
dopłacamy 16,5 mld zł, zrobi porządek z
biurokracją, przewlekłością postępowań
sądowych, całym systemem finansowym
i tak dalej, i tak dalej.
Niech to będzie umowa społeczna.
Myślę,
że
w
takiej
sytuacji
przedsiębiorcy zgodziliby się dawać
więcej. Ale jeśli zamiast tego ze strony państwa mamy ciągłe kontrole,
ciągłą nieufność, zapowiedzi ministra finansów, że kolejne świadczenia
czy usługi będą opodatkowane, to
czujemy się oszukiwani. I jeśli na to
nałożyć takie przypadki gnębienia
przedsiębiorców jak pokazane w
„Układzie zamkniętym”, to ludzie
biznesu po prostu odwracają się od
własnego państwa.
Bo te 300 przypadków to tylko
najbardziej jaskrawa niesprawiedliwość.
Na to patrzy na przykład młodzież i
mówi: „W życiu nie założę w Polsce
firmy, żeby być tak czołganym po bruku przez komandosów”. I wyjeżdża z
Polski. Efekt jest taki, że mamy dziś za
granicą dwa miliony Polaków, głównie
młodych, co ma bezpośredni wpływ np.
na system ubezpieczeń społecznych:
społeczeństwo się starzeje, kto będzie
wypracowywał nasze renty i emerytury?
Więc to nie jest sprawa tylko środowiska
przedsiębiorców. To jest sprawa całego
naszego państwa. I niesprawiedliwej
„sprawiedliwości”, która powoduje, że
ludzie nie utożsamiają się z państwem
obywatelskim.
Nasza wykształcona młodzież szuka
wyższych pensji niż w Polsce. W kraju
Polacy zarabiają żenująco mało. Trudno mi jednak zatrudniać dziś za dobre
pieniądze pracownika, jeśli w ogólnym
koszcie jego zatrudnienia dla mnie jako
pracodawcy jego płaca stanowi 40 proc.
kosztów. A 60 proc. muszę oddawać
ministrowi Rostowskiemu w formie
różnych danin – podatków i składek,
których namnożyło się bez liku. Po to,
żeby uzupełniał dziurę np. w Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych.
Ludzie
wyjeżdżają jednak nie tylko dlatego,
że nie ma tutaj godziwych pieniędzy.
Emigrują też dlatego, że atmosfera
wokół przedsiębiorczości jest podła. I
mają tego dosyć.
Dziś urzędnicy skarbowi to nie są ci
sami ludzie, co 20 lat temu. Są młodzi,
wykształceni, znają zagadnienia ekonomiczne i finansowe, niuanse prowadzenia działalności gospodarczej.
Oni już inaczej podchodzą do firm. To

ców?! A do tego dochodzi zamach na
pieniądze OFE, próba przejęcia Funduszu Drogowego, Funduszu Rezerwy
Demograficznej.
Do tego podwójne kontrole. Socjalistyczny premier Miller wymyślił, że
przedsiębiorca może mieć jedną kontrolę
w roku. I co? Dziś te kontrole po dwie,
po trzy siedzą tygodniami w firmach. To
łamanie prawa. A instytucji kontrolnych
jest ponad 30.
A pracodawca boi się o los firmy, o
pieniądze na wypłatę dla ludzi. Odpowiada za poziom życia rodziny zatrudnionego pracownika, za jego dzieci.
Przychodzi wyższa składka rentowa
– komu ma obniżyć pensje? Skąd brać
pieniądze? Proszę mi wierzyć, że przedsiębiorcy nie śpią po nocach. Przychodzi
kryzys, nie ma zamówień, trzeba ciąć
pensje. Uczciwi pracodawcy zaczynają
od siebie. Tną swoje dwa razy więcej niż
pracownikom.
Jeżeli już jest tak źle, że zamiast
dziesięciu kontraktów mam tylko trzy
w roku, muszę podpisać umowę na czas
określony z ludźmi, którzy chcą pracować. Ale związki zawodowe nazywają
je śmieciowymi. Nie byli chyba głodni.
Mówią: „Nie, chłopie, co nas obchodzi
kryzys, nie możesz zwalniać, płać”. W
2008 r. podpisaliśmy ze związkami pakt
antykryzysowy, bo był przewodniczący
Śniadek, był przewodniczący Guz. Teraz
pan Duda tego nie chce. Nie dogadaliśmy się też z rządem. Tymczasem potrzebna jest umowa społeczna, o której
już wspominałem. Zwłaszcza w obecnych czasach kryzysu.
Powinniśmy
zawrzeć
umowę
podobną do tych, które podpisano
kiedyś w Hiszpanii czy Irlandii. Rząd
zobowiązuje się do tego, że przeprowadza reformy, pracodawcy zgadzają
się na pewne wyrzeczenia. Ale na
wyrzeczenia związane z kodeksem
pracy, z systemem podatkowym,
opieką zdrowotną decydują się też
związki zawodowe.
Czyli robimy krok do tyłu i zaczynamy budowanie od początku. Budujemy
proste prawo, a nie 800 ustaw jak w
ostatnim sześcioleciu. Większości tych
ustaw nikt nie przestrzega. Musimy stać
się też zaangażowanymi obywatelami
i wybierać do parlamentu ludzi, którzy
będą tworzyć prawo dające większe
płace i pracę na podstawie wiedzy ekonomiczno-finansowej. A dziś połowa
posłów nie ma pojęcia, o czym się w Sejmie mówi.
I trzeba postawić na szkolenia. Zaproponowaliśmy sędziom, prokuratorom,
policjantom, że będziemy ich szkolić
w zakresie stosowania nowoczesnych
metod posługiwania się narzędziami
ekonomicznymi, finansowymi. Kiedy
sędzia nie wie, czy coś związanego z
prowadzeniem biznesu jest prawidłowe, czy nie, na wszelki wypadek wsadza człowieka za kratki. Idźmy dalej.
Etyka. Szkoły muszą kształcić ludzi,
jak utożsamiać się z państwem, obywatelem, działać empatycznie na rzecz
dobra wspólnego. To długi proces. Ale
to jest możliwe.
Do tego potrzeba jednak nie ludzi,
którzy zabiegają wyłącznie o władzę,
siedzą i kurczowo trzymają się stanowisk – a 80 proc. dzisiejszych polityków jedynie to ma na względzie.
Proszę zobaczyć, co zrobił premier
Buzek. Wiedział, że polegnie na tych
czterech reformach. A jednak odważył się dać początek. I dziś wspomina
się go z szacunkiem, mimo że rozmontowano przygotowany w jego czasach
np. system ubezpieczeń społecznych
czy opieki zdrowotnej.
MAREK GOLISZEWSKI
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gustom. Przygotowują nawet zestaw zakupowy na specjalne zamówienie przed
przyjściem klienta.
W
domu
pani kierowniczka całkowicie
odrywa
się
od handlu, na
rzecz rodziny,
męża i dwóch
synów w wieku
szkolnym.
W
wakacje
chętnie jadą w góry do teściowej, ceniąc
wypoczynek w przyrodzie. Cała rodzina
lubi kuchnię polską, młodą kapustę,
ziemniaki, a specjalnością pani Iwony
jest klasyczny schabowy, ale w panierce
z sezamem.
– Nie spodziewaliśmy się triumfu,
choć po cichu liczyliśmy na zwycięstwo
– mówił po wręczeniu nagród dyr.
Mieczysław Szumiło z WSS Praga

J

Na królewskim szlaku

ak już informowaliśmy, w konkursie na najlepsze sklepy WSS
Śródmieście w 2012 r., ogłoszonym z okazji Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości, I miejsce zdobył sklep mini-LUX nr 23 przy ul.
Krakowskie Przedmieście 16/18. Jego
kierownikiem jest JANUSZ TLAK,
którego ciekawy wywiad dla Przeglądu Handlowego zamieściliśmy w numerze kwietniowym.
Mimo, że ukończył technikum mechaniczne, przypadkowo, poprzez znajomego

KRS

Południe. Wiemy, że nasz sklep jest
bardzo dobry. Traktujemy tę nagrodę
jako wyróżnienie nie tylko dla naszej
placówki, ale dla całej organizacji
„Społem”, która nadal liczy się w skali
kraju. Chcemy, żeby spółdzielcze obiekty
handlowe były dobrze kojarzone, a nie
tak, jak jest to pokazane w filmie„Miś”
Stanisława Barei (na półkach był tylko
ocet i musztarda – red.). Stale modernizujemy sieć, a ta cenna nagroda jest
dla nas dodatkowym bodźcem do pracy
i wskazówką, że idziemy w dobrym kierunku.
Przypomnijmy, że zwycięski sklep
w Aninie posiada 90 m² powierzchni
sprzedażowej. Na tak małej powierzchni
sprzedawanych jest około 6.000 artykułów.
Obsługuje dziennie około 500 klientów.
Średnia wartość koszyka zakupów
wynosi 25 złotych. Obroty brutto w przeliczeniu na jednego pracownika sklepu
wynoszą ponad 40.000 zł, a wydajność
z 1 m² sali sprzedażowej wynosi około
4.000 zł miesięcznie.
D.G.

trafił do handlu. W 1977 roku rozpoczął
pracę w hurtowni MHD, a potem „Społem” przy ul. Wolskiej. Później ponad
10 lat przepracował w Hali Mirowskiej,
pod dobrym okiem dyr.Jana Nowaka, od
którego uczył się detalu. Do dziś wspomina historyczną wizytę w Hali premier
Margaret Thatcher w 1988 r. i dobrze pamięta jej uśmiech z odległości zaledwie
5 metrów.
Obecnie kieruje niedużym sklepem
przy tradycyjnym szlaku królewskim,
w pobliżu Uniwersytetu Warszawskiego,

Noc Kooperatystów
Dokończenie ze str. 1

wano tam tzw. efekt kątowy: w zależności
od kąta patrzenia na tę monetę, widać tam
albo napis UNICEF, albo rok emisji 2013.
Stoisko WSS Śródmieście obsługiwali w tym roku pracownicy Sekcji Marketingu: Jolanta Jędrzejewska, Joanna
Stachowiak, Marcin Cieluba oraz Barbara Bakulińska z Działu Handlowego.
Dodatkowe materiały informacyjno oraz
gadżety, wręczane przy zakupie «Dukatów» zainteresowanym, dostarczyli m.in.
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, Krajowa Rada
Spółdzielcza i „Społem” z Białegostoku
a także Spółdzielnie prowadząca stanowisko. Znalazły się wśród nich znakomite repliki plakatów przedwojennego
„Społem” na pocztówkach wydane przez
KZRSS Społem – to nie lada «gratka» dla
miłośników, ale przede wszystkim dla kolekcjonerów a także foldery zachęcające
do korzystania z ośrodków wypoczynko-

N

iezwykle cenną, a zarazem oryginalną inicjatywą
uczczenia
w stolicy Dnia Europy (przypadającego 9 maja), było zorganizowanie – pod auspicjami Państwowego
Przedszkola nr 41 o nazwie „Wiślana
Kropelka”, z warszawskiego Powiśla
– ogólnowarszawskiego Przeglądu Występów Zespołów Dziecięcych, przebiegającego pod hasłem :„Europa da
się lubić”. Uczestniczyły w nim grupy
dzieci z 20 placówek przedszkolnych,
które wystąpiły z bogatym repertuarem tańców, charakterystycznych dla
poszczególnych krajów UE. Impreza
została zorganizowana na scenie Domu
Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej
9. Patronowali jej: Komisja Europejska, poseł do Parlamentu Europejskiego Rafał Trzaskowski, „Społem” WSS
Śródmieście, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Patronat medialny objął miesięcznik „Wychowanie w Przedszkolu”.. Otwarcia
dokonała dyrektor „Wiślanej Kropelki” Beata Biesiakowska, a prowadziła
imprezę wychowawczyni, Róża Roszkowska.
Osobiście, niżej podpisanemu, najbardziej podobał się walc wiedeński w wykonaniu grupy dzieci z Przedszkola nr
2). A co może nas znacznie podbudować,
dzieci – stanowiące zarazem gros publiczności – świetnie się bawiły, zupełnie
świadomie korygowały potknięcia swoje
i kolegów , i to bez cienia jakiegokolwiek szyderstwa. Znakomicie «zagrały»

wych należących do Społem, czy korzystania z sal konferencyjnych w siedzibie
na ul. Grażyny.
Reasumują tę relację, należy na pewno antycypować fakt znacznie większego
zainteresowania ofertą specjalną Muzeum
Spółdzielczości w tym roku (być może
«nałożyło» się na to propagowanie idei
spółdzielczej i jej publiczne przypomnienie
w roku 2012– czyli w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości).
We wcześniejszych godzinach
wieczornych do Domu „pod Orłami” przybywały całe rodziny, prowadząc ze sobą nawet kilkuletnie
dzieci. Co jest dobrodziejstwem,
jeśli weźmie się pod uwagę propagandę «anty spółdzielczą», jaka
nie ustaje ze strony tzw. środowisk neoliberalnych.
Tu było widać, chociażby po
rozmowach z kustoszem E. Zochniakiem młodych ojców rodzin,
że utożsamiają się oni z etosem
spółdzielczym swoich wstępnych:
u dzieci także sporządzone „domowy
sposobem” kostiumy, oddające klimat
wykonywanych tańców narodowych.
Gośćmi honorowymi na tej imprezie
byli m.in.: ambasador Królestwa Danii
w Polsce, Steen Hommel, przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce, Marta
Angrodzka – Krawczyk; reprezentujący
MPWiK dyr. Waldemar Nowak, przedstawicielka Wydziału Oświaty i Sportu
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„SOS dla spółdzielczości”
Dokończenie ze str. 1

dzielców wobec agresji różnych lobby deweloperskich i ich sojuszników. Otwierający
spotkanie przewodniczący stołecznego SLD
Sebastian Wierzbicki wyraził nadzieję, że
spotkania okrągłego stołu będą się odbywały
cyklicznie i że do tej inicjatywy dołączą samorządowcy z innych ugrupowań. Podkreślił, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest
partią, której problemy spółdzielczości zawsze leżały na sercu i ich rozwiązywaniem
SLD chce się zajmować, bo jest to jedna
z wielu bolączek Warszawy.
W spotkaniu wzięli udział m.in. liderzy
Krajowej Rady Spółdzielczej z Alfredem
Domagalskim i Jerzym Jankowskim, liderzy KZRSS „Społem” z Anną Tylkowską
i Ryszardem Jaśkowskim. Ze strony SLD
oprócz władz warszawskich i samorządowców Sojuszu obecni byli: sekretarz
generalny SLD Krzysztof Gawkowski
oraz wiceprzewodniczący: Paulina Piechna-Więckiewicz i Lech Aleksandrzak,
członek zarządu Wiesław Szczepański,
b.poseł, obrońca spółdzielczości.

„Spółdzielnia to własność prywatna i
tak powinna być traktowana”. Pod takim
tytułem „Dziennik Gazeta Prawna” z
dnia 17 maja br. opublikował interesujący
wywiad z Marią Wawrzaszek–Gruszką –
prezesem Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Robotnik”
w Zamościu. Wywiad przeprowadził red.
Mariusz Baniak. Proponowane zmiany
prawa spółdzielczego są zatrważające.
W żaden inny prywatny majątek państwo
nie chce ingerować tak bardzo, jak to
ma miejsce w przypadku spółdzielczości powiedziała na wstępie prezes Maria
Wawrzaszek – Gruszka. Oto fragmenty
wywiadu /za SIS KZRSS/:
– Posłowie po raz kolejny postanowili
przyjrzeć się i zmodyfikować zapisy
prawa spółdzielczego. Proponowane
zmiany nie budzą jednak entuzjazmu
w środowisku spółdzielców. Czym jest
to spowodowane?
– Od kilku lat wnoszone są do Sejmu dziwne projekty nowelizacji prawa
spółdzielczego. Znajdujące się w nich

rozwiązania są często kuriozalne, wykazujące zupełną nieznajomość specyfiki spółdzielczości oraz wprowadzające
nierówne traktowanie podmiotów o podobnym charakterze. To powoduje co
raz większy niepokój wśród zarządów,
członków, ale także wśród pracowników. Zadziwiające jest, że pomimo klasyfikowania spółdzielni przez Główny
Urząd Statystyczny jako prywatnej firmy
i zapisów ustawowych mówiących, że
spółdzielnia jest prywatną własnością jej
członków, ustawodawcy z uporem pró
bują wprowadzać najrozmaitsze uregulowania prawne niespotykane w żadnej
innej branży.
– Jakie główne mankamenty mają
proponowane rozwiązania?
– Próbuje się wprowadzić zapisy ubezwłasnowolniające spółdzielców i ograniczające ich możliwości w zakresie choćby tworzenia statutów. Pomniejsza się
możliwość fakultatywnego stosowania
pewnych zapisów w statutach poszczególnych spółdzielni, odgórnie narzucając
je na poziomie ustawy. (...)
Opr. D.G.

ASP, siedziby PAN i Teatru Polskiego.
Przeważają klienci właśnie z tych obiektów, a najwięcej kupuje studentów. Obok
w podwórzu zabytkowa łaźnia, gdzie artyści często kręcą filmy i stąd zaglądają
do sklepu. Turyści raczej rzadko bywają,
bo są zaopatrywani przez organizatorów
wycieczek. Niemały obrót byłby jeszcze
większy – wzdycha kierownik, gdyby
dało się powiększyć placówkę.
Na tak małej powierzchni trzeba nieźle
poruszać się aby spełniać życzenia coraz
bardziej wymagającego klienta. Pan Janusz dzień zaczyna zawsze od sprawdzenia porządku i czystości zewnątrz
i wewnątrz mini-LUXa, od zapełnienia
należytego półek. 11-osobowa załoga
ma co robić, ale każdy wie doskonale na
dziadków, ojców i matek. A w spółdzielczej historii szukają swoich «punktów
zaczepienia», dyskutując m.in. nt. archiwalnych zdjęć, ukazujących postępy budowy na żoliborskim WSM – ie. Miejmy
nadzieję, że jeśli ongiś był tam aktywnym
dziadek, to może za lat kilka, na tej samej
niwie działać będzie też jego wnuk czy
prawnuk…Też skutecznie, bo będzie już
«bogatszy »o nasze bolesne doświadczenia z okresu tzw. neoliberalizmu.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

W sumie w tym ciekawym przeglądzie wzięło ogółem udział ok. 240 dzieci. Zaprezentowano tańce narodowe : od
hiszpańskiego „Paso doble”, aż po taniec
celtycki. Oczywiście nie zabrakło też
wiązanki ludowych tańców polskich (
wykonały ją dzieci z Przedszkola nr 11 ).
Najlepsze z zespołów zostały specjalnie
nagrodzone, lecz okolicznościowe upominki wręczono wszystkim uczestnikom

Przedszkolaki do Europy
Dzielnicy Śródmieście – Anna Mucha,
Katarzyna Rogalska z Biura Poselskiego Rafała Trzaskowskiego oraz Joanna
Stachowiak z Sekcji Marketingu WSS
Śródmieście.
Dziękując organizatorom za zaproszenie ambasador S. Hommel stwierdził, że
uczestnictwo w takiej imprezie jest dla
niego nadzieją, że i jego działalność poprowadzi Europę ku
lepszej przyszłości. Osobiście
podobała mu się najbardziej piosenka o «Klockach Lego», będących przecież „dziełem duńskich architektów. Wykonały ją
najpierw dzieci z Przedszkola
nr 41, później zaś (w innej aranżacji) dzieci z Przedszkola nr
17). Ale ambasador także pochwalił wykonaną na wstępie,
przez dzieci z Przedszkola nr
41, „Odę do Radości” – hymn
Unii Europejskiej.

Próby brutalnej ingerencji

tej imprezy. Dla dzieci i ich opiekunów
zorganizowano słodki poczęstunek, na
który złożyły się m.in. wyroby cukiernicze renomowanego dostawcy WSS Śródmieście, firmy „Raj Plus”.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

czym polegają jego obowiązki i nie trzeba o tym przypominać.
Pan kierownik mówi że ma wspaniałą
załogę, doświadczonych w handlu, zaangażowanych pracowników. Wyróżnia
swoje zastępczynie: Monikę Kołtuniak
i Edytę Wojdynę. Sukcesy mobilizują, a nagroda motywuje do utrzymania
pierwszej pozycji.
Janusz Tlak jest zapalonym wędkarzem. I to nie tylko łowi ryby słodkowodne, zatapiając się w ciszy szuwarów
na Mazurach, ale rusza na morskie łowy
dorsza! To dopiero emocje, kiedy z ku-

tra rybackiego koło Władysławowa, czy
Łeby łowi się taaaką rybę. Jest szczęśliwym małżonkiem, ojcem dorosłych syna
i córki, którzy obdarzyli go wspaniałymi
czterema wnukami!
Lubi żywy kontakt z przyrodą, także
ksiązki i filmy przyrodnicze, a na wodzie
regeneruje siły. Jak na patriotycznego
społemowca przystało lubi kuchnię polską, a głównie oczywiście schabowego
z kapustą kminkowaną, a także co jest
jasne – ryby! W każdej postaci, a najlepiej karpia w galarecie.
Opr.DG
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Z

ebranie
Przedstawicieli PSS
w Grodzisku Mazowieckim,
jakie odbyło się 10
maja 2013 r, miało niezwykle uroczysty charakter. Po dwudziestu latach
kierowania Spółdzielnią przez Zarząd w składzie: prezes – inż. Władysław Danieluk, wiceprezes Grażyna
Gąstał oraz członek Zarządu i główna księgowa, Ewa Gąsior – nadszedł
czas zasadniczej zmiany. Bowiem
w trakcie sprawozdania rocznego,
prezes W. Danieluk oświadczył, że
jest to ostatnie zebranie, w którym
uczestniczył jako prezes, bo przechodzi niebawem w stan spoczynku.
Tak więc skończył się również pewien znamienity rozdział w historii tej,
założonej w 1906 r, czyli ponad sto lat
temu, Spółdzielni. Należy tu zaznaczyć, że w tym dwudziestoletnim okresie, niezwykle trudnym ze względu na
zmiany systemowe i podejmowane próby likwidacji całej polskiej spółdzielczości, to właśnie «na progu jak najbardziej realnego bankructwa» , podjął
się wyprowadzenia Spółdzielni grodziskiej z tego stanu «śmiertelnej zapaści»
właśnie inż. Władysław Danieluk – dokonując tego, wraz z przekonaną przez
niego o możliwości wyjścia z impasu,
Grażyną Gąstał.
Dzisiaj „Społem” PSS w Grodzisku Mazowieckim jest – co potwierdziła przeprowadzona w lutym 2013
r. przez KZRSS „Społem” lustracja
– w najlepszym znaczeniu spółdzielnią
«pokazową», jeśli chodzi o jej obecny
stan. Zarządowi pod prezesurą W. Danieluka udało się także skutecznie pokonać pewnego rodzaju «niewidzialne
bariery». Bo chociaż podstawowym
elementem działalności PSS pozostaje
nadal handel (Spółdzielnia posiada 10
sklepów ogólnospożywczych i jeden
przemysłowy), to dzięki inwencji prezesa działalność rozszerzono o budownictwo mieszkaniowe oraz użytkowe,
na bazie posiadanych przez Spółdzielnię działek i obiektów.
Zasadą, jaką kierował się prezes,
było także osiągnięcie wspólnych celów
poprzez bliską współpracę z władzami

Tadeusz Proczek (z lewej) dziękuje serdecznie Władysławowi Danielukowi.

Benefis prezesa

samorządowymi oraz doprowadzenie
do realnej współpracy z przedstawicielami innych gałęzi gospodarczych spółdzielczości. Przykładowo, od kilkunastu lat w Radzie Nadzorczej zasiada,
a od dwóch lat jest jej prezesem prezes
Rejonowej Spółdzielni Mleczarskiej,
Tadeusz Proczek.
Z kolei gość Zebrania, burmistrz
Grodziska Grzegorz Benedykciński
dziękował prezesowi W. Danielukowi
i Zarządowi Spółdzielni za wieloletni
twórczy wkład w żywiołowy rozwój
miasta. Mówiąc o udanej rozbudowie
Grodziska Maz. burmistrz stwierdził:
„Kiedy idzie się prostą drogą, można
rzeczywiście coś stworzyć w realnym
czasie” – a wskazując na prezesa dodał
:”Przecież i ty mogłeś «kombinować»,
myśląc tylko o swoim interesie… a wtedy na pewno byłoby inaczej! Udało się
nam, bo działaliśmy razem…”
Oprócz burmistrza gośćmi spółdzielców byli m.in : dyrektor Danuta

ki finansowej za rok 2012 w sposób następujący:
Z zysku netto w wysokości 332 608,
80 PLN przeznaczono – na zwiększenie funduszu zasobowego 211 604,80
PLN, na dywidendę dla członków
Spółdzielni – 110 004 PLN (15 proc.),
na Fundusz Spółdzielczy 6 000 PLN,
na Fundusz Rady Nadzorczej 5 000
PLN. Ponadto zgromadzeni wyrazili
zgodę na zbycie nieruchomości przy
ul. Bałtyckiej 20 w Grodzisku Maz;
na zbycie lokali w Otrębusach przy
ul. Natalińskiej 29; na zbycie lokali
w Grodzisku Maz. przy ul. Obrońców
Getta 17 (celem umożliwienia rozbudowy «wzwyż» i zapewnienia możliwości ewentualnego zbycia wybudowanych tam mieszkań).
W tajnym głosowaniu powołano do
nowej Rady Nadzorczej: Kazimierz
Polaczka, Gabryjela Siwińskiego,
Marię Barańską, Piotra Zielińskiego,
Wiesława Dzięciołowskiego, Włodzimierza Czajkowskiego, Mirosławę Kasek, Wiesławę Wódz, Witolda
Obwojskiego i Tadeusza Proczka.
Kadencja tej Rady Nadzorczej to lata
2013 – 2017.
W krótkich wystąpieniach dyr. D.
Mioduszewska pogratulowała wy-

ników lustracji oraz wyraziła radość
z powodu jednoczenia się w Grodzisku Maz. spółdzielczości «w drodze
do wspólnych celów». Z kolei prezes
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła wspomniała 17 lat bliskiej współpracy
z prezesem Wł. Danielukiem, który
był jedynym ze współtwórców MAH.
Komisja Wniosków wystąpiła z postulatem do Krajowej Rady Spółdzielczej
o zawnioskowanie u władz państwowych o przyznanie odznaczenia państwowego inż. W Danielukowi oraz
o przyznanie mu przez KRS honorowej odznaki spółdzielczej.
PSS w Grodzisku Mazowieckim
zrzesza 246 członków. Zatrudnionych
na etatach jest 120 pracowników, których przeciętna płaca wynosiła 3771,9
zł. miesięcznie. W 2012 r. sprzedaż
w placówkach handlowych wzrosła
o 3,7 proc. – co było przede wszystkim
wynikiem zwiększenia ilości sklepów.
Wartość zysku netto to 332,6 tys. zł.,
wskaźnik rentowności to 0,8 proc. Majątek trwały to 15464,9 tys. zł. – w stosunku do roku poprzedniego wzrósł on
o 888,5 tys. zł.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

Mioduszewska z KZRSS „Społem”,
prezes Mazowieckiej Agencji Handlowej Jadwiga Wójtowicz-Garwoła oraz
miejscowy starosta, Marek Wierzbicki
i burmistrz Milanówka, Jerzy Wysocki.
Zebraniu przewodniczył Tadeusz
Proczek, przewodniczący ustępującej
Rady Nadzorczej. Na funkcję sekretarza
powołano Marię Barańską. W zebraniu
uczestniczyło 25 delegatów, czyli ich
kwalifikowana większość.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
i Zarządu referowali kolejno prezes inż.
W. Danieluk, G. Gąstał i E. Gąsior – zaakceptowano je jednogłośnie, udzielając absolutorium merytorycznego i finansowego.
Informację o ustaleniach i wnioskach wynikających z lustracji KZRSS
„Społem” przedstawił zgromadzonym
prezes W. Danieluk. Następnie ustalono liczebność Rady Nadzorczej na 10
członków. Dokonano podziału nadwyż-

Trudna zmiana sztafety
Z

Informacje składa prezes Anna Bocianowska

gromadzenie
Przedstawicieli PSS
„Społem” w Legionowie, jakie odbyło
się 23 maja br, miało szczególny charakter: bowiem zebrani obradowali
w «swego rodzaju momencie przesilenia»; sprawozdanie Zarządu za rok
2012 zostało przedstawione przez prezes Annę Bocianowską ( w międzyczasie odeszła na emeryturę); i która następnie poprosiła o zabranie głosu już
urzędującą , nową prezes, Ewę Moskal – jaka przybliżyła zgromadzonym obecny stan finansów Spółdzielni oraz swój program działalności
gospodarczej w 2013 r. Zgromadzenie
zaszczycili swoją obecnością goście:
prezydent miasta Legionowa, Roman

Smogorzewski i wicestarosta legionowski Janusz Kubicki.
Zgromadzeni wybrali przewodniczącą Zebrania Jadwigę Pietras, pełniącą funkcję przewodniczącej RN,
a ongiś także prezesa Zarządu Spółdzielni, jako jej zastępcę powołano
Jerzego Rybickiego – na co prezesa
Zarządu KZRSS „Społem” – ale również mieszkańca Legionowa, członka
Spółdzielni i jej Komisji Rewizyjnej;
sekretarzem została wybrana Barbara
Witkowska. Komisja mandatowa potwierdziła prawomocność zebrania:
uczestniczyło w nim bowiem 18 z 19
wybranych delegatów.
Jak mówiono w sprawozdanich,
obecnie Spółdzielnia posiada 121
czynnych członków. W 2012 r. zatrudnienie zredukowano z 96 do 88 osób.
Działalność handlowa była prowadzona w siedmiu sklepach spożywczych.
W piekarni sukcesywnie wprowadzano nowy asortyment, jak np. chleb dla
osób chorych na cukrzycę. Znaczące
środki Spółdzielnia przekazywała też
m.in. na wsparcie dla seniorów oraz
na takie kampanie, jak np : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; na rzecz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, „Caritas”, Fundację Dzieciom
«Zdążyć z Pomocą» oraz inne tego rodzaju przedsięwzięcia.
Tu należy zaznaczyć, że dla Spółdzielni, która część swojej działalności
gospodarczej opiera na wynajmie lokali
(a jest to ogółem ok. 3 400 mkw.) – zakończenie dodatnim wynikiem tej działalności stanowiło możliwość zachowania równowagi finansowej.
Szczególna stratą, jaką poniosła
Spółdzielnia w związku z budową tunelu kolejowego, było zawieszenie
działalności sklepu nr 28 w Legionowie i przeniesienie załogi do innych
placówek. Spowodowało to ujemny
wynik bilansowy w detalu. Strata, jaka
zamknęła się kwotą 232 336 tys .zł ,
została pokryta z własnych zasobów
spółdzielni. Zadawalającym rozwiązaniem byłoby wyegzekwowanie od PKP
odpowiedniego odszkodowania – co
umożliwiłoby otwarcie nowej, rentownej placówki handlowej. Z tym jednak,

niestety, trzeba poczekać do zakończenia sporu sądowego z koleją.
Rozpatrując z kolei sytuację piekarni generalnie stwierdzono, że jedynym
sposobem dla jej wyjścia z impasu jest
oferowanie konsumentom nowych
asortymentów, jak np. pieczywa z żurawinami czy chleba dla cukrzyków,
na które jest widoczny popyt. Prezes
E. Moskal mówiła też o działaniach
reklamowych i marketingowych w tym
zakresie, a także o «rozsądnym» ograniczaniu kosztów i poszukiwaniu rozwojowego terenu dla posadowienia
nowych placówek handlowych. Ma
również zostać wdrożony nowy program lojalnościowy, bardziej atrakcyjny dla klientów.
Prezes J. Rybicki, po przekazaniu
pozdrowień od KZRSS „Społem”, mówił też o zauważalnym spowolnieniu
gospodarczym, na skutek którego nawet renomowane spółdzielnie stołeczne
w tym roku bilansowym także poniosły
określone straty. Mówca podziękował
wszystkim pracownikom za ich rzetelną pracę, jaka pozwala ugruntować
dla „Społem” renomę „starej, kupieckiej firmy, ciągle będącej widoczną
na krajowym rynku”. Dodał, że wierzy
w możliwość dalszego rozwoju Spółdzielni, pomimo różnych «bokserskich»
akcji obcej konkurencji. Należy dodać,
że w podobnym duchu – sympatii dla
„Społem” i wiary w jego dalszy rozwój, wypowiedzieli się też gospodarze
miasta i powiatu. Zapewniali obecnych
o życzliwości dla Spółdzielni ze strony
miejscowych władz, dostrzegających
również jej wymiar działalności prospołecznej.
Zgromadzeni podjęli szereg uchwał
dotyczących m.in. uzupełnienia zakresu
działalności gospodarczej Spółdzielni
o ewentualne usługi z zakresu rachunkowości i księgowości; podwyższenia
wpisowego do wysokości 50 zł. oraz
pojedynczego udziału do 700 zł; zastąpienia Zgromadzenia Przedstawicieli
– Walnym Zgromadzeniem Członków
Spółdzielni.
Sprawozdania Zarządu
i Rady Nadzorczej, jednogłośnie uzyskały absolutorium.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz
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maja br., obradujące ponownie w restauracji
„Pod Retmanem”,
doroczne Zebranie Przedstawicieli „Społem” WSS
Śródmieście podsumowało działalność
spółdzielni w 2012 r. Prowadzenie obrad
powierzono Cecylii Przedpełskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej. Do prezydium wybrano też Marię Skawińską jako
wiceprzewodniczącą i Teresę Sieradzan
jako sekretarza W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes KZRSS „Społem” Jerzy

Przemawia A. Tylkowska.’
Rybicki, prezes MAH „Społem” Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła, prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni: Bogusław Różycki z
WSS Praga Południe i Hieronim Kobus z
PSS Garwolin oraz prezes sp. Nowy Sezam Ewa Grenda. Po odśpiewaniu hymnu

W

re s t a u r a c j i
„Gama”
23 maja br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli „Społem” WSS Wola. Jego gościem, jak
przed rokiem, był zastępca prezesa
Zarządu KZRSS „Społem” Ryszard
Jaśkowski. Na przewodniczącą obrad
wybrano przewodniczącą Rady Nadzorczej Henrykę Stykowską, na jej zastępczynię Marię Kucharską, a sekretarzem Agnieszkę Niewiarowską. Po
zatwierdzeniu porządku obrad wybrano komisje: mandatowo-skrutacyjną
oraz wniosków i uchwał. W zebraniu
wzięło udział 26 delegatów na 27 wybranych, tj. 96,3 proc.
W sprawozdaniu Rady Nadzorczej,
wygłoszonym przez jej wiceprzewodniczącą Marię Kucharską podkreślono
pozytywny wynik finansowy spółdzielni
za rok 2012, mimo rosnącej wciąż konkurencji. Zysk brutto w wysokości 526
tys. zł. i 398 tys.zł netto to sukces. Przychody ze sprzedaży wyniosły 98 mln zł.
Fundusz udziałowy wyniósł 1016 tys.zł,
a zasobowy do kwoty ponad 16 mln zł i
wzrósł o 630 tys.mln zł. To budzi duże
zadowolenie i satysfakcję
Jednak wystąpiły też ujemne zjawiska, jak brak rentowności większości placówek, czasem brak odpowiedzialności i
stabilności załóg, złe kierowanie pionem
handlowym, co przyniosło ujemny wynik
w handlu. Natomiast ogólny pozytywny
wynik roczny osiągnięto dzięki wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu prezesa i
załogi. Złożyły się na to głównie trafne i
udane inwestycje, wpływy z wynajmu i z
działalności targowiska na Kole.
Jak zaznaczono w sprawozdaniu Rady,
prezes tworzący obecnie od listopada
2012 r. jednoosobowy zarząd i rada tworzą spokojną, pełną zaufania atmosferę
do pracy, co ma wpływ na wykonywanie
zadań, osiągane wyniki i rozwój spółdzielni. Realizowane są, bardzo zaawansowane już, inwestycje przy ul. Antka
Rozpylacza i Wolskiej 96, co wpływa na
stabilny rozwój.

spółdzielczego, uczczeniu minutą ciszy
zmarłych spółdzielców i ustaleniach formalnych dotyczących organizacji obrad,
głos zabrała prezes Anna Tylkowska. W
zebraniu uczestniczyło 42 delegatów, na
45 wybranych.
Na wstępie wskazała na wyjątkowo
niesprzyjające warunki handlu dla spółdzielni, a głównie na rosnącą agresywną
ekspansję wielkich zagranicznych sieci,
w tym dyskontów, budowę metra i inne
przeszkody blokujące arterie śródmiejskie, co było przyczyną spadku obrotów,
szczególnie Sezamu i Hali Mirowskiej.
Do tego należy dodać spore
koszty rewaloryzacji 110-letniej
Hali Mirowskiej /jej osiągnął
dotąd 7 mln zł/, bieżących remontów i modernizacji placówek.
W minionym roku mimo
uporczywej walki o obroty i
walki o klienta, nie udało się
osiągnąć kwoty sprzedaży z
poprzedniego roku. Zrealizowana sprzedaż detaliczna w kwocie
96,7 mln zł, była niższa w porównaniu do roku poprzedniego
o 6,2 mln zł, osiągając dynamikę
93,9 proc. Jednak w obecnych
realiach działania jest to duże
osiągnięcie.
Zarząd Spółdzielni podejmował wiele działań aby zapobiec
niekorzystnym tendencjom w
spadku sprzedaży i zminimalizować straty. Realizowano politykę handlową m.in. poprzez
konsolidację zakupów, negocjo
wanie dodatkowych rabatów i upustów.
Dostosowywano politykę asortymentową
do potrzeb klientów, racjonalizowano
oferty.
Podejmowano również wiele rozmaitych działań marketingowo-rekla-

mowych kształtujących pozytywny wizerunek Spółdzielni, poprawiających
warunki sprzedaży i obsługi klientów,
poprzez m.in. program ekologiczny, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, różnych promocji, degustacji, konkursów.
Spółdzielnia kontynuowała korzystną
współpracę z Mazowiecką Agencją Handlową. Zaangażowanie kapitałowe to 86
udziałów na ogólną wartość 215 tys. zł,
co daje Spółdzielni piąte miejsce i udział
w kapitale spółki 10,9 proc.
Pomimo spadku sprzedaży, znaczne
środki, bo blisko 3,5 mln zł, wydatkowano na inwestycje, remonty i komputeryzację placówek. Wszystkie nakłady inwestycyjne poza dotacjami, finansowane

niami dot. działalności Spółdzielni, m.in:
wykonaniem planu sprzedaży, planem
finansowo-ekonomicznym za rok 2012,
działalnością placówek nierentownych,
zabezpieczeniem i ochroną mienia, realizacją remontów i modernizacji placówek, efektami ekonomicznymi dzierżaw
lokali biurowych i sklepowych, sprawami
samorządowymi i członkowskimi. Rada
wysoko oceniła pracę Zarządu, wyrażając uznanie i podziękowanie za osiągnięte
wyniki.
W dyskusji jako pierwszy zabrał głos
były prezes Juliusz Gerung, który wysoko
ocenił rolę integracyjną WSS Śródmieście
dla całego środowiska społemowskiego,
w tym wydawanie Społemowca War-

Sam wynik ujemny jest mylący, bo
jesteście w dobrej kondycji – mówił prezes Związku i przeznaczacie duże środki
na potrzebne inwestycje. Rewitalizacja
historycznej Hali Mirowskiej to wielkie
dzieło nie tylko dla was spółdzielców, ale
dla pokoleń warszawiaków i dla Warszawy. To pozostanie w pamięci na trwałe.
Gość zebrania omówił też prace sejmowe
nad prawem spółdzielczym, które dają
pewną dozę optymizmu.
Rok 2013 to kolejny trudny, niepewny rok
– stwierdził J.Rybicki i życzył śródmiejskim
społemowcom, aby dobrze radzili sobie w
niesprzyjających warunkach, by podejmowane inwestycje i modernizacje dawały
efekty w postaci zwiększenia obrotów..

są z własnych środków, bez korzystania
z kredytów.
Zarząd uznaje za szczególnie ważne
takie kierunki działania w 2013 r., jak:
przyspieszanie rotacji towarów, zwiększanie oferty i zmniejszanie zapasów,
dalsza współpraca w ramach Mazowieckiej Agencji Handlowej i Krajowej
Platformy Handlowej, w tym poszerzanie
oferty marki własnej. Poza tym promocja artykułów dla zdrowego trybu życia,
wspieranie środowisk potrzebujących
pomocy, podnoszenie kwalifikacji załogi
i świadomości członkowskiej.
Pani prezes podziękowała serdecznie
załodze za rzetelną pracę i działaczom
spółdzielni za ich zaangażowanie w trudnym czasie.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej złożyła Cecylia Przedpełska. Rada odbyła
10 posiedzeń plenarnych na których zajmowała się najważniejszymi zagadnie-

szawskiego oraz wspieranie Izby Pamięci
i Komisji Historycznej WSS. Następnie
jako redaktor naczelny, miałem okazję
gorąco podziękować całej spółdzielni i
osobiście prezes A.Tylkowskiej za wydawanie i wspieranie Społemowca, któremu
„stuknęło” 50 lat.
Pozdrowienia i podziękowania za rzetelną pracę, mimo niezawinionej straty,
skierował do zebranych prezes Zarządu
KZRSS „Społem” Jerzy Rybicki. Wasza
prezes jest najlepszym ambasadorem
„Społem” na wielu spotkaniach i konferencjach KRS. To co robicie, ma wielkie
znaczenie dla pozostałych 260 spółdzielni w Związku, szczególnie dla popularyzacji znaku „Społem” w centrum stolicy.
Pięknie zapisaliście się w obchodach
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012. KZRSS liczy dalej na integracyjną rolę WSS i w tym jej Społemowca
Warszawskiego.

Pozdrowienia i słowa otuchy skierowali do zebranych również prezes MAH
Jadwiga Garwoła-Wójtowicz i prezes
PSS Garwolin Hieronim Kobus. Życzyli
osiągnięcia dobrego wyniku finansowego
w 2013 roku.
Zebranie przyjęło i zatwierdziło spra
wozdania Rady Nadzorczej i Zarządu
oraz sprawozdanie finansowe za 2012 r,
a także kierunki działania na rok 2013;
udzieliło absolutorium prezes Annie Tylkowskiej i wiceprezes Małgorzacie Klimas-Komorowskiej, dokonało podziału
nadwyżki finansowej. Zatwierdziło także
wnioski z zebrania: rozszerzyć asortyment marki własnej, wzbogacać ofertę
o produkty ekologiczne, certyfikowane,
o tradycyjnych recepturach, rozważyć
możliwości szkoleń w zakresie funkcjonowania zasad spółdzielczych.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Prezes Janusz Szczękulski w uzupełnieniu sprawozdania Zarządu przesłanym
wcześniej delegatom na piśmie, podkreślił, że dzielnica Wola w stosunku do innych jest ogromnie nasycona konkurencyjnymi firmami handlowymi. Handel jest
bardzo trudny ale możliwy. Pozytywny
wynik za rok 2012 osiągnięto dzięki inwestycjom, ale trzeba poprawić i handel.
W ub.roku w pionie handlowym nastąpiło
rozluźnienie, bo były częste zmiany kierownictwa, brak nadzoru wiceprezesa, a
polityka marż była niewłaściwa.
Jednak już w marcu i kwietniu br. sytuacja poprawia się. Wzorem są np. sklepy

śledzić placówki konkurencyjne, czyste,
dobrze zaopatrzone i estetycznie urządzone, aby nie pozostać w tyle.
Gość zebrania, wiceprezes Zarządu
KZRSS „Społem” i jednocześnie prezes
Krajowej Platformy Handlowej „Społem” Ryszard Jaśkowski, pogratulował
spółdzielcom dobrych wyników finansowych i pochwalił inwestycyjny kierunek
rozwoju, obrany przez Radę i Zarząd
Spółdzielni, co zasługuje na szacunek.
Spółdzielnia jest w dobrych rękach prezesa Szczękulskiego – dodał gość.
Sytuacja w handlu pogorszyła się, ale
nie możemy oddać pola! Dlatego warto

Dla pokoleń warszawiaków

Dzięki inwestycjom

nr 30 przy ul. Krasnobrodzkiej i nr 71 ul.
Kaliskiego, których kierowniczki goszczą na dzisiejszym zebraniu. I w ich ślady
muszą ich sklepy nierentowne, bo inaczej
będą likwidowane, a lokale wydzierżawiane. W to miejsce będziemy szukać
nowych, większych lokali. Optymizm
budzą też wygrane sprawy sądowe o
uwłaszczenia na targowisku, co pozwala
na jego rozwój i z miastem o pozwolenie
na realizację inwestycji. Dlatego budowy
przy ul. Antka Rozpylacza i Wolskiej nabierają tempa i finiszują.
Na koniec prezes podziękował serdecznie Radzie Nadzorczej za owocną
współpracę oraz załodze za osiągnięte
wyniki, co przyjęto oklaskami.
W dyskusji delegaci wyrażali jednocześnie zadowolenie z uzyskanego zysku
i podziękowania dla prezesa, a jednocześnie troskę o urentownienie handlu. Maria
Kucharska zaapelowała o poparcie wysiłków prezesa, bo spółdzielnia jest nasza!
Musimy utrzymać blisko pięćset miejsc
pracy i nie można sobie pozwolić na bylejakość w pracy. Klient chce uśmiechu,
wyjścia naprzeciw jego potrzebom, czasem porady i zachęty. Natomiast przewodniczący Komisji Handlu Rady Nadzorczej Janusz Osiński dodawał, iż trzeba

Miejsce Zebrania Przedstawicieli Restaracja „Gama”.

włączać się w inicjatywy marketingowe
i promocyjne „Społem”, jego Związku i
Krajowej Platformy Handlowej, w tym
program lojalnościowy „Społem znaczy
razem”, który wdraża już 38 spółdzielni,
w popularyzację sprzedaży marki własnej
„Społem”. W skali kraju ponad sto spółdzielni, w tysiącu sklepach, z powodzeniem sprzedaje towary z tym logo, także
z logo „Lux”. I to samo zauważyłem w
waszym sklepie przy ul. Górczewskiej.
Obecnie sklepy społemowskie sprzedają ponad 70 rodzajów produktów marki
własnej „Społem”, a do końca roku będzie ich ponad 120. Można przy nich stosować nawet do 25-30 proc.marży.
Mówca następnie mówił o pracach nad
nowym prawem spółdzielczym w Sejmie,
gdzie trwa batalia w sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej między posłami PO forsującymi niekorzystne zapisy i posłami
pozostałych ugrupowań broniących racji
spółdzielczych. Życzył wolskim społemowcom dalszych osiągnięć inwestycyjnych i handlowych.
Do dyskusji dołączyłem też na końcu
swój głos, wyrażając wysokie uznanie
dla spółdzielni i jej ambitnego prezesa.
Podziękowałem za stałe wspieranie Społemowca Warszawskiego, który ukończył
niedawno swoje 50-lecie i życzyłem dalszych osiągnięć w rozbudowie majątku
WSS Wola i upiększaniu sklepów z wyrazistym szyldem Społem.
Przewodnicząca obrad Henryka Stykowska i prezes Janusz Szczękulski dziękując wszystkim za udział w zebraniu,
podkreślali, że wolska spółdzielnia chce
nadal umacniać swoją pozycję na rynku,
nawiązując do szczytnych tradycji spółdzielczych „Społem”.
Zebrani przyjęli szereg uchwał, w tym
udzielili jednogłośnie skwitowania, przy
aplauzie sali prezesowi Janusz Szczękulski, natomiast nie dali absolutorium dla
byłego wiceprezesa Eugeniusza Kułakowskiego. Zatwierdzono sprawozdania
roczne, akceptowano dalsze plany inwestycyjne i roczny plan działania.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Dynamiczny prezes J. Szczękulski i refleksyjny prezes R. Jaśkowski.
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Towarzystwo Spółdzielców

W

najbliższym czasie przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP, a zarazem wiceprezes Krajowej Rady Spółdzielczej – Tomasz Jórdeczka – spodziewa się decydującego ataku środowisk liberalnych na
«resztki» spółdzielczości mieszkaniowej
w Polsce. Dał temu wyraz na forum Towarzystwa Spółdzielców w dniu 14 maja
br, występując tam z referatem nt: „Aktualne problemy spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce i szanse jej dalszego
rozwoju”.
Prezes T. Jórdeczka nie ukrywał,
że po całkowitym załamaniu się systemu mieszkalnictwa spółdzielczego «po
Gierku», w latach osiemdziesiątych,
obecnie możemy już mówić jedynie
o «jakiejkolwiek obronie pozostałości spółdzielczości mieszkaniowej»
– bo kwestia ewentualnego rozwoju, to
obecnie jest jedynie … marzeniem „na
wyrost”.
Prawda jest druzgocąca: szykowana
przez partię rządzącą Platformę Obywatelską reforma prawa, dotyczącego spółdzielczości mieszkaniowej, to prosta droga do jej likwidacji – np. w projekcie PO
znajdujemy zapis, że o ile w spółdzielczym budynku znajdzie się chociaż jeden
lokal będący « wydzieloną własnością»,
to już «automatycznie» musi tam powstać
tzw. Wspólnota Mieszkaniowa.
Zdaniem Prezesa, już uprzednie « wyłuskanie», przed kilku laty, spółdzielczości mieszkaniowej z ogółu spółdzielczości, poprzez uchwalenie odrębnej Ustawy
tylko jej dotyczącej, wskazuje na taki
zamysł. Ponadto spółdzielczości praktycznie zakazano budowy tzw. mieszkań
własnościowych, z góry zaznaczają, że
muszą one stać się lokalami, stanowiącymi ową «oddzielną własność». Odbywa
się to wszystko w myśl «doktryny Balcerowicza», że każdy powinien stać się
właścicielem swojego mieszkania – cho-

ciażby nigdy potem nie było go stać na
jego, comiesięczną, obsługę finansową…W prostej tego konsekwencji państwo „umywa ręce” w stosunku do ludzi,
nie będących w stanie sprostać opłatom,
chociażby ze względu na brak realnych
dochodów (np. z powodu braku pracy).
Dalszą konsekwencją polityki rządowej jest teraz doprowadzenie do «zaniku
spółdzielczości», zgodnie z wprowadzonymi uprzednio przepisami, «uwłaszczającymi» członków spółdzielni: w efekcie
tego „rozdawnictwa mieszkań za symboliczna złotówkę” – a dotyczy to 900 tys.
mieszkań lokatorskich, wystawionych na
ową szczególną « giełdę», gdzie już ponad 750 tys. lokalni zostało rozdanych;
niekiedy « po 27 zł. za 60 m .kw. mieszkanie». Teraz stanowią one ową „osobną
własność”.
Śledząc uważnie politykę mieszkaniową obecnych władz, możemy zauważyć
ich konsekwentną ucieczkę od subsydiowania mieszkalnictwa społecznego.
O ile w 2006 r. takie subsydia stanowiły 0,10 PKB, to w 2010 już tylko 0,06
proc. Po likwidacji subsydiów dla tzw.

których właścicieli byli związani „jedynie
słusznymi” kredytami (zresztą naprawdę
preferencyjnymi) z PKO. Obecnie stwarza to możliwość, oczywiście teoretycznej, oceny większości osób, jakie wówczas wstąpiły do spółdzielni i naprawdę
nie czują się z nią związane. Było to
bowiem bardziej « obligatoryjne zapisanie się do spółdzielni», jak naprawdę
świadome przystąpienie do spółdzielczej
wspólnoty, z wszelkimi tego konsekwencjami. Takimi chociażby, jak współodpowiedzialność za wspólne mienie…
Po okresie tzw. przełomu ilość spółdzielczych mieszkań nagle «stopniała»
– do dnia dzisiejszego do ok. 2,5 mln.
Paradoksalnie większość osób, naprawdę ceniących sobie spółdzielcze więzi, to
dzisiaj osoby w podeszłym wieku. Zarazem ci młodsi ludzie, którzy teraz kupują
mieszkanie spółdzielcze, po prostu wybierają podobający się im lokal, bo np.,
w spółdzielni są mniejsze opłaty. A potem
następuje «eskalacja roszczeń» nie do zaspokojenia…
W przeciwieństwie do naszego kraju,
w należących do UE krajach „starej” Eu-
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Od lewej Tomasz Jórdeczka i Krzysztof Lachowski

Droga do likwidacji „mieszkaniówki”
TBS– ów , obecna działalność inwestycyjna w budownictwo tego sektora stanowi «wyraźny margines». W sytuacji, gdy
jednocześnie już co trzecie mieszkanie
tzw. deweloperskie, stoi puste i daremnie
oczekuje na nabywcę!
Co było naszą «słabą stroną»? – zadaje retoryczne pytanie T. Jórdeczka,
i odpowiada: to było całkiem świadome
przerzucenie przez komunistyczne władze odpowiedzialności za mieszkalnictwo na spółdzielczość i „zadekretowanie
powszechnego rozwoju spółdzielczości
mieszkaniowej”.. Za «ery Gierka» powstało 3,5 mln. mieszkań spółdzielczych,

Klub Działaczy Spółdzielczych

ropy, spółdzielczość nie musi «gonić» za
zyskiem, bo jest od dostarczania ludziom
tanich mieszkań. Tam władze kierują się
także zasadami tzw. ekonomii społecznej. Spółdzielczość korzysta z różnego
rodzaju subwencji i ulg (np. kredytowych
czy podatkowych – są to tzw. subsydia
pośrednie). Za to w Polsce « nie ma woli
politycznej, aby istniało budownictwo
społeczne i to w sytuacji, kiedy jesteśmy
jednym z najuboższych krajów w Unii.
W „starych” krajach europejskich (np.
w Niemczech) o wiele większa jest liczba
lokali wynajmowanych, w stosunku do
własnościowych. Natomiast w krajach

„nowych” (wywodzących się z b. RWPG)
ogromna ilość własnościowych lokali to
owoc nieprzemyślanych «uwłaszczeń».
Tam także, tak jak w Polsce, brak jest budownictwa «typu lokatorskiego».
Natomiast w „starych” krajach,
(Niemcy, Francja i Skandynawia) panuje
powszechność najmu – w tym, z przyczyn społecznych, wynajmu lokali poniżej kosztów rynkowych. Mieszkania
«społeczne», (w tym także tzw. socjalne)
, budowane są przy pomocy państwa lub
lokalnego samorządu.
Natomiast w Polsce «ucieka się» systemowo od wszelkiej pomocy publicznej,

przerzucając tego rodzaju obciążenia (m.in.
związane z brakiem możliwości płatniczych
«całej armii ludzi, którzy już stracili tytuł
najmu») na resztę członków spółdzielni.
Jeśli chodzi o budownictwo – to spółdzielczość jest teraz na «niezwykle cienkim marginesie» ogółu inwestycji. Natomiast systemowe wsparcie dla inwestycji
w sektorze społecznym ogranicza się do
budowy na terenie gmin noclegowni, azylów dla bezdomnych (w formie przeznaczonych dla nich domów), nielicznych
lokali socjalnych.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

zaś w 1968 r. został wybrany prezesem
Rady Nadzorczej OST „Gromada”. Po
dwu latach został prezesem Zarządu tej
spółdzielni. Obecnie jest również wykładowcą akademickim.
Z ogromnym szacunkiem wspominać
postać Kazimierza Wyszomirskiego, założyciela Spółdzielni „Gromada”, która służyła początkowo przybliżeniu młodzieży
wiejskiej ośrodków polskiej kultury, znajdujących się m.in. w takich miastach jak
Kraków czy Warszawa. A przecież – jak

polskiej działało ok. 300 lecznic spółdzielczych, będących dziełem z inicjatywy K. Wyszomirskiego.
Od 1964 r. działalność „Gromady”
rozrosła się znacznie, m.in. o hotel „Dom
Chłopa” w centrum Warszawy. Powstały
też jej ekspozytury na terenie całej Polski
– także w powiatach. Prezes J. Błoński
po kilkuletniej przerwie, spowodowanej
jego pracą w instytucjach państwowych
i w prywatnej spółce deweloperskiej,
powrócił do „Gromady”, kiedy kształ-

dzie” jest na pewno potrzebna reforma,
bo istnieje potrzeba totalnej, gruntownej
przemiany całej spółdzielczości. Teraz,
po osiągnięciu dodatnich wskaźników
ekonomicznych, co było «kryterium przetrwania» dla spółdzielni, nadal jest odczuwalny brak « nowej myśli wiodącej»
i adekwatnych do niej, prospołecznych
koncepcji działalności. Na tym polu panuje zupełna bierność, brak jest wszelkiej
nowej inicjatywy. Ale chociaż, jego zdaniem, w obecnym stanie prawnym spół-

Tchnąć nowego ducha
bowiem synem rolnika z podkarpackiej
wsi. Wychował się w atmosferze dążenia
nie tylko do lepszego poznania świata,
o co zadbał o to m.in. jeden z jego nauczycieli, lecz również domu rodzinnego,
gdzie ojciec rodziny był blisko związany
z chłopskim ruchem spółdzielczym. Tak
więc «spółdzielczość», rozumianą jako
działanie na rzecz ogółu społeczeństwa,
J. Błoński niejako «wyniósł z domu».
Logicznym tego następstwem był jego
start zawodowy. Od dziecka wychował
się w Klubie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a w okresie studiów
działał w Związku Młodzieży Wiejskiej,

mówił prezes J. Błoński – wtedy to blisko 90 proc. Rzeczypospolitej stanowiła
wieś; w znacznej mierze oddalona od
«cywilizacji» , nie mająca chociażby kontaktów z tzw. wyższą kulturą, jaką jest dostępność do muzeów czy teatrów. Większość ludności nie znała prawdziwego
wyglądu takich symboli narodowych, jak
chociażby krakowski Wawel…” Dlatego
utworzenie „Gromady” w 1937 r. było tak
znaczącym dziełem.
Pierwotnym zadaniem było po prostu
wożenie wiejskich dzieci na wycieczki
w dalsze regiony kraju…Wtedy było to
naprawdę bardzo wiele – ale i wszelkie
władze, nie tylko oświatowe, w pełni to
doceniały. W okresie PRL zadania i możliwości „Gromady” rozrosły się w sposób
żywiołowy, K. Wyszomirski, jak to typowy, zapalony społecznik, zajął się z kolei
problemem lecznictwa na wsi. I do czasów Edwarda Gierka, który wprowadził
na początku lat siedemdziesiątych ub.
stulecia ubezpieczenia rolników, na wsi

towała się gospodarka rynkowa. Dzisiaj
może powiedzieć, że po różnych perturbacjach, to tylko „Gromada” « jako
jedyna z siedemnastu firm turystycznych
z wieloletnią tradycją, włączając w to renomowany „Orbis”, egzystuje nadal na
rynku».
„Gromada” dysponuje siecią 15 hoteli
w kraju, w tym dwoma w stolicy. Ponadto
posiada własne ośrodki wypoczynkowe
w Krynicy, Niechorzu i Międzyzdrojach.
Wartość sprzedaży jej usług w 2012 r. to
ok. 80 mln. zł; obecnie zaplanowane jest
ok. 90 mln. Całkowity zysk w ub. roku to
2,5 mln. zł. Firma posiada też sporo (teraz niepotrzebnych) lokali użytkowych,
jakie sprzedaje lub dzierżawi. Oferta handlowa „Gromady” obejmuje kraje poza
europejskie i ,oczywiście całą Europę,
ze szczególnym uwzględnieniem państw
bałtyckich, ale również – co należy tu
podkreślić – także całą Polskę.
Prezes stwierdził następnie, że – jego
zdaniem – obecnie również „Groma-

dzielczość praktycznie nie może zrealizować swoich zadań społecznych (gdyż
każda tego rodzaju inicjatywa jest ponad
wszelką miarę opodatkowana – nawet
taka, jak powszechnie dostępny piknik
czy inna impreza rekreacyjno-sportowa.)
– nie można się, bezradnie, godzić z tym
stanem rzeczy.
Reasumując: prezes J. Błoński – jak
przystało na «człowiek czynu»– po prostu
apeluje o „tchnięcie nowego ducha w polską spółdzielczość!!!”
W drugiej części zebrania, prezes
Klubu Bogdan Augustyn zreferował program dalszej działalności oraz przedstawił sprawozdanie, które przyjęto jednogłośnie. Przy okazji warto odnotować, że
B. Augustyn podziękował serdecznie za
„wierne relacjonowanie spotkań klubowych” przez nasz miesięcznik – „Społemowiec Warszawski”.

tego trendu drenażu budżetu był kilka lat
temu minister sportu i turystyki Mirosław
Drzewiecki. Tenże były biznesmen chcąc
zasłużyć się dla potomności parł wszelkimi sposobami, aby na mistrzostwa Europy w piłce kopanej wznieść w Warszawie
na miejscu dawnego Stadionu Dziesięcio-

menedżerskiej młodego obywatela Marcina Herrę, a na wiceprezesa obywatela
Andrzeja Boguckiego ustanawiając im
pensje po 26 tys. zł., czyli o wiele wyższe niż też państwowe pensje prezydenta
i premiera. Zadaniem tej spółki celowej
ministra sportu i turystyki było koordyno-

papierowych i w telewizjach podważano
– i słusznie – zasadność tak horrendalnie
wysokich, rabunkowych i premii i pensji.
Panie ministrze finansów, niech pan
przyblokuje te niezasłużone premie, niech
przez najbliższe kilka lat pańscy eksperci
od prawa finansowego powolutku szuka-

pan namówi ministra Nowaka od transportu, aby pod jakimkolwiek pozorem
cofnął te rabunkowe „umowy menedżerskie” kilku nieudacznym prezesom spółek kolejowych, każda ponad 70 tys. zł.
I dał im 15-tysięczne pensje bez premii.
A na dodatek może zawstydzi pan samo-

lecia wielki stadion narodowy, mimo że
już był gotowy, zrekonstruowany prywatny stadion Legii na 50 tys. miejsc, na co
przelała szczodra prezydent Warszawy
500 milionów złotych. Nikt nie wie jak
przekonała radnych Warszawy do zaakceptowania takiego iście królewskiego
gestu... gdy tymczasem w stolicy brakło
około 100 przedszkoli!
No, ale wróćmy do ministra M.D.
Ten stanowczy mężczyzna zbudował
publiczną spółkę PL.2012. Rada nadzorcza powołała na prezesa tej spółki

wanie przygotowań Polski do mistrzostw
Europy w piłce nożnej.
Za 58 miesięcy pracy – przy akompaniamencie wielkich wpadek i niedoróbek
na Stadionie Narodowym – prezes Herra miał przyznaną premię w wysokości
1 milion 330 tysięcy 436 zł, zaś jego zastępca Bogucki – 1 milion 307 tysięcy
713 zł. To tak jakby w ciemno wygrali
w Lotto... Kiedy ta informacja została
upubliczniona i zawzięcie broniona przez
obecną minister(kę) sportu i turystyki
Joannę Muchę, to w wielu publikatorach

ją podstaw prawnych i do umów menedżerskich w spółkach państwowych i do
takich niezasłużonych nagród. Może pan
się zasłonić niemożliwością domknięcia
budżetu i że jest pan zmuszony uszczknąć
do budżetu trochę kaski z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Słyszałem, że bałaganiarz minister Drzewiecki zapomniał
zabezpieczyć w budżecie pieniędzy na
owe premie... Niech pan to w majestacie
prawa finansowego wykorzysta.
Zacznie być pan postrzegany przez media jako prawdziwy państwowiec. Niech

wolę dawnego sztandarowego działacza
„Solidarności” – dziś marszałka Senatu,
Bogdana Borusewicza i zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, niech zwróci
blisko 400 tys. zł., którymi chce z kasy
państwowej zapłacić za ...700 przelotów
na trasie Warszawa–Gdańsk i z powrotem. Niech pan ubiegnie obecnego szefa
„Solidarności” Dudę, który o zwrot tych
pieniędzy przez Borusewicza do kasy
państwowej wystąpi...

W prezydium: Bogdan Augustyn i Jan Błoński.

Z

organizowane w dniu 25 kwietnia
br. spotkanie członków Klubu Działaczy Spółdzielczych miało szczególny charakter, bowiem jego pierwszą
część poświęcono wypowiedzi prezesa
Zarządu Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”, Jana Błońskiego;
zaś po ożywionej dyskusji, towarzyszącej
temu ciekawemu referatowi, odbyło się
regulaminowe Ogólne Zebranie Sprawozdawcze KDS.
Już na wstępie prezes Zarządu OST
„Gromada” zyskał sobie sympatię zgromadzonych, rozpoczynając swoje wystąpienie od osobistej prezentacji: jest

Felieton obywatelski

Z

a cichą zgodą rządu kierowanego przez Donalda Tuska rozwarstwienie społeczne w Polsce
rośnie. Pobory członków zarządów
państwowych instytucji finansowych
wynoszą średnio około 47,5 tys. złotych brutto. Natomiast średnia pensja
przeciętnego obywatela wynosi 3,5 tys.
zł. brutto. Te niższe oscylują od 1,2 tys
zł. do 2.2 tys. zł. Podczas gdy nasze
pensje maleją – bo zżera je inflacja, to
członkowie zarządów instytucji finansowych mają corocznie wyrównanie inflacyjne o 3 tys. zł. Czyli fortuny są dla
wybranych (w jaki sposób i dlaczego
tego nikt oficjalnie nie wie),w rezultacie – jak podają statystyki – w naszym
kraju liczba osób bogatych wynosi 650
tys. osób.
A już szczytem bezczelności są coraz częściej zawierane tzw. umowy menedżerskie w spółkach ze 100 % kapitałem
państwowym. Jednym z prekursorów

Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

Rabunkowe umowy menedżerskie

Jerzy Wojciewski
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lient znowu stał się „panem”.
Ma bardzo duży wpływ na
to, co się dzieje, firmy znów
stawiają go w centrum uwagi. – Polski
konsument ma decydujący wpływ na
to, w jaki sposób sklepy kształtują swoją politykę. Dla klientów liczą się niskie
ceny, królują przemyślane zakupy,
a wszystko wynika z niepewności o jutro i złych nastrojów – mówili eksperci
i przedstawiciele sieci handlowych podczas majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, cytowani przez wyborcza.biz.
Nie jest dobrze – tak najkrócej można
podsumować aktualne nastroje polskich
konsumentów. – Są na najniższym poziomie od pięciu lat. Jeszcze cztery lata temu
polscy konsumenci byli bardziej optymistyczni niż inne narody w Europie, dziś są
znacznie poniżej średniej – mówi Michał
Madej, dyrektor agencji badawczej Nielsen. – Wcześniej przeciętny Kowalski
nie zauważał wzrostu cen, teraz jego dochody nie rosną, rośnie za to bezrobocie
i obawy o pracę.
To skłoniło Polaków do bardziej

–

CO PISZĄ INNI?

W

szyscy obserwujemy jak
handel w Polsce zmienia
się od początku procesu
przemian. Jeszcze parę lat temu wszyscy analitycy prognozowali rozwój hipermarketów kosztem innych formatów, szczególnie handlu tradycyjnego.
Nastąpił jednak szybki rozwój dyskontów i spowolnienie rozwoju hipermarketów. W roku 2012 dyskonty miały już
17 proc. udział wartościowy w rynku
– mówi 16 maja serwisowi www.portalspozywczy.pl, Piotr Świętochowski,
dyrektor w dziale audytu, Deloitte.
Wyniki badania opublikowanego przez
Euromonitor International w styczniu
2013 roku, wskazują, że wartość rynku
spożywczego wzrosła 4 proc. rok do roku
do kwoty 166,8 mld zł w roku 2012, głównie dzięki stałemu wzrostowi sprzedaży
podstawowych produktów i wzrastającemu popytowi na marki własne. – Rynek
spożywczy ma rosnąć w tempie 1 proc.
rocznie do 2017 r. Trendy te zostały zauważone przez hipermarkety, które coraz
częściej podejmują decyzję o obniżkach
cen i rozwoju marek własnych – dodaje
Piotr Świętochowski, dyrektor w dziale
audytu, Deloitte.
Inne zjawisko, które daje się zauważyć to dążenie do kontroli jakości na
poziomie procesów produkcyjnych po-

–

l

przemyślanych zakupów. Konsument
chce dziś oszczędzać na ubraniach,
rozrywce poza domem i produktach
spożywczych. Jest coraz bardziej wymagający i oszczędny, ale z drugiej
strony otwarty na poszukiwania nowych produktów spełniających jego
wymagania – dodaje Madej. I na dowód przytacza badania – jeszcze dwa
lata temu tylko 13 proc. konsumentów
lubiło próbować nowych produktów,
dziś ten odsetek wzrósł do 25 proc.
– Cena stała się podstawowym
kryterium wyboru sklepu dla przynajmniej 80 proc. klientów. To zwiększa
presję na sklepy i producentów, bo koszt
wyprodukowania kawy Jacobs i kawy
marki Tesco jest taki sam, różnica jest
tylko w marży – komentuje Ryszard Tomaszewski, prezes Tesco.
Ma to też dobre strony – klient znowu
stał się „panem”. – Ostatnie wydarzenia
związane z platformą NC+ pokazują, że
polski konsument jest w stanie nawet
zwolnić członków zarządu spółki. Ma
bardzo duży wpływ na to, co się dzieje,
firmy znów stawiają go w centrum uwagi
– tłumaczył Madej.
– Klient stał się „smart”. Myśli i doskonale planuje zakupy – ponad 90 proc.
klientów chodzi do sklepu z przygotowaną listą rzeczy do kupienia. I nie jest to je-

          Str. 
den sklep – regularnie dostaje cztery-pięć
gazetek promocyjnych i po ich dokładnym przestudiowaniu decyduje, dokąd
powinien się udać – mówi Tomaszewski.
A to sprawiło, że tak naprawdę to klient
rządzi ofertą sklepu.
– Produkty marki własnej Tesco w naszych sklepach stanowią obecnie kilkanaście procent całego asortymentu, a wartość ta rośnie o 2-3 proc. w skali roku.

obecnie obowiązuje w handlu – komentuje Jan Sałata, wiceprezes zarządu Polskiej
Sieci Handlowej Nasz Sklep.
– Na obniżanie cen wpływa też ogromna konsolidacja rynku. I nie chodzi mi tu
o Auchan przejmujący Real, tylko małe
sklepiki, które łączą się choćby na zasadach franczyzy. A to oznacza konkretne
oszczędności, cięcie kosztów, a w rezultacie niższe ceny – komentuje Andrzej

Klient znów panem
Ile osiągnie? To zależy tylko od konsumentów. W Wielkiej Brytanii ten poziom
wynosi 50 proc. – mówi Tomaszewski
i dodaje. – Chylę czoła przed naszymi producentami, bo jakość produktów
marki własnej zwiększyła się znacząco
w ostatnich latach. A klienci już dziś wiedzą, że jeśli jakość towaru jest podobna,
to nie ma sensu płacić za ładniejsze opakowanie albo znaną nazwę – twierdzi
prezes Tesco.
Zmiany widać nawet w małych
miejscowościach i na wsiach. – Obserwujemy duży wzrost marek własnych nawet
w małych sklepikach i jest to trend, który

Maria Faliński, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
Postawienie na cenę jako główne kryterium wyboru sklepu sprawiło, że lojalność
klientów wobec sieci handlowych stała
się dużym problemem. – Można nawet
powiedzieć, że polscy konsumenci są
bardziej związani z konkretnymi markami produktów niż z sieciami, w których je
kupują. To ewenement – mówi Krzysztof
Pawiński, prezes Grupy Maspex. Ale i on
trochę narzeka. – Zmiany w preferencjach konsumentów sprawiły, że znacząco
wydłużył się cykl wprowadzania nowych
produktów na rynek. Kiedyś wiedziałem

przez dyskonty. – Ostatnio Grupa Muszkieterów ogłosiła swoje plany wejścia
w produkcję w Polsce, czyli model od
dawna wykorzystywany we Francji. Należy domniemywać, że powyższy trend
utrzyma się przez najbliższe parę lat
i Biedronka osiągnie swój cel odnośnie
ilości sklepów, które będą prawdopodobnie na „każdym rogu ulicy”. Dynamiczny rozwój tej sieci wskazuje, że
Polacy docenili jakość, asortyment oraz

w Polsce około 300 takich sklepów. Konsumenci coraz częściej wybierają ofertę
e-commerce lub zakupy mieszane (zapoznanie się z ofertą sklepu stacjonarnego,
aby finalnie zakupić wybrany towar w Internecie).
Niska cena przestała być jedynym
czynnikiem, który przyciąga klienta i decyduje o jego wyborze. Równie ważna
stała się dostępność, możliwość obejrzenia i porównania cen w Internecie

konsumenckie i pozwala na wyznaczenie
strategii handlowej, komunikacyjnej, tak
by sprostać oczekiwaniom konsumentów
w trudnych czasach. Kryzys wymusza
poszukiwanie produktów najtańszych,
czyli zmienia się percepcja koszyka zakupowego klienta – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Robert Noceń, dyrektor
marketingu Carrefour Polska.
Majowa wartość Barometru Carrefour
wyniosła -15,5 pkt. (w skali od -100 do

zaoferowane ceny. Ruch konkurencji
w tą samą stronę, co Biedronka oznacza, że konsumenci na tym skorzystają
poprzez zwiększoną dostępność sklepów
oraz lepszą jakość oraz asortyment przy
atrakcyjnych cenach – twierdzi ekspert
Deloitte. Jego zdaniem jednak największym wzywaniem dla handlu będzie
walka o wirtualnego klienta.
– W najbliższym czasie sieci handlowe muszą skupić się przede wszystkim na
ułatwianiu konsumentom zakupów przez
internet. W 2016 r. handel e-commerce
będzie stanowić już bowiem jedną piątą
całkowitej sprzedaży detalicznej, takie
są wnioski z corocznego raportu „Global
Powers of Retailing 2013. Retail Beyond”
przygotowanego przez Deloitte. Również
w Polsce sklepy spożywcze online notują przyspieszony wzrost. Obecnie działa

i wreszcie różnorodność wyboru. Dotyczy to wszystkich branż: począwszy od
sklepów spożywczych po dobra luksusowe i sprzęt elektroniczny – wyjaśnia Piotr
Świętochowski.
Z badania przeprowadzonego na
zlecenie firmy Carrefour Polska wynika, że Polacy stosują różne strategie
oszczędzania na zakupach – kupują
w tańszych sklepach, szukają promocji,
korzystają z programów lojalnościowych (np. karty seniora) oraz wybierają produkty marki własnej sklepu.
Jak podkreślają autorzy badania, nie
kupujemy wcale mniej, kupujemy inaczej.
– Barometr Carrefour, czyli analizę
nastrojów konsumenckich, realizujemy
wspólnie z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Pokazuje on nastroje

+100). Oznacza to spadek w porównaniu
z notowaniem z poprzedniego miesiąca
o 0,7 pkt., co wskazuje na niekorzystny
stan koniunktury konsumenckiej.
Najniższa od wielu lat dynamika konsumpcji to skutek spowolnienia gospodarczego, wynikającego ze złej sytuacji
na rynku pracy oraz niekorzystnych prognoz makroekonomicznych. Wprawdzie
średnia wartość Barometru w 2013 roku
jest wyższa niż średnia dla całego roku
2012, to według Bohdana Wyżnikiewicza, wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, zauważalny wzrost
konsumpcji nastąpi dopiero w 2014 r.
Wszystko to wpływa na zmianę zachowań konsumpcyjnych Polaków. – Nie
kupujemy mniej, kupujemy inaczej. Jako
konsumenci szukamy tańszych zakupów,
co nie oznacza, że nie kupujemy w ogóle.

Walka o wirtualnego klienta
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Urlopy i wynagrodzenia urlopowe

S

ezon urlopowy jest przed nami,
warto więc przypomnieć naszym
Czytelnikom zasady udzielania
urlopu wypoczynkowego , jak również
zasady naliczania wynagrodzenia urlopowego.
Art. 154 2 kodeksu .pracy reguluje przepisy., w myśl których urlopu udziela się
w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy, w wymiarze godzinowym,
odpowiadającym dobowemu wymiarowi
czasu pracy pracownika w danym dniu..
Przy udzielaniu urlopu, jeden dzień urlopu
odpowiada 8 godzinom pracy. Wymienione
zasady stosuje się odpowiednio do pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze
czasu pracy ,dla którego dobowa norma
czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
Urlopu udziela się zgodnie z planem
pracy lub na zaakceptowany przez szefa
wniosek pracownika w dniach pracy, czyli w dniach, w których pracownik zgodnie
z rozkładem czasu pracy ma świadczyć
pracę (bez względu na to, czy jest to dzień
roboczy, niedziela czy święto). Jedyny
wyjątek (od zasady udzielania urlopu
w dniach) dotyczy możliwości udzielenia
pracownikowi urlopu na część dnia pracy
– ale tylko w przypadku, gdy pozostało
mniej godzin urlopu niż wynosi dobowy
wymiar czasu pracy tego pracownika,
czyli w zasadzie jeden raz w roku, kiedy
pracownik wykorzystał już prawie cały
urlop. Możliwość pozostania niepełnego
dnia urlopu dotyczy wyłącznie pracowników pracujących w innym rozkładzie
czasu pracy niż stała praca po 8 godzin.
Urlopu udziela się w dniach, ale rozlicza się w godzinach. W momencie
ustalania „wartości” nabytego przez pracownika urlopu, dzień urlopu „wart” jest

8 godzin. Urlop w wymiarze 26 dni oznacza 208 godzin urlopu, a urlop w wymiarze 20 dni – 160 godzin.
W przypadku pracownika zatrudnionego w równoważnych normach czasu
pracy, którego dobowy wymiar czasu pracy jest zróżnicowany, liczba dni urlopu
zależy od wymiaru dobowego w dniach
pracy, w których pracownik korzystał
z urlopu. Udzielając urlopu na dni pracy
równocześnie trzeba zliczać godziny pracy
w poszczególnych dniach, w których pracownik korzysta z urlopu i tę liczbę godzin
odjąć od liczby należnych godzin urlopu
przysługującego danemu pracownikowi
(czyli od 208 lub 160 godzin). W systemach czasu pracy, w których nie jest konieczne planowanie rozkładu czasu pracy
dla pracowników urlopu wypoczynkowego również udziela się na dni pracy, z tym,
że dni pracy i godziny wyznacza regulamin
pracy obowiązujący w danej spółdzielni.
Przypominam o zmianie terminu udzielania zaległego urlopu i tak zgodnie ze znowelizowanym w listopadzie 2011r. art.168
kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego
za rok 2012 r. pracodawca będzie mógł
udzielić do 30 września 2013 r.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie urlopowe obowiązuje generalna zasada ujęta
w art.172 kodeksu pracy, że pracownik
za czas urlopu powinien otrzymać takie
wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jest to zasada
stosowana wprost przy wynagrodzeniu
w stałej wysokości w systemie tzw. czasowym. Natomiast w systemach prowizyjnych, czasowo-premiowych zmienne
składniki wynagrodzenia takie jak prowizja oraz premia obliczane są na podstawie
przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3
miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zasady te określone są

w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu
pieniężnego za nie wykorzystany urlop.
W wynagrodzeniu urlopowym nie
uwzględnia się m.in. nagród jubileuszowych, nagród z podziału nadwyżki bilansowej, wynagrodzenia za czas choroby,
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej
nieobecności, jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za wykonanie określonego zlecenia, odpraw emerytalnych
lub rentowych oraz innych odpraw, wynagrodzenia za niezawiniony przestój ,za
czas gotowości do pracy oraz kwot wyrównania wynagrodzenia do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Dla celów ustalenia wynagrodzenia
urlopowego rozporządzenie dzieli składniki wynagrodzenia na trzy grupy:
1) wynagrodzenie określone stawką
miesięczną w stałej wysokości – płaca
zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek
funkcyjny, stała miesięczna premia regulaminowa,
2) składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden
miesiąc – prowizja, wynagrodzenie
określone stawką godzinową, premia
miesięczna określona procentowo od
wynagrodzenia zmiennego,
3) składniki wynagrodzenia wypłacane
za okresy dłuższe niż miesiąc– premie
kwartalne, roczne.
Składniki wynagrodzenia wymienione
w grupie 1 uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu z dochodu uzyskiwanego
przez pracownika z tego stosunku pracy,
w którym uzyskał prawo do urlopu. Nie

uwzględnia się dochodu z innych umów
np. umów o dzieło, zlecenia.
Składniki wymienione w grupie 2 należy uwzględnić przy ustalania urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej
pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc
rozpoczęcia urlopu.
W przypadkach zmiany w składnikach
wynagrodzenia wymienionych powyżej lub
zmiany wysokości tych składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru,
w miesiącu wykorzystywania urlopu albo
przed jego rozpoczęciem, podstawę tę należy ustalić ponownie z uwzględnieniem
tych zmian. Każdą zmianę składnika wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy
należy uwzględnić od początku okresu rozliczeniowego, a nie od daty jej faktycznego
wprowadzenia.
Gdy pracownikowi korzystającemu
z urlopu wypoczynkowego nie przysługiwało wynagrodzenie za co najmniej jeden
pełny miesiąc z przyjętych do podstawy
wymiaru wynagrodzenia, to do obliczenia wynagrodzenia urlopowego należy
przyjąć najbliższe poprzedzające miesiące, za które takie składniki przysługiwały. Składniki wynagrodzenia wymienione
w grupie 3 wypłaca się w przyjętych u danego pracodawcy terminach ich wypłaty,
przy czym okres urlopu jest uwzględniany jak okres wykonywania pracy.
W przypadku wypłaty pracownikom
deputatów okres urlopu wypoczynkowego
traktuje się jak okres wykonywania pracy.
Pracownik może wystąpić z wnioskiem
do pracodawcy o wypłacenie wynagrodzenia urlopowego za okres urlopu wypoczynkowego przed rozpoczęciem tego
urlopu. w terminach płatności wynagrodzenia przyjętych w regulaminie pracy.
Monika Bobke

po sześciu tygodniach, czy dany produkt
się sprawdził, czy trzeba go ściągać ze
sklepowych półek. Dziś na odpowiednie efekty trzeba czekać nawet trzy lata.
My jako duży gracz możemy sobie na to
pozwolić, ale wielu mniejszych producentów nie ma szans w tym wyścigu, bo
brakuje im pieniędzy i cierpliwości – komentuje Pawiński.
Paneliści byli zgodni, że tradycyjny
handel czekają duże zmiany. – Niektóre produkty w ogóle przestaną być
eksponowane w tradycyjnych sklepach. Zmieni się też kanał dystrybucji
żywności. Rok temu Tesco stworzyło sklep internetowy, który dziś jest dostępny
dla 18 proc. mieszkańców Polski. Chcemy podwoić tę liczbę do końca tego roku
– zadeklarował Ryszard Tomaszewski,
według którego internetowy sklep Tesco
to duży sukces.
– Już teraz mamy sklepy, w których
20-30 proc. przychodów pochodzi
z zamówień składanych przez internet –
powiedział. A przy tym trzeba pamiętać,
że dochody z e-handlu to ciągle tylko
znikomy procent przychodów sieci handlowych – obecnie stanowi on jedynie 3
proc. przychodów z handlu, podczas gdy
na przykład w Wielkiej Brytanii ten odsetek jest prawie trzy razy większy.
Opr.MG
Obserwujemy zachowania, które są nieco
anormalne do kryzysu światowego, np.
rośnie nam sprzedaż produktów nieżywnościowych, podczas gdy na Zachodzie
jest odwrotnie – podkreśla Robert Noceń.
Badania „Współczesne praktyki zakupowe”, przeprowadzone w marcu
i kwietniu 2013 r., pokazały sposoby
polskich konsumentów na oszczędzanie. Przepytano konsumentów w pięciu
miastach w trzech województwach: mazowieckim (Warszawa), wielkopolskim
(Poznań i Gniezno) oraz śląskim (Bytom
i Katowice). Z wywiadów wynika, że
polscy konsumenci stosują różne strategie oszczędzania: zakupy w tańszych
sklepach, wyszukiwanie promocji, korzystanie z programów lojalnościowych
(szczególnie popularna jest karta seniora) oraz nabywanie produktów marki
własnej.
– Jesteśmy takimi sprytnymi konsumentami. Potrafimy kupić tańszy produkt bazowy jak kasza, np. marki własnej, ale pozwolić sobie wtedy na trochę
lepsze mięso czy sos, żeby zrobić obiad.
Obserwujemy bardziej takie zmiany niż
zaniechanie zakupów. Jeść musimy, a my
mamy to szczęście, że jesteśmy firmą
głównie bazującą na ofercie produktów
spożywczych – mówi Noceń. Ponadto
klienci korzystają z gazetek promocyjnych i w przypadku korzystnej promocji
kupują produkty na zapas.
Opr.MG

l Panorama Wydarzeń l
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Zakaz
handlu
w niedziele

ak informuje PAP 27 maja br., zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę przewiduje projekt
zmian w kodeksie pracy, który trafił
do Sejmu. „Niedziela w polskiej tradycji jest dniem świętym i rodzinnym”
– czytamy w uzasadnieniu projektu,
pod którym podpisali się posłowie PiS,
PO, PSL i SP.
„Trudno uznać, że funkcjonowanie
wszystkich placówek handlowych w
niedzielę jest uzasadnione koniecznością zaspokajania codziennych potrzeb
ludności” – czytamy w uzasadnieniu
projektu.
Wnioskodawcy przekonują, że zakaz
pracy w niedzielę stworzy „nową jakość
życia dla rodzin” – nie tylko tych, których członkowie pracują w handlu, ale
też „rodzin zapędzonych w szaleńczą
chęć kupowania niekoniecznie z potrzeby
– a pod wpływem reklamy i bez szacunku
dla poświęcenia pracujących w niedzielę, a przede wszystkim bez szacunku dla
swoich najbliższych”.
W uzasadnieniu autorzy projektu
przekonują również, że daje on „szansę
na ożywienie centrów miast, parków,
deptaków i skwerów, z których to coraz
częściej ludność w dni wolne wysysana
jest do podmiejskich centrów handlowych”.
Ich zdaniem te zmiany w kodeksie
pracy nie spowodują też wzrostu bezrobocia. Proponowane rozwiązania przyczynią się ponadto do poprawy sytuacji
finansowej małych rodzinnych sklepów,
które od lat borykają się z nierówną konkurencją z dużymi placówkami handlowymi” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Str. 															
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Po irlandzku, czesku i polsku

W

samym centrum Warszawy, vis a vis
Muzeum Narodowego, mimo ruchliwych Alej Jerozolimskich, jednak tu
w ogródku oddzielonym od ulicy płotem
z trzciny można poczuć się relaksowo.
Kuszą w tym EMERALD IRISH PUB
promocje piwne, bo od niedzieli do poniedziałku podają litrowe kufle czeskiego
Pilznera po 12 zł, a od wtorku do soboty
litrowe kufle Tyskiego, lub Lecha po 11
zł. Do tego warto spróbować wyborny
półmisek mięs z grilla za 25 zł, składający się z kawałków białej kiełbasy,
schabu, karkówki i polędwicy wieprzowej. Ewentualnie pierogi za 16 zł, tosty
z kurczakiem za 15, albo oryginalny garczek smalcu 250 g z ogórkami kiszonymi
i chlebem za 16 zł.
W wiosenne południe przy wietrze od
Wisły dobrze rozmawiało się z kolegą
przy Pilznerze, tylko nieopatrznie pomyliliśmy dzień promocji...

T

Młodości smak

ak, to znakomity lokal – META - na
lufkę z kumplami, z dobrymi wspomnieniami z młodości, gdy takich met
było sporo na Pradze, czy w centrum. Np.
kilka „Kamer” tu na Foksal, w tym „dla
ubogich”, z wejściem od Kopernika, czy
słynna knajpa u dziennikarzy gdzie brylowali Maklakiewicz z Himilsbachem.
Teraz młodzież poznaje tu echa dawnych
klimatów. Za tanie pieniądze można odetchnąć dawnymi czasy.
My, starzy kumple wpadamy tu czasem, nie tylko by wspominać, ale przypomnieć sobie smak prawdziwego tatara,
galaretki, śledzia, białej kiełbasy tylko po
9 zł. Do tego schłodzona dobrze wódka

AKWARIUM

U

tych ryb albinizm jest dziedziczny. Ryby tego gatunku nie są
wojownicze i dlatego można je
hodować łącznie z innymi spokojnymi
gatunkami .Najlepiej hodować je w grupie kilku osobników, dzięki czemu szybko
można doczekać się potomstwa. Zbiornik,
w którym będziemy hodować rybki powinien mieć dno pokryte drobnym piaskiem, bądź żwirem, dzięki czemu ryby nie
będą sobie uszkadzały drobnych wąsików
w czasie poszukiwania pokarmu.
Akwarium hodowlane powinno mieć
pojemność co najmniej 60 cm i być nie
za wysokie, przykryte z góry szkłem
chroniącym ryby przed niekontrolowanym
opuszczeniem zbiornika .Parametry wody
powinny się mieścić w następujących
granicach: temperatura 18-28 st C o umiarkowanej twardości i dość szerokich

za 5 zł i można gadać do woli. Ponieważ
wieczorem jest tłok, najlepiej wskoczyć
w południe i teraz w ciepłe dni usiąść
w ogródku. Biała kiełbasa podana z pomidorem, ogórkiem, musztardą i chrzanem była akurat! Beczkowe raczej nie
zachwyca. Obsługa za to sprawna, choć
nieco natarczywa.

B

Na koleżeński lunch

yliśmy tu w RESTAUACJI ZGODA
przy ul. Zgoda w gronie kolegów,
w przerwie wędrówki podczas Nocy Muzeów. Właśnie wyszliśmy z wrażeniami
z Domu Pod Orłami, gdzie w ramach
Nocy Kooperatystów Muzeum Historii
Spółdzielczości przypominało o bogatych dziejach spółdzielni „Społem” i innych, związanych z Warszawą i Polską od
1869 r. Usiedliśmy na piwie łomżyńskim,
kawie mrożonej i sokach wyciskanych,
zaglądając do karty. Skusiłem się na śledzia w śmietanie, a jeden z kolegów na
naleśniki z serem i śmietaną. I inni nam
zazdrościli, mimo że wszyscy byliśmy
po obiedzie. Śledź nie za słony, soczysty,
śmietana gęsta, a naleśniki podobno smakowite i słodkie.
To nas zachęca do skorzystania z oferty
w dni robocze, bo podają tu potrawy polskie, w tym kopytka i pierogi wyrabiane
na miejscu. Okraszone polskimi ziołami
muszą smakować swojsko, łącznie z codziennym lunchem po 19 zł. W ofercie
np. w piątki jest grzybowa z zacierkami,
ryba smażona z frytkami lub potrawka
z kurczaka z ryżem. Do tego zawsze bufet
sałatkowy gratis!
W porównaniu do sąsiednich w tej
samej sieci przy ul. Zgoda - drogiego
Borpince i taniego Krokiecika, ceny tutaj
są uśrednione. Np. zraz z kaszą za 35 zł,

D

granicach pH. Na dnie zbiornika między
wolną piaszczystą przestrzenią powinny
być stworzone kryjówki z korzeni czy
też z kamieni. Roślinność powinna być
obsadzona na bokach i przy tylnej ścianie
akwarium .
Z odżywianiem ryb nie ma problemu - żerują w dzień przyjmując
żywy, jak i pokarm płatkowy, czy też
w postaci tabletek. Do tarła przystępują
po częściowej wymianie i ochłodzeniu
wody, która powinna być dobrze natleniona.
Po burzliwym tarle ikra składana
jest w kieszonkę na brzuchu samca,
utworzoną przez złożone płetwy
brzuszne i zapładniana, a następnie
przyklejana do liści czy szyby zbiornika. Z mojego doświadczenia dobrze jest
zbierać ikrę na szklane płytki i przenosić

pokrywające śluzówkę błony śluzowej
przewodu pokarmowego. Do powikłań
należą: krwawienie z przewodu pokarmowego, zwężenie przełyku, zapalenie
mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zapalenie otrzewnej, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa.
Leczenie drożdżycy polega najczęściej na stosowaniu preparatów doustnych
tj. leków takich jak Flukonazol, w przypadku drożdżycy usytuowanej w jelitach,
żołądku lub innych narządach układu
pokarmowego stosuje się preparaty dożylne – najpopularniejszym lekiem jest
w tym przypadku amfoterycyna B. Po
etapie uśmiercenia drożdży drogą zmia-

Fraszki Jana Sztaudyngera
Klejnoty
Pan dał pani perły.
Chłop babie korale.
Ja klejnot rodzinny –
ale się nie chwalę...
Na babę
A któż by się z babą
pokazywał brzydką,
Uciekniesz od takiej,
choć przyszyje nitką.
Na mężczyzn
Wciąż przygadują babom,
Choć sami są ... płcią słabą!

T

No eat, no fly!

o jest niebywałe! Jedyny lokal gastronomiczny tej firmy na poziomie
przylotów międzynarodowego lotniska
w Warszawie. FLYING BISTRO powinno być wizytówką kraju, stolicy i dworca
lotniczego, ale jest nią fa-tal-ną! Przeraźliwy nieustanny hałas dyskwalifikuje
ten lokal! To nie do wytrzymania. Huk,
jęk, rzężenie, a wręcz ryk chłodziarek, do
wtóru rzucanych niedbale naczyń i sztućców z niedomykanych drzwi kuchennych, rywalizuje ze skrzeczącą muzyką
na poziomie disco polo.
Wystrój samolotowy, tzn. małe okienka owalne w ścianie, wygodne jasne fotele kręcone, ale psuje to szaro-czarny sufit.
Obsługa szybka, ale kelner mimo zapewnienia o golonce po bawarsku, pieczonej
w piwie, przyniósł duży kawałek mięsa
bez kości, bez doprawienia i aromatu. Za
to danie zapłaciłem 41,90 zł - drogo. Tak
jak za inne potrawy, napoje, kawy. Żurek
kosztuje tu 16,90, schabowy 33,90, pierogi 22,90, Żywiec 16 zł! Zwykła woda
Kropla Beskidu - 7,90 zł.
Gdyby jakośc potraw była wysoka,
a lokal był relaksowy, jak np. na kolejowym Dworcu Centralnym, to byłoby OK.
A tak, to wbrew reklamie - NO EAT, NO
FLY! W sumie lokal odstrasza i szefowie lotniska, włodarze stolicy powinni
zadziałać...
SMAKOSZ

Kirysek albinos Corydoras albinos

Drożdżyca przewodu pokarmowego
rożdżaki są w warunkach naturalnych stałym i obowiązkowym
składnikiem mikroflory naszego
przewodu pokarmowego. W warunkach,
w których zachowana zostaje równowaga
odpornościowa ustroju np. podczas leczenia supresyjnego ,leczenia antybiotykami
lub u osób chorujących na cukrzycę, HIV,
ziarnicę złośliwą czy też białaczkę może
dochodzić do niekontrolowanej inwazji
drożdży.
Objawy drożdżycy przełyku, żołądka i jelit to pieczenie za mostkiem
i w nadbrzuszu, wzdęcia, biegunki, utrata apetytu. W obrazie endoskopowym
obserwujemy białe błyszczące tarczki

ozorki w chrzanie 28, schabowy w kapuście 29, rolada cielęca z grzybami 33. Ta
ostatnia wygląda kusząco i chyba zaproszę tu wkrótce swojego specjalnego gościa. Podobało nam się wnętrze z niebieskimi ścianami do jasnych mebli i białych
lamp, mimo że siedzieliśmy w ogródku,
gdzie o tej porze nie było dużego ruchu
samochodowego. Obsługa była sympatyczna i sprawna. Ale czas nas gonił do
dalszych muzeów.

Miłe piekło
Ja nie skarżę się na żonę,
Miłym ogniem do niej płonę.
Mleczna droga
Słynie przecież z tego
ta niebieska ścieżka,
Weszłaś w nią z kochankiem,
wyniosłaś oseska.
Dwa światy
Nie nęci mnie tamten świat,
Tak bardzo temu jestem rad.

do dobrze natlenionego zbiornika,
w którym trzeba utrzymywać czystość.
Po 4-5 dniach z ikry wylęga się narybek,
który po 24 godzinach zaczyna żerować.
Można go karmić pyłkiem żółtkowym.

M.W.
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Impulsywny indywidualista a
takim jesteś musi działać kolektywnie. Postaraj się o wypoczynek, o relaks z książką czy
z ulubioną muzyką. Z bliskimi wyjaśnij
nieporozumienia.

Byk 21.IV–21.V

W tym miesiącu staraj się
zapewnić sobie sukcesy
materialne. Twoje zdrowie
wymagać będzie większej niż do tej pory
troski. W czerwcu masz zielone światło w
sprawach osobistych.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Działaj rutynowo i bez
pośpiechu , podejmując trudne
decyzje radź się przyjaciół
i rodziny. Zweryfikuj swoje plany na teraz
i na przyszłość. Wskazany wypoczynek.

Waga 23.IX–23.X

Dobry układ gwiazd .To okres
w którym rozwijasz się intelektualnie i duchowo. Ważne
zdrowie psychiczne i fizyczne, a więc należy o nie zadbać.

Skorpion 24.X –22.XI

Zbytnio nie przyspieszaj.
Nawet jeśli jesteś zmuszony
do podejmowania radykalnych
decyzji nie czyń tego natychmiast. Ważne
są przemyślenia i uzyskane porady.

Strzelec 23.XI–23.XII

Czeka cię wiele pozytywnych
zdarzeń. Dokonasz wielu
pożytecznych dla siebie zmian.
Problemy mogą się zdarzyć, ale dzielnie
je pokonasz. Grunt to optymizm.

Rak 22.VI–22.VII

Do 22 czerwca zwolnij
tempo . Z podejmowaniem
decyzji zaczekaj na lepszy
czas przy zachowaniu dotychczasowych planów. Zadbaj
o miły i pogodny nastrój.

Koziorożec 24.XII–20.I

Zadbaj o zdrowie. Zmęczenie
a co za tym idzie rozdrażnienie
dadzą ci się we znaki.
Odpocznij (!)a wszystko wróci do normy.
Pozostań wierny swemu wyborowi.

Lew 23.VII–22.VIII

Ważne są w tym okresie
kontakty z przyjaciółmi. Z
pewnością będą one pomocne
w podejmowaniu ważnych decyzji. Dla
zachowania dobrej formy zadbaj o odpoczynek.

Wodnik 21.I–20.II

Nie zamykaj się w kręgu drobnych spraw. Pokonywanie
trudności w tym miesiącu
wzmocni cię. Zadbaj o swoje zdrowie
bardziej niż do tej pory.

Panna 23.VIII–22.IX

Podjęte w tych dniach
decyzje okażą się strzałem w
dziesiątkę. Wskazana troska
o zdrowie. Do 27. załatwiaj trudne sprawy. Możesz liczyć na wsparcie bliskich
osób.



Ryby 21.II–20.III

Swoje zamierzenia i postanowienia realizuj konsekwentnie tak jak do tej pory.
Poważne zmiany zaplanuj na trzecią dekadę. Warto pomyśleć o odpoczynku.

Krzyżówka nr 6 z hasłem
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ
ny diety i środków antygrzybiczych należy pozbyć się ich z naszego przewodu
pokarmowego. Candida albicans posiada
łatwość przywierania do błon śluzowych
więc nawet martwa nadal przylega do
ścianek jelit.
Dosyć skutecznym sposobem oczyszczenia oprócz zwiększenia zawartości
błonnika w naszej diecie jest picie szklanki wody z Psyluim, Bentonite i Caprylic
acid. Psylium posiada właściwości wchłaniania w postaci galarety, materiału odłożonego w jelitach. Bentonite czyli popiół
wulkaniczny ma właściwości rozkładania
trucizn, które psylium usuwa z organizmu. Ponadto zalecane są lewatywy jako
środek oczyszczający jelito grube przy
użyciu filtrowanej, przegotowanej wody
max do 1 litra. Do pierwszej lewatywy
można dodać w/w środków antygrzybiczych, celem wypłukania nadmiaru materiału fekalnego i redukcji ilości drożdży
w jelitach. Druga może zawierać probiotics, celem repopulacji dobrych bakterii.
Drożdżyca jest chorobą tak przykrą
dla człowieka, że po wyleczeniu się z niej
większość ludzi pragnie stosować dalej
profilaktykę, polegającą na właściwym
sposobie odżywiania się, stosowaniu
preparatów witaminowo-mineralnych,
roślinnych i probiotyków. Owocuje to
szybkim powrotem do zdrowia, odzyskaniem energii i witalności. Sprawnie funkcjonujący system odporności zapobiega
zachorowaniom na wszelkie choroby
infekcyjne
ESKULAP
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Wszystkie litery ponumerowane w prawym dolnym rogu napisane w kolejności
od 1-35 utworzą hasło:

Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 5 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 maja 2013

Poziomo: 1) niedaleko Kazimierza
Dolnego, 5) trwały rysunek na ciele, 8)
duża wstążka, 9) opały, 10) papierowa
lub z materiału, 11) żużel na ściance pieca hutniczego, 13) myśl przewodnia, 16)
daje światło, 20) gumowy but, 23) Janko
z noweli Sienkiewicza, 24) niezbędny
w każdym biurze, 25) kraina hist. miedzy
Nysą a Łabą, 26) tancerz, 27) zmierza do
oazy.

Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez PSS Garwolin

Pionowo: 1) piąta planeta układu
słonecznego, 2) biuro notariusza, 3) europejczyk, 4) instrument muzyczny, 5)
ciemiężyciel, 6) ssak z krótką trąbą, 7)
forma podróżowania, 12) schronienie,
14) stolica stanu Oklahoma, 15) obfite żywienie bydła, 17) potrawa z mąki kukurydzianej,18) szalej jadowity, 19) zona, 21)
kopia, duplikat, 22) embolia, 23) kwietniowy solenizant.

Rozwiązanie krzyżówki
z nr 4/2013
Poziomo: 1gorczyca, 5) doktor, 8)
leszcz, 9) Imiennik, 10) ojczyzna, 11)
Kielce, 13) Idaho, 16) Aspis, 20) asysta,
23) japonizm, 24) altruizm, 25) Społem,
26) skorki, 27) syntaksa.
Pionowo: 1) gulgot, 2) rosiczka, 3)
zaczyn, 4) Alina, 5) drink, 6) konie, 7)
owieczki, 12) Irka, 14) durszlak, 15) ocet,
17) Popiołek, 18) kompot, 19) amimia,
21) serir, 22) alibi, 23) James.
HASŁO: MAJONEZ KIELECKI
NASZ NAJLEPSZY.
Nagrodę wylosowała ....................
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