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ostatniej chwili: Ministerstwo Finansów poinformowało 5 kwietnia
br. że w ciągu tygodnia skieruje do konsultacji z handlowcami kolejne dwie wersje projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej;
projekt resortowy oraz projekt poselski. W konsultacjach z pewnością wezmą udział spółdzielcy spod znaku Społem i Samopomocy Chłopskiej. Szerzej
piszemy o tym na str.3, polecając także lekturę świetnego wywiadu wiceprezesa KZRSS Społem Ryszarda Jaśkowskiego w marcowym numerze bratniej
„Tęczy Polskiej”. /red./
Dokończenie na str. 3
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Piękny wiek

Konferencja Wiosenna
W

Prof. U. Kłosiewicz-Górecka i prezes
J. Wójtowicz-Garwoła.

dniu 14 marca br. w siedzibie Business Centre Club
w Pałacu Lubomirskich
w Warszawie, odbyła się Konferencja Handlowa Mazowieckiej Agencji
Handlowej Społem WIOSNA 2016,
pod hasłem: „Innowacje i ich wpływ
na konkurencyjność przedsiębiorstw
handlowych”. W jej programie znalazł się wykład prof. Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej z Instytutu Badań
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur na
temat określony w tytule konferencji.
W pięknej sali klubowej BCC, w otoczeniu historycznych portretów sławnych Polaków i ciemnych stylowych
mebli, Konferencję otworzyła i powitała uczestników Jadwiga WójtowiczGarwoła, prezes Zarządu MAH. Wśród
nich szczególnie serdecznie prezesa
Krajowej Platformy Handlowej Spo-

łem Ryszarda Jaśkowskiego, nowego
udziałowca Agencji i przewodniczącą
Rady Nadzorczej MAH, prezes WSS
Śródmieście Annę Tylkowską.
Wykład prof.Urszuli KłosiewiczGóreckiej – Innowacje i ich wpływ na
konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych – skupił baczną uwagę wszystkich uczestników konferencji. Społemowcy są bowiem świadomi, tego, że
to bardzo aktualny problem i konieczne
są w tym kierunku działania w każdej
dziedzinie rozwijającej się gospodarki.
Handel jest szczególnie wrażliwą sferą,
w której dokonują się zmiany w strategiach zarządzania dla podniesienia
konkurencyjności firmy. Mówiła o tym
z naciskiem pani profesor w swej preDokończenie na str. 3

Przed VI Kongresem Spółdzielczości

Wspólnoty kontra egoizmy
W
warszawskim
Muzeum
Niepodległości, 4 kwietnia br. Klub Inteligencji
Polskiej zorganizował spotkanie
pt. „Spółdzielczość - to przeszłość,
czy przyszłość?”. Temat zaprezentowali prezes Krajowej Rady
Spółdzielczej Alfred Domagalski
i prezes Towarzystwa Spółdzielców,
a jednocześnie wiceprezes KIP dr
Krzysztof Lachowski. Spotkanie
prowadzili prezes KIP dr Dariusz
Grabowski i sekretarz generalny
Klubu adm.Marek Toczek. Było to
jedno z ważkich wystąpień na publicznym forum działaczy polskiego
ruchu spółdzielczego, propagujących jego problemy przed tegorocznym listopadowym VI Kongresem
Spółdzielczości. Dokończenie na str. 3

W prezydium od lewej: A. Domagalski, D. Grabowski i M. Toczek.

Spotkania świąteczne

SS Mokpol

T

Dwa projekty

radycyjnie,
jak
co
roku,
z okazji świąt wielkanocnych,
aby podzielić się jajkiem i złożyć
sobie wzajemne życzenia, w siedzibie Spółdzielni Spożywców Mokpol
spotkali się członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i zasłużeni seniorzy
spółdzielni. W ciepłych słowach swoje
refleksyjne życzenia przekazali prezes
Sylwester Cerański i przewodnicząca
Rady Krystyna Reduch, nawiązując
do wielkanocnych nastrojów, pełnych
pojednania i nadziei. Prosili również
o przekazanie życzeń swoim współpracownikom i rodzinom.
W podobnym duchu swoje okolicznościowe wiersze deklamowała,



przy aplauzie zebranych Krystyna Dobrowolska. Wskazała, że wspólne dobro polskie
powinno powstawać z ludzkiej pracy, „z miłości, a nie
z chciwości”. Niezapomniane
wiersze księdza Jana Twardowskiego cytowała też Janina
Koryl. Przy świątecznym stole
długo jeszcze w rozmowach
poddawano się przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze
spółdzielczej. Nie zapomniano
też, by przekazać życzenia całej
załodze i członkom spółdzielni.
DG
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egoroczny
marzec
w śródmiejskim Kole
Spółdzielczyń to dwa
wyjątkowe spotkania. 8
marca br. w Dniu Kobiet
przy słodkim poczęstunku
członkinie Koła przyjęły serdeczne życzenia z okazji Ich
święta. Wszystkie uczestniczki otrzymały wykonane
przez podopiecznych Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Koźmińskiej
7 w Warszawie, serduszka

ozdobione techniką decoupage. Był też
symboliczny kwiatek i upominek. Miła
atmosfera udzieliła się zgromadzonym
tak mocno, że ciężko było się rozstać.
Ale już 22 marca br. Panie spotkały
się z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzenia z tej okazji
złożyła przewodnicząca Koła p. Anna
Gortatewicz. Na świątecznie udekorowanym bukszpanem stole królowały
jaja – symbol odradzającego się życia, symbol zwycięstwa nad śmiercią.
Wśród potraw nie zabrakło wypieków
p. Małgorzaty Cempel-Zgierskiej.
Były też czekoladowe zajączki - symbolizujące wiosnę i życie, kurczaczki wielkanocne - podobnie jak jaja
symbolizuje nowe życie. Panującej
atmosferze przyświecały życzenia:
„By Zmartwychwstanie Pańskie, które
niesie odrodzenie duchowe, napełniło
wszystkich spokojem i wiarą, dało siłę
w pokonywaniu trudności i pozwoliło
z ufnością patrzeć w przyszłość”. DB

T

o był bardzo wyjątkowy dzień, przede wszystkim dlatego, że 4 marca
2016 roku, setną rocznicę urodzin obchodziła nasza Koleżanka, Pani
BOLESŁAWA RUŻALSKA. Z tej też okazji delegacja śródmiejskiej
Spółdzielni pojechała na Suwalszczyznę, by osobiście ucałować Jubilatkę,
wręczyć kwiaty i upominki oraz pisemne życzenia i gratulacje od Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, Koła Spółdzielczyń oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka”. Wśród podarunków znalazł się m.in. album ze zdjęciami
szacownej Pani Lusi zrobionymi podczas różnych spółdzielczych spotkań, na
przestrzeni kilku ostatnich lat. Przytulając go do serca z łezką wzruszenia
w oku dziękowała wszystkim za pamięć, za rozdzwoniony tego (i nie tylko)
dnia telefon, za przysłane listy.
Swym przybyciem społemowcy dopiero zapoczątkowali uroczystości. O godzinie 12-tej Jubilatkę zaszczyciła swą obecnością Wójt Gminy Nowinka Dorota Winiewicz i jej asystentka Paulina Kosiorek. Prócz pięknego bukietu kwiatów
i życzeń, przekazała na ręce Jubilatki listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło „... Święty Jan Paweł II nazwał Seniorów „strażnikami pamięci zbiorowej”, którzy „mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych
ideałów i wartości”. Proszę więc pamiętać, że ciągle potrzebujemy doświadczenia
i mądrych rad osób takich, jak Pani...” i Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego „... 100 lat życia to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością,
którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone blaskiem i cieniem codziennego życia. Utworzyły one cenną i trwałą bazę, z której korzystały – czerpiąc wiedzę i dojrzałość – najdroższe Pani osoby...”
Ciepło domowego kominka podgrzewało panującą atmosferę. Były toasty, śpiewy, życzenia, tort ze świeczkami. Były rozmowy i życzenia, nie obyło się też bez
dowcipów, którymi Nestorka umilała nasz pobyt. Był wspólny obiad przygotowany przez panią Hanię – przesympatyczną córkę p. Lusi. Cały czas towarzyszyły
nam też domowe zwierzęta pies Prezio oraz kotka Misia i kot Szczepan, które
potraktowały nas, jak swoich.
Pożegnanie z Jubilatką, nie należało do łatwych, chciałoby się pójść z Nią
na spacer aleją, która nad Wigrami wiosną zakwitnie bzami, zwiedzić okolicę
i tak po prostu pobyć. Ale nikt nie mówi „do zobaczenia za rok”, gdyż drzwi
do tego pełnego ciepła i miłości domu stale otwarte są dla przyjaciół.
DANUTA BOGUCKA

WSG Centrum

J

Owocny bilans

uż w ubiegłym miesiącu pisaliśmy o wyśmienitych wynikach ekonomicznych Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej Centrum, jakie
prezes Halina Kalinowska zaprezentowała na trzech zebraniach członkowskich spółdzielni. Teraz, 17 marca br. potwierdzono to na Zebraniu
Przedstawicieli, które tradycyjnie odbyło się we własnej, popularnej kawiarni
Rozdroże. W prezydium zasiadły, od lewej: Bożena Solka – gł. Księgowa i czł.
Zarządu, Halina Mrozikiewicz – wiceprzewodnicząca RN, Halina Kalinowska – prezes Zarządu, Lidia Mizielińska – przewodnicząca RN i Regina Gaik
– czł. Zarządu.
Z wielką satysfakcją delegaci podzielili niemały zysk netto za rok 2015,
w wysokości 2,1 mln zł, w tym m.in. na stuprocentową dywidendę dla 132
członków i 1,6 mln zł na fundusz nagród dla 70-osobowej załogi. Wszystkie pięć
placówek, plus pięć obiektów w dzierżawie, osiągnęło dobre wyniki sprzedaży,
w tym wzorcowy bar mleczny Bambino najlepsze. Wzajemnym serdecznym
podziękowaniom i uśmiechom nie było końca, a w dyskusji Teresa Sieradzan
podsumowała, że znaczące sukcesy spółdzielni są rezultatem zachwycającej gospodarności kierownictwa WSG, z panią prezes na czele.
DG
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Felieton obywatelski

J

ak mówi Wikipedia, aborcja
w Polsce jest dopuszczalna
jedynie w trzech kwalifikowanych przypadkach określonych
przez kompromisową ustawę
z 1993 roku, kiedy to:
1.ciąża stanowi zagrożenie dla
życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
(bez ograniczeń ze względu na wiek
płodu,
2.badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem
kobiety ciężarnej,

w sprawie aborcji. „W imieniu tysięcy polskich kobiet prosimy Panią
o pomoc w powstrzymaniu kolejnego konfliktu społecznego i zatrzymaniu działań, które doprowadzą
do krzywdy i cierpienia wielu z nas”
– napisały posłanki Nowoczesnej
w liście do Agaty Kornhauser-Dudy,
małżonki Prezydenta Polski. Liczą,
że Pierwsza Dama przemówi do rozsądku rządowi, posłom PiS oraz mężowi, którzy deklarują poparcie dla
projektu nowej ustawy. – Zaostrzenie
przepisów aborcyjnych byłoby nieludzkie i okrutne dla polskich kobiet
– podkreśla w rozmowie z Onetem
posłanka Katarzyna Lubnauer, jedna
z sygnatariuszek listu.
– Chciałybyśmy poznać pogląd
Pierwszej Damy na ten jakże ważny
dla każdej kobiety temat. Liczymy,
że publicznie zabierze głos w tej

obywatelski, zarówno rząd, Prawo
i Sprawiedliwość oraz Prezydent RP
deklarują poparcie dla niego” – czytamy w liście.

Kompromisu nie naruszać

– Naszym zdaniem zaostrzenie
przepisów aborcyjnych byłoby nieludzkie i okrutne dla polskich kobiet. Gdyby weszły w życie, bardziej
restrykcyjne prawo, niż w Polsce,
obowiązywałoby, tylko na Malcie
i w Watykanie, jeżeli chodzi o Europę. Poza tym trzeba zdać sobie sprawę, że wbrew pozorom nie zmniejszyłoby to liczby aborcji, tylko
kazałoby Polkom szukać pomocy za
granicą – dodaje nasza rozmówczyni.
Na początku swego listu, który już został wysłany do Pierwszej
Damy, posłanki Nowoczesnej przypominają, że w niedzielę, 3 kwietnia, na ulicach wielu polskich miast
zgromadziły się tysiące ludzi przeciwstawiających się zaostrzeniu
prawa aborcyjnego. „W imieniu tysięcy polskich kobiet prosimy Panią
o pomoc w powstrzymaniu kolejnego konfliktu społecznego i zatrzymaniu działań, które doprowadzą do
krzywdy i cierpienia wielu z nas. Według sondaży, aż 66 proc. Polaków
sprzeciwia się zaostrzeniu przepisów
aborcyjnych. Choć złożony w Sejmie
projekt nowej ustawy ma charakter

„Śp. Prezydent Lech Kaczyński, postać ważna dla wielu Polaków, a dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który był jego bliskim
współpracownikiem
szczególnie,
w 2007 roku jasno wypowiedział się
o projekcie zaostrzenia obowiązującej ustawy: „Uważam, że osiągnięty
kompromis jest kompromisem, którego nie wolno naruszać. Powtarzam
– nie wolno naruszać”. Identyczny
pogląd reprezentowała Pierwsza
Dama, śp. Maria Kaczyńska, która była sygnatariuszką specjalnego
apelu do parlamentarzystów, aby nie
zmieniać ustawy antyaborcyjnej” –
przypominają autorki listu.
„My, posłanki Nowoczesnej, jesteśmy przekonane, że doskonale
rozumie Pani dramatyczne konsekwencje, jakie na wiele kobiet sprowadzi nowa ustawa. Każda z nas
może się znaleźć w sytuacji, w której
zostanie zmuszona by urodzić dziecko ciężko upośledzone lub będące
owocem gwałtu. Polskie kobiety są
odpowiedzialne i chcą mieć wybór.
A Państwo, w tak fundamentalnych
sytuacjach życiowych, powinno stać
po ich stronie, dając wsparcie i gwarantując prawo do decydowania” –
czytamy w dalszej części pisma.
„Radykalne zaostrzenie prawa
antyaborcyjnego nie spowoduje
zmniejszenia liczby aborcji, niezależnie od ich przyczyn. Efektem
radykalizacji ustawy będzie rozwój
podziemia aborcyjnego ze wszystkimi jego patologiami oraz jeszcze
większe cierpienie kobiet i ich najbliższych. Należy też zdawać sobie
sprawę z efektów pośrednich, jak
chociażby opór zgwałconych kobiet
przed zgłoszeniem tego przestępstwa
organom ścigania, a przez to spadek wykrywalności tego typu przestępstw i tym samym poczucie bezkarności gwałcicieli” – podkreślają
sygnatariuszki listu.
Wydaje się, że w trudnym okresie,
kiedy rosną zagrożenia terrorystyczne z zewnątrz, w obliczu spokojnego
przebiegu lipcowych Światowych
Dni Młodzieży i szczytu NATO
w Polsce, a także gdy spory polityczne wśród Polaków dramatycznie narastają, potrzebna jest rola koncyliacyjna i uspokajająca Kościoła. Jak za
Prymasa Tysiąclecia, niezapomnianego Stefana kard. Wyszyńskiego!
A nie tworzenia nowego, bolesnego
frontu podziału społecznego.
JAN MIŁOSIERNY

marca 1944 roku we wsi
Markowa koło Łańcuta
na Podkarpaciu doszło
do strasznego dramatu. Wczesnym
rankiem niemieccy żandarmi zamordowali 17 osób - Józefa i Wiktorię Ulmów
wraz z sześciorgiem małych dzieci, a także ośmiu Żydów z rodzin
Goldmanów i Szallów, którzy od

Uroczystość otwarcia tej oczekiwanej od lat historycznej placówki odbyło się z udziałem wielu ważnych
gości z prezydentem Andrzejem
Dudą z małżonką na czele. Przybyli
m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu
– Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego – Piotr
Gliński, przewodniczący Episkopatu
Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, naczelny rabin Polski – Michael
Schudrich, a także ambasador Izraela
w Polsce - Anna Azari. Obecni byli

gładę. Muzeum ma profesjonalną
ekspozycję w trzech językach: po
polsku, po angielsku i po hebrajsku.
Ulmowie od lat mieszkali w podłańcuckiej wsi Markowa, która przed
wojną liczyła 4,5 tys.osób, w tym
120 Żydów. Wśród osób najbardziej
zaangażowanych w pomoc Żydom
był Józef Ulma – dobry rolnik, działacz spółdzielczy, ogrodnik i pasjonat
fotografii. W 1935 roku utworzono
tu pierwszą w Polsce Spółdzielnię
Zdrowia. Rodzina Ulmów działała
w kilku spółdzielniach, a Józef Ulma

kilku lat ukrywali się w domostwie
Ulmów. Podczas strzelania do niej
Wiktoria zaczęła rodzić kolejne,
siódme dziecko, które także zostało zastrzelone. Niemiecka zbrodnia
w Markowej jest symbolem martyrologii Polaków zabijanych za niesienie pomocy Żydom i ukrywanie
ich przed niemieckim okupantem. Po
tragedii w domostwie Ulmów wielu
mieszkańców Markowej zwyczajnie
po ludzku bało się okropnie - wszak
w Polsce za przechowywanie Żydów
groziła kara śmierci. A jednak nie
wydali Niemcom ukrywanych Żydów – 21 z nich przeżyło wojnę.
Właśnie we wsi Markowa
otwarte zostało Muzeum Polaków
Ratujących Życie podczas II Wojny
Światowej imienia Rodziny Ulmów.

synowie i wnuki Abrahama Segala,
który przeżył okupację niemiecką
dzięki mieszkańcom Markowej.
W Muzeum jest 2900 tabliczek
z nazwiskami Żydów uratowanych
na Podkarpaciu. Liczba Polaków zabitych przez Niemców za udzielenie
pomocy Żydom podczas II Wojny
Światowej według różnych źródeł
wynosi około 5000 osób. Dlatego tak
dużo, gdyż podczas II Wojny Światowej tylko w Polsce groziła kara
śmierci za pomoc Żydom i ich ratowanie.
Dotychczas – powiedział dyrektor Muzeum, Mateusz Szpytma – nie
było w Polsce placówki prezentującej w usystematyzowany sposób
sylwetki Polaków, którzy odważnie
pomagali ludziom skazanym na za-

Piekło kobiet
3.zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodni od
początku ciąży.
Występowanie okoliczności określonej w pkt. 3 stwierdza prokurator,
pozostałe dwa lekarz inny niż przeprowadzający zabieg, chyba że ciąża
zagraża bezpośrednio życiu kobiety.
W przypadku kobiety małoletniej,
bądź ubezwłasnowolnionej całkowicie konieczna jest zgoda jej rodziców
bądź opiekunów prawnych, a w przypadku, gdy nie są w stanie jej wyrazić
bądź ciężarna ma mniej niż 13 lat także sądu rodzinnego.
Przeciwko kompromisowej ustawie z 1993 r. opowiada się obecnie
w imieniu rządzącej PiS jej przywódca Jarosław Kaczyński oraz
Konferencja Episkopatu Polski,
postulując całkowity, ustawowy,
bezwzględny zakaz aborcji, łącznie
z sankcjami dla kobiet! Natomiast
za utrzymaniem kompromisu
i przeciwko zaostrzeniu przepisów
opowiadają się środowiska centrowe i lewicowe. Symptomatyczne,
że również przeciwko zaostrzeniu
prawa występuje, deklarując się
jako katolik i przeciwnik aborcji, wicepremier Jarosław Gowin,
argumentując że w konsekwencji
doprowadzi to do dechristianizacji
Polski. Ma zapewne na myśli badania IBRIS które wskazują, że aż 66
proc. społeczeństwa jest przeciwne
całkowitemu zakazowi aborcji.
W tej sprawie 11 posłanek Nowoczesnej piszą list do Pierwszej Damy

Z kart
historii

24

sprawie. Mamy nadzieję, że jako kobieta i matka jest za tym, by chronić
ludzkie zdrowie i życie. Liczymy też,
że jej autorytet pozwoli na przemówienie do rozsądku członkom rządu,
posłom PiS i samemu Prezydentowi
RP, którzy już zadeklarowali poparcie dla projektu „ustawy antyaborcyjnej – mówi Katarzyna Lubnauer.

Najostrzejsze prawo
w Europie

Muzeum Ratujących Żydów

był kierownikiem Spółdzielni Mleczarskiej.
13 września 1995 r. małżeństwo
Ulmów zostało pośmiertnie odznaczone medalem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”. 17 września 2003 roku biskup pelpliński
Jan Bernard Szlaga otworzył proces
beatyfikacyjny 122 polskich ofiar
niemieckiego bandytyzmu wojennego. Wśród nich są Józef i Wiktoria
Ulmowie oraz szóstka ich dzieci –
8-letnia Stasia, 6-letnia Basia, 5-letnia Władzia, 4-letnia Franusia, 3-letni Antoś i półtoraroczna Marysia! 24
marca 2004 roku we wsi Markowa
został odsłonięty pomnik poświęcony rodzinie Ulmów.
Jerzy Wojciewski
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Business Centre Club

Postulaty biznesmenów

N

a stronie internetowej Business
Centre Club 21 marca br. opublikowano wypowiedź prezesa
BCC Marka Goliszewskiego, adresowaną do członków Klubu. Wśród nich jest
wiele spółdzielni w tym społemowskich
i MAH Społem, a ich liderzy zasiadają
w Komisji ds. Spółdzielczości BCC. Oto
pełny tekst wypowiedzi prezesa BCC,
zatytułowanej „W JEDNOŚCI SIŁA!”
„Wiele osób zadaje mi dziś pytanie:
Jaką postawę zajmuje teraz BCC, kogo
i co popiera?
BCC zajmuje tę samą postawę, którą
zajmował przez 25 lat: obrona przedsiębiorcy, promocja jego firmy, wsparcie
rynkowej gospodarki narodowej.
To trzy ściśle związane ze sobą działania. W ciągu 25 lat zmieniali się prezydenci RP, rządy i parlamenty, od politycznego prawa do lewa i odwrotnie. My cały
czas staliśmy na straży wartości, które budują sukces gospodarczy. Zawsze też
podejmowaliśmy w imię tych wartości współpracę z kolejnymi, polskimi przecież,
rządami. Zastrzegaliśmy jednak sobie prawo do konstruktywnej krytyki.
Dziś nie jest inaczej!
Popieramy te inicjatywy rządowe, które mają sens; alarmujemy przy błędnych
posunięciach; spotykać się będziemy z przedstawicielami rządu, ale i opozycji;
szukać lepszych rozwiązań. I kompromisów.
PiS zaproponowało nową filozofię funkcjonowania Państwa; rząd pani Beaty
Szydło nowe rozwiązania gospodarcze. Wiele celów jest zasadnych, wiele zamiarów sprzecznych. Unosi się nad nimi pytanie: jak urzeczywistnić nowe wyzwania?
Prościej: skąd brać na to pieniądze?
Będziemy na te pytania odpowiadać w Radzie Dialogu Społecznego, w której
mamy poważne uprawnienia, a ministrowie obowiązek obecności, w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Również w Narodowej Radzie Rozwoju, powołanej przez Prezydenta RP. W obu tych gremiach już przekazujemy opinię, że
gromadzenie pieniędzy przez budżet Państwa, podnoszeniem podatków i liczby
kontroli jest krótkowzroczne; że trzeba postawić na przedsiębiorcę, który uruchamia inwestycje, miejsca pracy i generuje podatki.
Mamy wiele propozycji: niższy od 3% deficyt budżetowy, zmniejszenie biurokracji, naprawa wymiaru sprawiedliwości, domniemanie niewinności przedsiębiorcy, uproszczenie systemu podatkowego, ograniczenie szarej strefy, proeuropejskość. To pryncypia.
Szczególną uwagę poświęcimy w tym roku i w latach następnych ochronie
prawnej, medialnej i osobistej przedsiębiorcy, jego rodziny i współpracowników.
Nikt nie może być osamotniony. Pracują dla nas wyspecjalizowane kancelarie
i agencje. Zdecydowanie będziemy reagować w przypadkach bardzo konkretnie
opisanych w Polisie Bezpieczeństwa każdego członka BCC. Tak postępowaliśmy
w przeszłości, ratując wielu przedsiębiorców przed kłopotami ze strony służb
państwowych czy nieuczciwych kontrahentów. Aby głos BCC był donioślejszy,
musimy się trzymać razem, częściej spotykać w Lożach, wyrażać swoje zdanie,
popierać w sprawach słusznych.
Musi też być nas więcej. Łatwo złamać pojedynczą gałąź, wiązkę zespolonych
gałęzi bardzo trudno. Z pozycji silnej Grupy łatwiej rozwijać dialog z otoczeniem
firmy, z innymi środowiskami, eliminować i rozwiązywać problemy.
Rozwijamy dziś dialog z prezydentem, parlamentem i rządem, by znaleźć właściwe rozwiązania dla trzech wartości opisanych powyżej. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany.
MAREK GOLISZEWSKI
Prezes BCC
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Nowy Sezam
J
ak wynika z opublikowanego na
stronie www.bankier.pl raportu
BBI Development SA dla Komisji Nadzoru Finansowego, 11 marca
br. została zawarta umowa z generalnym wykonawcą w projekcie „Centrum Marszałkowska” w Warszawie
(d. DH Sezam), co umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych na działce
u zbiegu ulic Marszałkowska i Świętokrzyska.
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: ,,Emitent”) informuje, że spółka
celowa Zarządzanie Sezam Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Nowy Sezam sp.k., realizująca projekt
„Centrum Marszałkowska”, przy ul.
Marszałkowskiej 126/134 (dawny DH
„Sezam”), podpisała (jako „Inwestor”)
w dniu 11 marca 2016 roku z Korporacją Budowlaną DORACO Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku (jako „Generalny Wykonawcą”) umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wybudowanie budynku wielofunkcyjnego
„Centrum Marszałkowska” z garażem
podziemnym, składającym się z funkcji biurowej oraz domu handlowego
o funkcji usługowo – handlowej wraz
z infrastrukturą, wjazdami na działkę,

MAH Społem

z przebudową istniejących części podziemnych (z możliwością etapowania
prac), na działce ewidencyjnej nr 2, cz.
1/3, cz. 16 z obrębu 5-03-10 przy ul.
Marszałkowskiej 126/134 w Warszawie.
Jak podaje raport, termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi od
dnia podpisania niniejszej umowy.
Spodziewany termin ukończenia robót
w ramach opisanej umowy to dzień 26
stycznia 2018 roku. Ponadto w raporcie

Dokończenie ze str. 1

Przed VI Kongresem Spółdzielczości

Wspólnoty kontra egoizmy
W
obszernym
wystąpieniu i konkluzjach lidera polskiej spółdzielczości nie brak było
gorzkich słów o restrykcyjnych
wobec spółdzielczości ustawach
i dyskryminacyjnej polityce ze strony władz państwowych w ostatnim
ćwierćwieczu. Po sławetnej specustawie z 1990 r. która mocno zdewastowała ruch spółdzielczy, likwidując
związki i redukując znacznie majątek
spółdzielczy, podejmowano wielokrotnie próby zniszczenia i ograniczenia
spółdzielczości. Łącznie z próbami
przekształcenia w spółki co wetowali prezydenci Wałęsa i Kwaśniewski.
Prezes Alfred Domagalski podkreślił,
że specustawa z 1990 r. nieodwracalnie zniszczyła nie tylko centrale
gospodarcze i hurt spółdzielczy, torując drogę dla agresji wielkich korporacji zagranicznych w handlu, ale
spowodowała likwidację zaplecza
intelektualnego ruchu – 155 szkół
i wszystkich katedr spółdzielczości na
uczelniach wyższych w Polsce.
Odpowiadając
na
zasadnicze
pytanie spotkania, mówca nawiązał do wielkich tradycji polskiej
spółdzielczości. 200 lat temu ksiądz
Stanisław Staszic założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, które
było prekursorem spółdzielni rolniczych. Wbrew mitom i stereotypom, że polski ruch spółdzielczy
wyrósł z komunistycznej gospodarki
planowej, swoje obecne doświadczenia rynkowe pomnaża wiele spółdzielni z ponad stuletnim rodowodem.
Przed spółdzielczością rysują się perspektywy rozwoju, bo odpowiada ona
na współczesne zagrożenia, wynikające głównie z koncentracji kapitału
w wąskim gronie miliarderów i kon-

Dwa projekty
Dokończenie ze str. 1

Konferencja Wiosenna

Dokończenie ze str. 1

Bitwa o handel

cernów globalnych oraz spychania
w biedę dużych grup społecznych.
Spółdzielnie to wspólnoty ludzkie,
opierające się egoizmowi i wyzyskowi. To zrzeszenia ludzi, a nie kapitału,
a jak twierdzi noblistka Elinor Ostrom, ich celem są wspólne korzyści
członkowskie, a nie zysk. To znakomita szkoła demokracji, gospodarności,
zaradności, solidarności.
W podobnym duchu przemawiał dr
Krzysztof Lachowski, który spółdzielnie nazywał formą samoobrony.
Taką były w okresie stalinizmu przed
próbami kołchoizacji wsi, taką są i teraz przed procesem globalizacji, bezwzględnego zawłaszczania dóbr przez
wielkie korporacje, w tym uprzywilejowane zagraniczne koncerny handlowe. To dla nich chcieli torować drogę
tacy politycy jak Bronisław Geremek
i Artur Balazs, rzecznicy niszczącej
specustawy z 1990 r.
Atutem spółdzielczości, jak mówił
dr Lachowski, jest jej społeczna, a nie
tylko gospodarcza siła. Spółdzielca
jest bardziej społecznikiem niż
menedżerem. Czuje potrzeby lokalnej
społeczności i potrafi działać na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego. Podobnie, wychowawczą, społeczną
rolę spółdzielczości podkreślał prezes
Klubu Inteligencji Polskiej dr Dariusz
Grabowski.
W
podsumowaniu
spotkania,
prezes Alfred Domagalski, dziękując wszystkim za udział, powiedział
że pomimo nieprzyjaznych działań
wobec spółdzielców ze strony władz
w ubiegłych klatach, to jednak nadal KRS chce rozmawiać z każdym
rządem. Spotkania jego z ministrami Kowalczykiem i Jurgielem oraz
deklaracje pani premier o wspieraniu polskich przedsiębiorstw, każą
z umiarkowanym optymizmem patrzeć
w przyszłość.
DARIUSZ GIERYCZ

uregulowano kwestie kar umownych
i standardowych zabezpieczeń należytego wykonania umowy.
Jak zaznaczono, zawarcie powyższej umowy oznacza kluczowe pozytywne zdarzenie w projekcie „Centrum
Marszałkowska” w postaci pełnego
uruchomienia prac budowlanych, co
pozwoli na oddanie budynku do użytkowania na początku 2018 roku.
Opr.red.
zentacji. Szczegółowo omówiła m.in.
bariery działań innowacyjnych, oraz
motywy ich podejmowania. Zaprezentowała ponadto te działania w różnych
formatach sprzedaży, od hipermarketów
do małych sklepów. Wśród aktualnie
stosowanych działań są głównie te z zakresu omnichannel i multiformatowości, proekologii oraz posługiwania się
internetem. Dobre efekty daje łączenie
usług handlowych i gastronomicznych
w większej placówce. To doskonałe
wskazówki do wykorzystania dla zarządzających przedsiębiorstwem także
w spółdzielniach społemowskich.
Kontrahenci Mazowieckiej Agencji
Handlowej, uczestniczący w Konferencji Handlowej, w swoich wystąpieniach
nawiązywali do tematu Konferencji na
przykładzie swoich przedsiębiorstw tj.:
Bakoma, Frito Lay i Konerg. Mówcy
poruszyli m.in. tematykę dywersyfikacji
dystrybucji, poszukiwania nowych narzędzi promocyjnych oraz konieczność
wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w sferze przedsiębiorstw handlowych.
Na tle dyskusji, nowatorską wydaje się
być propozycja firmy KONERG. To
pomysł pozyskania dodatkowych finansów w przedsiębiorstwie handlowym
poprzez rozszerzenie oferty o usługę
zakupu energii. Podkreślano także, że
bliskość z klientem, wręcz spersonalizowana sprzedaż jest niewątpliwym
atutem sklepów spółdzielczych.
Konferencję Wiosenną MAH urozmaiciła prezentacja firm KONESER,
ALPAN i PT Dystrybucja – świadczących profesjonalną obsługę dystrybucyjną w zakresie FMCG i wyrobów
tytoniowych do sieci spółdzielni zintegrowanych w MAH Społem. Podczas
Konferencji składano sobie nawzajem
życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz wymieniano doświadczenia
pomiędzy uczestnikami, także podczas
końcowego lunchu. 
Opr. DG

Jak już pisaliśmy, wciąż trwa batalia o handel, a szczególnie o kształt
rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Jak
poinformowała PAP 31 marca 2016,
premier Beata Szydło w porannych
Sygnałach Dnia została zapytana
była m.in. o „podatek od hipermarketów”. „ – W tej chwili jest już
przygotowany projekt ustawy – dwie
propozycje, które są konsultowane”
– powiedziała. Premier przyznała,
że pierwszy projekt zaproponowany przez ministerstwo finansów nie
był dobrym projektem, spotkał się
z dużą krytyką, stąd MF po konsultacjach zmienił założenia.
„Rzecz polega na tym, żebyśmy
rzeczywiście, tak jak deklarowaliśmy to w kampanii wyborczej, opodatkowali tych, którzy mają bardzo
duże zyski z działalności handlowej,
a niewspółmiernie małe podatki płacą tutaj w Polsce. Przede wszystkim
chodzi o duże sieci handlowe, które
mają swoje centrale poza granicami
Polski i płacą w Polsce naprawdę
bardzo znikome podatki” – wyjaśniła. Dodała, że jednocześnie wynagrodzenia dla pracowników takich sieci
są często bardzo niskie.
„A z drugiej strony chodzi o to, żebyśmy wspierali polski handel i dawali szanse równego konkurowania
polskim małym firmom. Takie były
nasze założenia, taka była idea tego
podatku. W związku z tym po konsultacjach (...) pan minister finansów
doszedł do wniosku, że trzeba te założenia w tej chwili zmienić i niebawem ten podatek będzie przyjęty”
– zapowiedziała premier.
Jak podał portal money.pl 1 kwietnia br., w ciągu dwóch tygodni ministerstwo i posłowie przedstawią dwie
nowe wersje przyszłego podatku od
handlu. Powstaną nowe założenia do
projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – zapowiedział poseł
Adam Abramowicz z PiS.
Mają one trafić do konsultacji
w dwóch wersjach – popieranej przez
posłów z Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu
Ekonomicznego oraz firmowanej przez
MF. Abramowicz, który kieruje parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu
Ekonomicznego powiedział, że koordynowanie prac nad projektem w resorcie finansów przejął nowy wiceminister Wiesław Janczyk, jednocześnie
poseł PiS.
– Jedna z nich to będzie wersja popierana przez nasz zespół parlamentarny – powiedział Abramowicz. Druga
ma być wersją firmowaną przez resort
finansów. Według posła PiS będą się
one różnić m.in. tym, że wersji poselskiej będzie jedna stawka podatku (0,9
proc), a kwota wolna w wysokości 200

mln zł. Nie będzie też odmiennych stawek w weekendy.
Druga wersja będzie dopuszczać
progresję i będzie zbliżona do dotychczasowej propozycji resortu finansów
z 2 lutego br. Zakładała ona, że podatek miał mieć dwie zasadnicze stawki. Stawka 0,7 proc. miała obciążać
przychód nieprzekraczający w danym
miesiącu kwoty 300 mln zł. Stawka
1,3 proc. miała być płacona od nadwyżki przychodu ponad 300 mln zł
w tym miesiącu. Inne stawki podatku od sprzedaży miały obowiązywać
w soboty, niedziele i święta – 1,3 proc.
(dla uzyskujących przychód poniżej
300 mln zł miesięcznie) oraz 1,9 proc.
(powyżej tego progu). Kwota wolna od
podatku miałaby wynosić 1,5 mln zł
miesięcznie (18 mln rocznie).
Abramowicz
powiedział,
że
w nowych wersjach założeń do projektu „uwzględnione będą postulaty
środowiska kupców, np. ten dotyczący
sieci franczyzowych”. Właściciele małych i średnich polskich sklepów zrzeszonych w sieci Lewiatan protestowali
przed Sejmem w lutym i apelowali, by
w projektowanej ustawie m.in. wyłączono zapisy o franczyzie, naliczano
i pobierano podatek od przedsiębiorstw
według NIP-u, a także zastosowano dla
małych przedsiębiorstw (obroty do 10
mln euro rocznie) i średnich (do 50 mln
euro rocznie) stawkę podatku nie wyższą niż 0,3 proc.
Minister Henryk Kowalczyk deklarował po protestach, że sieć franczyzowa, zrzeszająca małe sklepy, jeśli
nie ma w jej ramach powiązania kapitałowego, nie będzie traktowana jako
jeden podmiot i objęta wspólną stawką.
Wprowadzenie podatku od sprzedaży
detalicznej ma w 2016 r. przynieść budżetowi 2 mld zł. Ma to być jedno ze
źródeł finansowania programu 500+.
Ministerstwo Finansów po dopracowaniu obu projektów zamierza
w pierwszej kolejności przekazać je
środowisku handlowemu do konsultacji. Dopiero po nich resort podejmie
decyzję, który projekt procedowany
będzie dalej. W obecnej chwili nie znamy jakie dokładnie propozycje przepisów znajdą się w owych projektach.
W pracach resortu finansów analizowane są zarówno propozycje i uwagi
zgłoszone przez przedstawicieli branży
handlowej, poszczególne resorty, jak
i Komisję Europejską.
Polscy handlowcy, w tym społemowcy będą pilnie śledzili tok prac nad
projektem ustawy. W szczególności aktywność Parlamentarnego Zespołu na
rzecz Wspierania Przedsiębiorczości
i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz komisji sejmowych. Jak wiadomo, przy
Zespole Parlamentarnym działa Zespół
Roboczy, złożony z przedstawicieli
ponad 50 polskich firm handlowych,
na czele z Ryszardem Jaśkowskim
z KZRSS Społem.
Opr.red.
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ie od dziś rzeczą jasną jest, że
dobrze wyeksponowane produkty na półkach, a w szczególności na stoisku owocowo-warzywnym są jednym z atutów i wizytówką
każdego sklepu, a jego zadaniem jest
pobudzenie apetytu na inne grupy towarowe. Dlatego klient udając się
po nie na zakupy oczekuje, że będą
one przede wszystkim świeże, piękne
i zachęcające. Wiosną trudno przejść
obojętnie obok stoisk z młodą sałatą,
marchewką, rzodkiewką, dlatego warto
zadbać o najmniejszy jego szczegół.

Wiosenny merchandising
na stoisku owocowo-warzywnym
być pochylone pod kątem zapewniającym klientowi obserwację całej
powierzchni towaru umieszczonego
w pojemniku.
• najlepszym kolorem pojemnika
lub skrzynki jest kolor zielony, daje on
wrażenie świeżości i bliskości z naturą.

• stoisko powinno być odpowiednio
oświetlone – tak aby wszystkie elementy produktu – także cena były widoczne.
Zasada numer 2 – Odpowiednie
zarządzanie na stoisku warzywno-owocowym

Zasada numer 1 - Zadbaj o wizualne doznania klienta
• stoisko powinno być odpowiednio ustawione, ekspozytury powinny

HANDEL 2016

ak informuje Paweł Jachowski w Wiadomościach Handlowych, wkrótce powstanie ustawa o handlu. Ma ona uporządkować rynek. Jak pisze 7 marca br.
autor, „Uporządkowanie wszelkich kwestii
związanych z handlem detalicznym i hurtowym oraz ich otoczeniem, a także wyrównanie szans polskich przedsiębiorców w walce
z zagraniczną konkurencją – to cele przygotowywanej właśnie ustawy o handlu, która
ma zostać uchwalona przez Sejm obecnej
kadencji”.
8 marca br. w Sejmie przedstawiono
pierwsze założenia projektu ustawy o handlu.
Nie są to jeszcze szczegółowe, dopracowane
rozwiązania, lecz dopiero próba rozpoczęcia
dyskusji na ten temat w Polsce. Powołano do
życia „grupę inicjująca”, która w kolejnych
miesiącach pracować będzie wspólnie z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego nad kształtem szykowanego projektu ustawy.
Ustawa o handlu ma regulować m.in. kwestie
pracownicze (m.in. wolne od handlu niedziele),
podatkowe, koncesyjne, kontrolne; kwestie dotyczące nieuczciwej konkurencji i antymono-

stwach taki wymóg zapisany jest wprost w ustawie.
– Państwo, które pozbywa się swojego handlu, jest nierozważne – wyjaśnia Michałowski.
Podkreśla, że gdyby o polski handel zawalczono
na początku lat 90., to dziś nasze przedsiębiorstwa nie byłyby w tak trudnej sytuacji, w jakiej
się znajdują. Dziś przegrywają rywalizację z firmami zagranicznymi, które miały więcej środków na rozwój oraz należyty know-how, a także
korzystały i wciąż korzystają z optymalizacji
podatkowej. – Dlaczego sieci zagraniczne wydają na reklamę w Polsce trzy razy więcej, niż
płacą u nas podatków? – pyta się Michałowski
i dodaje, że dzisiaj handel w Polsce działa na
zasadzie „najdzikszej formy kapitalizmu”.
– Jeśli handel pozostanie w rękach zagranicznych sieci, to nawet jeśli uda się w Polsce zainwestować bilion złotych (w ramach tzw. „planu
Morawieckiego” – dop. red.), to niewiele się
zmieni. Nasze produkty będą przecież sprzedawane w zagranicznych sieciach, dyktujących
ceny naszym producentom i wyprowadzających
zyski poza Polskę – ubolewa Michałowski.
Przedstawiciel KPH jest zwolennikiem tego,
aby ustawa o handlu definiowała przedział zakupu hurtowego oraz określała marżę hurtową.
Uważa także, że nowemu aktowi prawnemu
powinien towarzyszyć jeszcze jeden: znowelizowana ustawa o samorządzie gospodarczym,

Ustawa o handlu

polowe. Zdefiniuje, gdzie dokładnie kończy się
handel detaliczny, a zaczyna hurtowy. Znajdzie
się w niej również część zapisów obecnych aktualnie w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r.,
zaktualizowanych o nowe regulacje dotyczące
m.in. handlu alkoholem w internecie.
Jednym z najważniejszych zapisów proponowanych w nowej ustawie będzie zwolnienie przedsiębiorstw handlowych z obowiązku
płacenia podatków dochodowych. Wszystkie
dotychczasowe daniny zostaną zastąpione pojedynczym, obrotowym „podatkiem handlowym”, nad którym prace trwają już od kilku
miesięcy. Plany te pokrywają się z deklaracjami
posła Adama Abramowicza, który jeszcze kilka tygodni temu mówił o pomyśle zastąpienia
wszystkich podatków płaconych przez handel jedną daniną (miałoby to doprowadzić do
uszczelnienia systemu).
Pierwsze założenia projektu nowej ustawy
przedstawiono przez Wiesława Michałowskiego, wiceprezesa Kongregacji Przemysłowo
-Handlowej. Michałowski od lat walczy o to,
aby ustawa regulująca handel została w Polsce
uchwalona. Jest ona potrzebna nie tylko po to,
aby zgromadzić w jednym miejscu wszystkie
kwestie porozrzucane dziś po wielu ustawach
i przez to przyczynić się do większej przejrzystości prawa, lecz również po to, aby bronić polskiego handlu.
– Polski handel dziś umiera. Można go reanimować, ale jedynie poprzez przygotowanie
specjalnej ustawy o handlu. Nie chodzi o to, aby
dawać polskim przedsiębiorcom przywileje, ale
aby chociaż dać im równe czy zbliżone szanse
w konkurowaniu z podmiotami zagranicznymi
– tłumaczy Wiesław Michałowski w rozmowie
z portalem wiadomoscihandlowe.pl. Jak dodaje,
Polacy przegrywają dziś walkę z zagranicznymi
sieciami handlowymi i trzeba temu powiedzieć
„stop”. – Nie damy rady, chyba że ktoś podejmie próbę obrony poprzez prawo – zaznacza.
Wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej postuluje, aby w ustawie o handlu zawrzeć obostrzenia dotyczące wpuszczania zagranicznych sieci handlowych na polski rynek.
Zdaniem Michałowskiego, nasz kraj powinien
dążyć do tego, aby przynajmniej 50 proc. sklepów ulokowanych w naszym kraju należało do
polskich firm. Jak dodaje, w niektórych pań-

• zapewnienie ciągłości sprzedaży
asortymentu - jeżeli zabraknie, należy
natychmiast dołożyć brakujące produkty,
• kontrola świeżości i wybieranie
asortymentu kwalifikującego się do
przeceny – WAŻNE - sprawdzanie
i uaktualnianie oznaczeń cenowych
Zasada numer 4 – Grupowanie
owoców i warzyw.
• warzywa masywne takie jak
marchew, pietruszka, seler, ziemniaki
i buraki, powinny być umieszczone
w swoim sąsiedztwie głównie z powodu pochodzenia „z ziemi” i tych samych wymagań dotyczących zachowania czystości
• owoce rodzimego pochodzenia
i podobnej wielkości, powinny znajdować obok siebie np. jabłka i gruszki
• nie należy umieszczać obok siebie
owoców i warzyw silnie emitujących

Klient kupuje oczami...
Poza oczywistym przykazaniem, że
produkt musi być świeży istnieją też
inne zasady, których warto przestrzegać aranżując stoisko owocowo warzywne.
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przygotowana na wzór ustawy niemieckiej czy
austriackiej.
Rozmowę z portalem Michałowski kwituje
stwierdzeniem, że ustawa o handlu potrzebna
jest nie tylko państwu, ale przede wszystkim
handlującym – „po to, żeby nauczyli się kultury
handlu”. Pytany o to, czy jego zdaniem ustawę
o handlu uda się uchwalić przez Sejm obecnej kadencji, Michałowski odpowiada krótko:
„Tak”.

Intencje poselskie

Ustawa o handlu, nad której założeniami
pracuje Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, ma regulować kwestię tzw. opłat
półkowych. Deklarację taką przedstawił w rozmowie serwisem WH poseł Adam Abramowicz,
przewodniczący wspomnianego zespołu. – Nie
można dopuszczać do tego, żeby ktoś wymuszał
upusty i obniżał ceny nie poprzez dobrą pracę,
oszczędności, ale poprzez swoją dominująca
pozycję na rynku. Firma dobra to taka, która
zarabia poprzez obniżkę kosztów i dużą sprzedaż, czyli zarabia na obrocie, a nie na marży
– stwierdził parlamentarzysta. Jak dodał, tego
typu firmy „powinny być przez rynek promowane”, a w Polsce tak nie jest.
Poseł PiS zapowiada, że ustawa o handlu
będzie pilnować tego, aby relacje między producentami a sieciami handlowymi pozostawały
zdrowe. Dużą rolę będzie miał tutaj do odegrania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – UOKiK dziś nie działa (prawidłowo
– dop. red.). Być może nie może działać, bo
prawo jest źle ustawione? – pyta retorycznie
Abramowicz.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego przyznaje, że na
polskim rynku handlowym mamy w tej chwili
do czynienia z aberracją. Świadczyć ma o tym
m.in. to, że właściciele małych sklepów często
zaopatrują się w towar nie w hurtowni, lecz
w dyskontach, gdyż to tam jest taniej. Wiesław
Michałowski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, który także pracuje nad
założeniami do projektu ustawy o handlu, jest
zwolennikiem tego, aby nowa ustawa precyzowała, czym dokładnie jest handel hurtowy,
a czym detaliczny, definiowała przedział za-

kupu hurtowego, jak również określała marżę
hurtową.
Przypomnijmy, na początku marca prace nad
regulacją kwestii tzw. opłat półkowych, niezależnie od parlamentarnego zespołu, rozpoczęło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort
przygotowuje projekt ustawy o zapobieganiu
nieuczciwym praktykom handlowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami. Projekt
opracowywany w MRiRW ma wyeliminować
nieuczciwe praktyki na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Aktualnie resort szykuje analizę
dobrych praktyk w tym zakresie w krajach Unii
Europejskiej, oraz przygląda się propozycjom
regulacji zgłaszanym przez krajowe organizacje
branżowe.

Stanowisko Solidarności

Ustawa o handlu jest w Polsce potrzebna. Powinna regulować m.in. kwestię otwarć nowych
sklepów wielkopowierzchniowych – zadeklarował w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji
Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.
Paweł Jachowski:
Czy pana zdaniem powinna powstać ustawa o handlu, gromadząca w jednym miejscu
wszystkie przepisy obecnie porozrzucane po
innych ustawach oraz precyzująca kwestie,
które wciąż pozostają nieuregulowane?
Taka ustawa mogłaby regulować wiele
kwestii, w tym np. możliwość budowania nowych obiektów handlowych. Od lat mówiliśmy
o tym, że w Polsce potrzebna jest taka ustawa,
gdyż handel w Polsce tak naprawdę nie jest uregulowany. Nie mamy odpowiedniego departamentu handlu w Ministerstwie Rozwoju, nikt
tak naprawdę nie dba o handel, a szczególnie
o polski handel i o pracowników handlu. Nowa
ustawa mogłaby spowodować, że również rząd
zacząłby inaczej patrzeć na te sprawy, jak również zauważyłby wiele problemów, które w tej
ustawie mogłyby zostać rozstrzygnięte.
Jakie kwestie spośród tych, które do dzisiaj nie zostały uregulowane w innych aktach prawnych, wymagają doprecyzowania
w ustawie o handlu?
Jak już wspomniałem, trzeba uregulować
możliwość otwierania nowych placówek handlowych – dyskontów i hipermarketów. Na
jakiej ma się to odbywać powierzchni, czy
w centrach miasta, czy na obrzeżach, itd. Na
wprowadzenie takiej regulacji jest już trochę
za późno, ale można jeszcze coś tam uratować.
Trzeba robić to, co w tej chwili robią Francuzi,
którzy wspierają francuski handel, odbudowują go. Oni również wcześniej zniszczyli infrastrukturę handlu małego, swojego, rodzimego.
Myślę, że ustawa o handlu mogłaby regulować
takie kwestie. W przyszłości do tej ustawy można także włączyć jako całość zaproponowaną
przez „Solidarność” ustawę o handlu w niedziele.
Chcecie, aby równolegle trwały prace nad
projektem ustawy o handlu w niedziele oraz
projektem ustawy o handlu, czy może postulat wolnych niedziel jest pilniejszy?
Myślę, że projekt ustawy o handlu niedzielnym można szybciej przeprowadzić (przez
Sejm – dop. red.), niż ten drugi. Nie ma sensu
zwlekać. Jak już ta ustawa będzie funkcjonować, to wtedy ewentualnie można ją włączyć do
tej drugiej. Tym bardziej, że w Polsce potrzebna
jest regulacja pracy i otwarć sklepów nie tylko
w niedziele, ale również w tygodniu. Zauważmy, że przecież w Polsce można prowadzić
handel przez 24 godziny na dobę, podczas gdy
w krajach zachodnich nie – tam są już pewne
regulacje.
Opr. red.
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etylen czyli połączeń: jabłka-banany. Wpływa to negatywnie na jakość
i świeżość produktów.
Zasada numer 5 –Wiosna na stoisku warzywno-owocowym
• stoisko powinno być w wyraźny
sposób podzielone na dwa działy: owoce i warzywa
• oprócz stałego zatowarownia, należy pamiętać o wiosennych produktach: rzodkiewka, sałata, młoda kapusta i młody kalafior, szczypiorek
• należy zadbać także o estetyczne
kontrasty kolorystyczne i ciekawe połączenia to prosty sposób na zachęcenie
klienta do zakupów.
Trendy rynkowe
Obecnie na rynku dominują trendy
zdrowego trybu odżywiania. Myśląc
o zdrowym odżywianiu od razu nasuwają nam się owoce i warzywa, dlatego
warto pomyśleć (jeśli to możliwe) aby
owoce i warzywa znajdowały się na początku sklepu, dzięki temu klient zwróci uwagę na nie na samym początku,
a dopiero później przejdzie do dalszej
części zakupów.
MARZANNA NIKLIBORC

CO PISZĄ INNI?

miany na rynku handlowym są coraz głębsze.
Liderami zakupów na świecie będą seniorzy.
Za 91 proc. wydatków konsumenckich będą
odpowiadać mieszkańcy miast. W Polsce najszybciej
będzie rosło znaczenie klientów w wieku ponad 45 lat
– informuje 31 marca 2016 „Rzeczpospolita”.
W Polsce pokutuje stereotyp emeryta ledwo wiążącego koniec z końcem, ale także w naszym kraju będziemy w najbliższych latach świadkami ogromnych zmian.
Z raportu firmy McKinsey, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, wynika, że w latach 2015–2030 wzrost populacji będzie odpowiadał już tylko za 25 proc. zwiększa-

Rynek konsumentów

jącej się konsumpcji w miastach. W latach 2000–2015
było to 42 proc., a jeszcze wcześniej 53 proc.
Głównym motorem wzrostu będą konsumenci wydający coraz więcej per capita, ale oni także bardzo dynamicznie się zmieniają. Z wyników badania, przeprowadzonego w 100 krajach i 3 tys. miast, widać, że popyt
będzie przesuwał się do miast. W 2030 r. mają one odpowiadać za 91 proc. wydatków. W tej grupie konsumentów aż 51 proc. wzrostu wydatków będzie pochodzić od
grupy 60 plus.
W 2015 roku, w trzech swoich sklepach Carrefour zaczął testować nowy koncept „Smacznie”. Jest to
miejsce, w którym klienci mogą bez potrzeby wchodzenia do sali sprzedaży napić się świeżej kawy oraz
zjeść kanapki, sałatki oraz hot-dogi. Jeśli koncept
„Smacznie” sprawdzi się, firma wprowadzi go do innych swoich sklepów. Pierwsze koncepty „Smacznie”
działają już w Warszawie (Carrefour Wileńska, Carrefour Reduta) oraz w Krakowie (Carrefour Czyżyny).

Narodowy program spożycia ryb

Jak podaje PAP 31 marca br., popularyzacja konsumpcji ryb w Polsce jest jednym z priorytetów w zakresie rozwoju przetwórstwa i rybołówstwa w kraju
- poinformował minister gospodarki morskiej Marek
Gróbarczyk. Ma powstać program zachęcający do
spożycia ryb.
Podczas III Kongresu Rybnego w Gdyni minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powiedział dziennikarzom, że Polacy są „dwukrotnie mniejszymi konsumentami produktów rybołówstwa
w porównaniu ze średnią unijną”. W 2015 r. średnie spożycie ryb w Polsce wyniosło ok. 12,4 kg na mieszkańca
(najwięcej mintaja i śledzi); średnie spożycie ryb w UE
to ok. 24 kg. „Trzeba wykonać ogromną pracę i stworzyć bardzo duży obszar zachęt, aby spopularyzować
konsumpcję ryb” - powiedział.
Zapewnił, że zwiększenie spożycia ryb jest jednym
z priorytetów ministerstwa w zakresie rozwoju rybołówstwa i przetwórstwa ryb w kraju. Poinformował, że ministerstwo w tym celu przygotowuje specjalny program
oraz współpracuje z przetwórcami i rybakami.
Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie powiedział, że w ub. roku w porównaniu z 2014 r. Polacy zjedli o 8 proc. mniej ryb.
W 2014 r. było to 13,4 kg, a w 2015 - 12,4 kg na jednego
mieszkańca.
Zwrócił uwagę, że na wielkość spożycia wpływ mają
np. kampanie realizowane przez wielkie sieci handlowe,
dostępność innych gatunków ryb. Podał, że bardzo dynamiczny wzrost konsumpcji odnotowano do 2008 roku,
co tłumaczone było ogromną podażą pangi. „Potem
przez trzy lata mieliśmy spadek spożycia, a od 2012 r.
zaczęliśmy jeść znowu coraz więcej. W ubiegłym roku
znowu wystąpił niewielki spadek” - wyjaśnił. Ocenił, że
„w dłuższej perspektywie rynek będzie się rozwijał”.
Podczas kongresu Gróbarczyk podkreślił, że przetwórstwo rybne jest branżą bezwzględnie rozwojową
i może odgrywać bardzo dużą rolę w wejściu Polski na
rynki światowe. Przyznał, że „sektor do tej pory był mało
zauważalny”.
Opr. red.
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ak pyta PAP 20 marca br., Czy to
już koniec zakupów w niedzielę? Do zakazu handlu nawołuje
„Solidarność”. Zakupy w niedzielę
praktycznie bez ograniczeń, zarówno w małych, jak i dużych sklepach
można robić w Bułgarii, Chorwacji,
Cyprze, Czechach, Danii, Estonii,
Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Malcie, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii,
Szwecji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Niemal całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta obowiązuje
w Niemczech, Austrii. Częściowe re-

nie w tych dniach mogą pracować od
7 do 12, a sklepy mięsne - od 8 do 12.
W Luksemburgu duże sklepy mogą
być otwarte tylko w pierwszą niedzielę
miesiąca od godz. 14 do godz. 18.
Ograniczenia w niedzielnym handlu obowiązują również we Francji.
Hipermarkety w ogóle nie mogą się
w tym dniu otwierać, a supermarkety w dużych miastach lub regionach
turystycznych pracują tylko do godz.
13, pod warunkiem że prowadzą dział
spożywczy.
W Grecji w niedziele i święta otwarte są tylko małe sklepy. Duże markety

strykcje mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, Holandia i Węgry.
W Niemczech i Austrii istnieje
tzw. Sonntagsruhe, czyli „niedzielna
cisza”. Oznacza to, że w niedziele
i święta zamknięte są wszystkie sklepy; działać mogą tylko stacje benzynowe i sklepiki na dworcach kolejowych oraz położone w sąsiedztwie
atrakcji turystycznych. W praktyce
dworce i stacje benzynowe pełnią rolę
głównych źródeł zaopatrzenia w produkty spożywcze w dni wolne. W Holandii sprawy niedzielnego handlu regulują przepisy lokalne. W gminach
położonych głównie w tzw. pasie biblijnym (centrum kraju, gdzie rządzą
protestanccy konserwatyści) handel
w niedzielę jest zakazany. W innych
rejonach kraju nie ma ograniczeń.
W Belgii w niedziele i święta mogą
być otwarte tylko małe sklepy. Piekar-

mogą prowadzić handel w siedem wybranych niedziel w roku. Trwają jednak
przymiarki do liberalizacji tych zasad.
Nie ma zakazów, a sklepy zamknięte
W Szwecji niedzielne restrykcje dotyczą tylko sklepów monopolowych;
w niedzielę nie można sprzedawać alkoholu. W Wielkiej Brytanii - w Anglii,
Walii i Irlandii Północnej - w niedzielę
i święta wielkie markety spożywcze
mogą być otwarte tylko przez kilka godzin. Te ograniczenia nie dotyczą Szkocji. Od 9 marca 2015 roku na Węgrzech
w niedzielę mogą pracować tylko sklepy rodzinne (a więc właściciel lub jego
najbliżsi) o powierzchni do 200 m kw.
Wyjątkiem jest okres przed Bożym Narodzeniem - sieć handlowa może prowadzić handel bez ograniczeń. Większe
sklepy mogą też wybrać jedną niedzielę
w roku, w którą będą otwarte.
Choć w Chorwacji i Włoszech nie
obowiązują żadne zakazy, sklepy spo-

Handel w niedziele

N

a popularnym portalu Wirtualna Polska 17 marca br. ukazało się ciekawe opracowanie
Jana Kalińskiego i Sebastian Ogórka, przy współpracy z Agatą Kalińską i Katarzyną Kalus o aktualnym
koszyku zakupów w sieciach handlowych. W sekcji money.pl piszą oni:
„Stało się. Z naszego badania wynika, że ceny przestały w sklepach spadać. Po raz pierwszy od ponad roku
za zakupy z Koszyka WP zapłacimy
więcej niż trzy miesiące wcześniej.
Podwyżka jest minimalna, ale może
oznaczać, że „taniej to już było”.
I w kolejnych miesiącach możemy
oczekiwać wzrostu cen”.

czynności”. Podobnie było w Polomarkecie. Okazuje się, że spisywanie cen
we wrocławskim sklepie tej sieci jest
zabronione. Kiedy nasza dziennikarka
wyciągnęła notes, natychmiast obok
niej wyrósł ochroniarz sklepu.
Nie po raz pierwszy w takiej sytuacji
przywoływany jest regulamin sklepu,
który nijak ma się do obowiązującego
prawa. – Może pani porównywać, ale
nie wolno spisywać – dowiedziała się
nasza dziennikarka. Oczywiście – sklep
to prywatny biznes jego właściciela, ale
wyobraźmy sobie sytuację, gdy przed
dużymi świątecznymi zakupami klient
chce porównać ceny w kilku pobliskich
sklepach. Zakazywanie robienia nota-

I dalej: Na szczęście w porównaniu do zeszłorocznych wielkanocnych
zakupów wciąż płacimy mniej. Tradycyjnie największe sieci szykują się
na nadchodzące święta. Z pewnością
w najbliższych dniach w sklepach można spodziewać się dużych zmian i w cenach, i w asortymencie. W większości
na półkach zagościły już wielkanocne
produkty, w innych pojawią się wkrótce okolicznościowe promocje.
Koszyk WP to najbardziej obiektywne zestawienie cen w polskich mediach.
Wszystkie sklepy odwiedzamy jednego
dnia. Osobiście i bez zapowiedzi. 15
marca pod lupę wzięliśmy 17 placówek
najpopularniejszych sieci handlowych
i sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za
24 najczęściej kupowane produkty.

tek w sklepach to absurd.
Na szczęście porównywanie cen
przed świątecznymi zakupami z pew
nością ułatwi nasza tabela.

Koszyk cen

Gdzie jest najtaniej?

Po raz kolejny na najwyższych miejscach naszego zestawienia znalazły się
sklepy Auchan i Simply Market. Na
trzecie z dalekiego miejsca awansował
Carrefour.
Tuż za podium znalazł się Lidl. Pozostałe sklepy tracą już ponad 20 zł do
lidera. Na dalszych miejscach zauważalne spłaszczenie cen. Między piątym
a ostatnim różnica nie przekroczyła 20
zł. Gorzej niż zazwyczaj wypadł Kaufland. Dopiero na ósmym miejscu znalazła się Biedronka. I to te dwa sklepy
wprowadziły największe podwyżki na
sprzedawane produkty.

Nie zapisuj cen. To (podobno)
nielegalne

Czy sklepy wiedzą, że jest u nich
drogo? Patrząc na zachowanie obsługi, zdecydowanie tak. Ostatnie miejsca w naszym zestawieniu zajęły dwie
polskie sieci: Polomarket i Marcpol.
W obu nie byliśmy mile widziani.
Chodząc między półkami z kartką
i długopisem, wzbudziliśmy zainteresowanie ochrony. W Marcpolu zostaliśmy poproszeni o „zaniechanie

Absurdy
na sklepowych półkach

Wielokrotnie
przypominaliśmy
czytelnikom o uważnym robieniu zakupów. Okazuje się, że sieci wciąż
popełniają te same błędy. Uważajmy
zwłaszcza na tzw. wyspy. Oferowane
na nich produkty często mają inną cenę
niż te na półkach. Tak było w Biedronce. Cukier wystawiony przy wejściu
do sklepu miał wywieszoną cenę 2,99
zł. Na półce natomiast był o 30 groszy
tańszy.
Jednym z najczęstszych grzechów są
promocje, które są mniej korzystne niż
standardowa oferta. Tym razem jako
przykład możemy podać colę z Auchan. Zniżkowa cena dwupaku była
wyższa niż opakowanie sprzedawane
pojedynczo. W tym hipermarkecie możemy też spotkać nalepki „najtańsze”,
które w założeniu mają pomagać klientom znaleźć najlepszą ofertę. Niestety
zdarza się, że produkt oznaczony takim
znaczkiem wcale nie jest najtańszy (np.
kiełbasa podwawelska).
W przypadku kiełbas i mięs zawsze
ostrzegamy, by uważnie przyglądać się
produktowi i jego etykiecie. Na przykład w Intermarche nie było ani jednej
podwawelskiej, która miała ponad 60
proc. mięsa.
agminne jest także manipulowanie składem. Z pewnością
w Wielkanoc na wielu stołach zagości
biała kiełbasa. Powinna ona być średnio rozdrobniona, a w jej składzie musi
dominować wieprzowina, ew. z domieszką wołowiny. A oto co znaleźliśmy w Piotrze i Pawle.
Wśród innych ciekawostek, które
możemy na co dzień znaleźć na sklepowych półkach są „jadalne ziemniaki”
i „jaja z żółtymi żółtkami”.
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żywcze zazwyczaj pozostają zamknięte
w niedziele, ewentualnie otwierają się
na kilka godzin po południu. Również
w Hiszpanii nie ma zakazu handlu
w niedzielę, sprawę regulują jednak
władze lokalne i określają handlowy
kalendarz. Zgodnie z nim sklepy zazwyczaj są otwarte w pierwszą niedzielę miesiąca oraz niedziele poprzedzające święta.
Handel tylko przez kilka niedziel
Zdaniem związków zawodowych
pracownicy handlu są przemęczeni
pracą 7 dni w tygodniu i nie mają czasu
na życie rodzinne. Wprowadzanie wolnych niedziel według nich nie spowoduje pogorszenia sytuacji gospodarczej
ani nie doprowadzi do wzrostu bezrobocia, bo handel przeniesie się na inne
dni tygodnia.
Zwolennicy liberalizacji handlu zauważają, że zakazy ograniczają wolność gospodarczą oraz przyczyniają
się do wzrostu bezrobocia. Przyznają
jednak, że większe korzyści z niczym
nieograniczonego niedzielnego handlu
czerpią duzi gracze.
W Polsce NSZZ „Solidarność”
już zbiera podpisy pod obywatelskim
projektem ustawy zakazującej handlu
w niedzielę. Projekt przewiduje, że
handel zakazany byłyby w niedziele,
święta, wigilię i Wielką Sobotę. Wyjątkiem byłoby kilka niedziel w roku,
m.in. niedziele przedświąteczne i tzw.
niedziele wyprzedażowe. Wyłączone
spod działania ustawy byłyby sklepy
do 5 m kw., prowadzone przez właścicieli i członków ich rodzin, piekarnie,
stacje benzynowe do 300 m kw., sklepy
w szpitalach, na lotniskach, kwiaciarnie, sklepy z dewocjonaliami itp.
Opr. Red.

Wraca reglamentacja
Do produktów, które najbardziej
zdrożały, należą te, które zagoszczą
na wielkanocnym stole. Od grudnia
najmocniej wzrosła cena śledzia. Pomarańcze poszły w górę o prawie 15
proc. Przez rok najbardziej zdrożały
ziemniaki – aż 43 proc. To pokłosie zeszłorocznej suszy. Znów bardzo mocno
wzrasta cena cukru, który zanotował
w ciągu roku 30-proc. podwyżkę.
W niektórych sklepach można znaleźć tabliczki informujące o limicie na
jego zakup. W Carrefourze po raz kolejny trafiliśmy na informację o tym, że
inna cena obowiązuje przy zakupach do
10 kg, a inna powyżej 10 kg.
Co ciekawe pierwszy raz trafiliśmy
na reglamentowaną... kawę.
Kawa jest jednym z tych produktów,
których cena spadła najmocniej w ciągu roku. Większe obniżki odnotowaliśmy jedynie w przypadku pomidorów
i sera gouda.

Polak na zakupach

Nasze zestawienie po raz kolejny
udowodniło, że w Polsce zatarł się

Listy do Redakcji

tradycyjny podział na typy sklepów.
Te uznawane za delikatesy, wcale nie
muszą być najdroższe, a dyskonty najtańsze.
Zresztą w Polsce nie ma typowych
„hard dyskontów”, gdzie liczba produktów jest ograniczona, a wyposażenie sklepu bardzo ubogie. Nawet
działająca w Niemczech w takim stylu
sieć Aldi, w naszym kraju, jeśli chodzi o wystrój, zdecydowanie odbiega od wizji oszczędzania na każdym
elemencie (sklep ten nie wziął udziału w naszym badaniu ze względu na
brak wielu kontrolowanych produktów). Biedronka i Lidl coraz częściej
do stałego asortymentu wprowadzają produkty do niedawna kojarzone
z delikatesami. Na przykład krewetki.
Znajdziemy je w dyskontach już nie
tylko w czasie tygodni tematycznych.
Dawno też zapomnieliśmy o kupowaniu produktów bezpośrednio z palet.
Zmieniają się także największe hipermarkety i wdrażają rozwiązania
dotąd znane z delikatesów. Przykładem są stoiska z warzywami, które
mają dziś wyglądać jak luksusowe
bazarki.

Wspomnienie o Zofii Sikorze
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kwietnia tego roku skończyłaby 72 lata. Tego dnia przyszła
na świat w 1934 r. w Rakoszynie w pow. jędrzejowskim w byłym
woj. kieleckim w rodzinie chłopskiej ZOFIA SIKORA, co podały
w komunikacie Zarząd Towarzystwa
Spółdzielców, Klub Zasłużonych
Działaczy Spółdzielczych i Muzeum
Historii Spółdzielczości, z którymi
była blisko związana. Jej droga życiowa odzwierciedla awans społeczny
i zawodowy ludzi wywodzących się
ze wsi, na tle burzliwych przemian
społecznych po wojnie, wraz z odbudową kraju, po ogromnych zniszczeniach wojennych.
Z przeludnionej wsi ubogiej Kielecczyzny, zniszczonej wojną, po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rejowskich Nagłowicach, wyruszyła z grupą
koleżanek w poszukiwaniu możliwości
nauki zawodu na Dolny Śląsk. Wstąpiła wtedy do Związku Młodzieży
Polskiej, gdzie awansowała stopniowo
aż do Zarządu Głównego w Warszawie. Po przełomie październikowym
1956, uczestniczyła w reaktywowaniu
Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1968
r. obroniła pracę magisterską z historii
na warszawskim WSNS. W Zarządzie
Głównym ZMW zajmowała się głównie tworzeniem na wsi placówek kulturalno–oświatowych, zwłaszcza klubów
rolnika i klubów „Ruchu”. Nawiązała wówczas współpracę z Centralą
Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc
Chłopska” i Centralą „Ruch”.

Jednocześnie sieci, takie jak Alma
czy Piotr i Paweł, nie chcą być już kojarzone z wysokimi cenami. Do oferty
wprowadzają wiele produktów budżetowych w niskich cenach. To właśnie
w Almie zanotowaliśmy największą
roczną obniżkę cen.
W ciągu kwartału koszt naszych zakupów najbardziej obniżył się w Carrefourze – możliwe, że ma to związek
z dużą akcją promocyjną tej sieci.
Niestety od Bożego Narodzenia aż
11 sklepów podniosło ceny. Największe podwyżki zanotowaliśmy w Biedronce i Kauflandzie.
Mimo delikatesowych ambicji dyskontów, te wciąż rywalizują przede
wszystkim między sobą. Gdy ceny
zmienia jedna sieć, pozostałe natychmiast idą w jej ślady. To dlatego ceny
mąki, cukru itp. zazwyczaj są takie
same.
Tym razem w zestawieniu sklepów
dyskontowych, gdzie wzięliśmy pod
uwagę zamienniki popularnych produktów niewystępujących w tego typu
sklepach, wygrał Lidl.
Opr.red.

Społecznik i spółdzielca

W 1967 r. Zofia Sikora rozpoczęła
pracę w Centrali „Samopomoc Chłopska” jako kierownik Działu Społeczno–Wychowawczego, a następnie
w Biurze Prezydialno–Prawnym. Gdy
„specustawa” z 1990 r. zlikwidowała
związki spółdzielni, przeszła do pracy
w Rolniczo-Handlowej Izbie Gospodarczej „SCh”, a następnie w KZRS
„SCh”, skąd w grudniu 2004 r. przeszła na emeryturę. Pamiętamy jak nadal udzielała się społecznie w Związku
Emerytów i Rencistów Pracowników
„SCh”, w Klubie Zasłużonych Działaczy Spółdzielczych przy KRS. Była
długoletnim sekretarzem Towarzystwa
Spółdzielców, wkładając w tę pracę
wiele serca.
Wniosła wielki wkład w uporządkowanie zbiorów Muzeum Historii
Spółdzielczości. Dokonała inwentaryzacji całości zbiorów i rozliczenia
przy przejmowaniu zbiorów z Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Była pomysłodawcą powołania Klubu
Jubilatek, spółdzielni które ukończyły 100 lat działalności. Uczestniczyła
w wielu ważnych wydarzeniach ruchu
spółdzielczego. Odznaczała się do
końca swoich dni niezwykłą energią
w działalności społecznej, pełna pomysłów, odpowiedzialna i dokładna w tym
co robiła.
Zaskarbiła sobie szczególną pamięć
uczestników „Nocy Muzeów” organizowanych przez Muzeum Historii
Spółdzielczości w Polsce. Będąc gospodynią udostępnianych publiczno-

ści na tę jedną noc muzealnych archiwów i magazynów mieszczących
się w podziemiach gmachu Krajowej
Rady Spółdzielczej, oprowadzała
po nich zwiedzających, z niezwykłą
werwą i zaangażowaniem opowiadając o zbiorach i zarażając wielu
z gości, w tym najmłodszych, swym
zainteresowaniem dziejami spółdzielczości.
19 listopada 2015 r. po krótkiej
chorobie zmarła w Warszawie i została pochowana w Rakoszynie, miejscu
urodzenia, w gminie Nagłowice. ZOFIA SIKORA – zasłużona działaczka
spółdzielczości, pozostanie na zawsze
w naszej pamięci! Dzisiaj wspominamy jej zapał i zaangażowanie, jak na
różnych forach do końca życia występowała w obronie spółdzielczości.
Z entuzjazmem, uśmiechem i nadzieją
mówiąc o jej przyszłości i rozwoju.
Opr. DG

Z. Sikora i red. A. Pieńkowski.
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Hala Mirowska

Pomagamy innym
F
undacja Polskiego Handlu
i Żoliborskie Stowarzyszenie
Dom- Rodzina - Człowiek przed
Wielkanocą gromadzili w SDH Hala
Mirowska, Sezamie (Miasteczko Wilanów) i w sklepie LUX przy ul. Wyki

Galeria Rondo

F

undacja CEPELIA Polska Sztuka
i Rękodzieła każdego miesiąca
przybliża mieszkańcom Warszawy sztukę, otwierając w swojej GALERII RONDO tematyczne wystawy
artystów z różnych regionów Polski.
W marcowej prezentacji swoje prace
pokazał
Eugeniusz Samsonowicz
z Podlasia, absolwent Liceum Sztuk
Plastycznych w Supraślu, Członek
Związku Plastyków – Oddziału Warszawskiego , Członek wspierający Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Białymstoku. Zainteresowaniem artysty cieszy się forma użytkowa rzeźby
( lampy, stoły ,oświetlenie). Prowadzi
również pracownię rzeźby i konserwacji architektury.
Po obejrzeniu wystawy w Galerii
, gdzie zostały zaprezentowane prace
o tematyce religijnej, potwierdza się
fakt jak wiele twórczość artysty i on
sam, mają wspólnego z naturą. Rzeźbiąc w drewnie znalezionym w otaczającej go podlaskiej przyrodzie wyczarowuje małe i duże formy sakralnych
postaci .Ciemna barwa drewna w połączeniu ze złotem i zróżnicowaną kolo-

(Bemowo) artykuły o wydłużonym
terminie przydatności do spożycia.
Fundacja działa dla Stowarzyszenia
KARAN, a Stowarzyszenie dla rodzin,
które otacza opieką od wielu lat. Żoliborską organizację wspiera burmistrz

rystyką farb nadają pracom artystyczny
wyraz..
Wielokulturowość Podlasia , jak
mówi Eugeniusz Samsonowicz, jest
dla niego „ źródłem inspiracji , a on
„dopowiada do niej ludzkie historie”.

Dzielnicy Żoliborz Krzysztof Bugla,
który udostępnia salę konferencyjną
w urzędzie , aby zarówno organizatorzy jak i ich podopieczni , a także sponsorzy mogli spotkać się w świątecznej
atmosferze .
Wielkanocne spotkanie zaszczycił
swoją obecnością wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz Roman
Krakowski , który wręczył osobom
zaangażowanym w pomoc dyplomy
uznania oraz przekazał wszystkim
obecnym życzenia świąteczne od włodarzy dzielnicy.
Śródmiejska spółdzielnia wspiera
działania Stowarzyszenia ,dostarczając zebrane w sklepach od klientów
plastikowe nakrętki. Za uzyskane z ich
recyklingu środki Stowarzyszenie dokonuje zakupu m.in. ręcznych lub
elektrycznych wózków inwalidzkich ,
protez czy pompy insulinowej. Darowizny lub wpływy z 1% przeznaczane
są m.in. dla podopiecznych potrzebujących rehabilitacji. Prezes Stowarzyszenia Zofia Korzeniecka - Podrucka wraz
z współpracownikami oraz wolontariusze z ogromnym zaangażowaniem
wykonują swoją społeczną powinność.
Jolanta Jędrzejewska
Oprócz rzeźby nie obcy jest artyście
rysunek, akwarela , malarstwo abstrakcyjne, czego dowodem jest udział
w licznych wystawach w kraju i za
granicą.
J.J.

Uroki Podlasia

Kurpiowskie palmy

P

ogoda w Niedzielę Palmową,
wróży urodzajów wiele”- tyle
„
przysłowie, a najważniejszą
uroczystością kościelną w tym czasie
jest święcenie palm i wielobarwne
procesje z palmami w roli głównej.
Pierwszymi uczestnikami procesji byli
już w IV wieku jerozolimscy chrześcijanie. Kolejne dwa wieki upłynęły, do
chwili kiedy tradycja ta została przyjęta w kościele zachodnim. Sam obrzęd do liturgii włączono w wieku XI.
Głównymi ośrodkami w Polsce gdzie
odbywają się uroczystości to: wieś
Łyse, Lipnica Murowana, Rabka.
Niedziela Palmowa we wsi Łyse
jest jedną z największych atrakcji
folklorystycznych na Mazowszu .Jej
organizatorami są: Wójt tamtejszej
gminy, Parafia Rzymsko-Katolicka,
Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz
Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, a współorganizatorami Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Łysych, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej
w Ostrołęce .W ten dzień do Łysych
przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy z terenu Puszczy Zielonej i Mazowsza, ale
także turyści z całej Polski by podziwiać piękne palmy w procesji, uczestniczyć w uroczystej mszy, obejrzeć
zespoły muzykujące i zespoły folklorystyczne . Imprezie towarzyszą kiermasze, wystawy, prezentacje gospodarstw
agroturystycznych regionu.
W tym roku we mszy celebrowanej
przez Jego Ekselencję Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego uczestniczyli m.in.: Piotr Gliński Wiceprezes
Rady Ministrów, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, euro parlamentarzyści Julia Pitera i Jarosław
Kalinowski, starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł, wicemarszałek
województwa mazowieckiego Wiesław
Raboszuk.
JJ
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WSS Praga Południe

Wspieranie dzieci
W
SS Praga Południe od lat
prowadzi działalność charytatywną. Popieramy wszelkie działania na rzecz dzieci chorych. Współpracujemy z Fundacjami
,które niosą pomoc dzieciom w pozyskaniu środków finansowych na rzecz
dzieci niepełnosprawnych. Zbiórkę
pieniędzy można prowadzić na kilka
sposobów. W naszych placówkach
handlowych
cyklicznie rozliczane
i na stałe ustawione są skarbony do
zbiórki pieniędzy dla podopiecznych
Fundacji „Dziecięcy Kolorowy Świat
Marzeń” na sfinansowanie rehabilitacji, leczenie, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz zakup
sprzętu rehabilitacyjnego. Dobro
każdego dziecka jest dla nas wartością nadrzędną. Otrzymujemy takie
wdzięczne podziękowania.

JANINA ADAMKOWSKA

Towarzystwo Spółdzielców

Zamiast narzekać
17
marca br. odbyło się spotkanie członków Towarzystwa
Spółdzielców, którego tematem było „Zagrożenie dla spółdzielni
mieszkaniowych i próby ich obrony”.
Zaproszenie na spotkanie przyjęła prof.
dr hab. Ewa Łętowska – były członek
Trybunału Konstytucyjnego i były
Rzecznik Praw Obywatelskich, która
zaprezentowała temat. Wprowadzając zgromadzonych w tematykę Spółdzielczości spotkanie rozpoczął Prezes
Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred
Domagalski.
Pani profesor, nie będąca działaczem spółdzielczym, patrząc z dystansu podzieliła się swym doświadczeniem i spostrzeżeniami w temacie.
Zwróciła uwagę na starzwenie się środowiska spółdzielczego i małe zaangażowanie ludzi młodych będących
członkami spółdzielni mieszkaniowych
w ich sprawy.
Każda zmiana historyczna pociąga
za sobą określone konsekwencje, tak
więc przejście na system gospodarki
rynkowej zostało przez Spółdzielczość
niedocenione i właśnie ten brak adaptacji jest przyczyną kłopotów. Spółdzielczość stała się mało atrakcyjna zarówno w działaniu, jak i zaangażowaniu
w działalność. Stała się również niebezpieczna dla tych ludzi, którzy jako
spółdzielcy mieszkaniowi są na nią
skazani. Gospodarka rynkowa jest zna-

komitą gospodarką pod warunkiem, że
naturalne siły, które prą do fruktyfikacji zasobów będą pod kontrolą prawa.
Ważną rolę w zarządzaniu Spółdzielnią
ma uczciwość i umiejętność.
Spółdzielczość posiada zasoby, jakimi są bardzo atrakcyjne tereny, często
w centrum miasta. Zdarzają się przypadki sprzedaży udziałów w użytkowaniu wieczystym, a za tym daleko
idące konsekwencje. Pojawiają się
m.in. przypadki nieuczciwości związane z blankietowymi uchwałami, kolizje pomiędzy Zarządem i kreatorami
długów spółdzielczych, a także kwestie
dotyczące przekształceń.
Ruch spółdzielczy powinien zatem odnaleźć się w nowej rzeczywistości, organizując chociażby rodzaj
„obserwatora demokracji”. Ma to na
celu zbieranie informacji dotyczących
orzecznictwa sądowego, wymianę spostrzeżeń i gromadzenie ich. Wiedza
taka ułatwi wypracowanie pomysłu
na zapobieganie nieuczciwości i dochodzenie należnych praw. Aktywiści
spółdzielczy zaś, zamiast na narzekaniu skupić powinni się na współpracy
i strategicznym planowaniu!
Dziękując prof. Łętowskiej za przyjęcie zaproszenia, spotkanie podsumował i zakończył dr Krzysztof Lachowski – Prezes Zarządu Towarzystwa
Spółdzielców.
DANUTA BOGUCKA

Domowe dania

Szybkie dania

Po świątecznych szaleństwach i pracochłonnych potrawach, czas na szybką kuchnię, a w niej:

Pierś grillowana z orzechami
● 2 pojedyncze piersi z kurczaka + ulubione przyprawy + olej do spryskania ●
łyżka zmielonych orzechów włoskich ● 2 łyżki dowolnej sałatki warzywnej ●
kiełki rzodkiewki
1. Piersi umyć, osuszyć, zdjąć błonki, posypać przyprawami, mączką orzechową, spryskać delikatnie olejem i usmażyć z obu stron na rozgrzanej patelni grillowej. 2. Gotowe przełożyć na talerz wyłożony dowolnymi zielonymi liśćmi, na
wierzch położyć łyżkę sałatki, posypać obficie kiełkami rzodkiewki.

Ciasto kajmakowo-czekoladowe
● spód: 200 g czekoladowych herbatników (zmiksowanych na proszek)
● 100 g stopionego masła ● 2 łyżek wiórków kokosowych
● nadzienie: 1 puszkę słodzonego mleka skondensowanego
● 125 g masła ● 90 g cukru ● 1 łyżkę miodu
● polewa: 200 g gorzkiej ● 2 łyżki oleju (najlepiej arachidowego)
1. Spód: do blaszki wyłożonej natłuszczonym papierem do pieczenia, wyłożyć
masę z wymieszanych herbatników , masła i wiórek kokosowych 2. Nadzienie:
do garnka wylewamy mleko z puszki i dokładamy resztę składników, na małym
ogniu, ciągle mieszając, gotujemy 15 minut. Po tym czsie zdjąć z ognia i ucierać
do ostudzenia, drewnianą pałką/łyżką, aż zbieleje i zgęstnieje (ok. 15 minut). Wyłożyć na herbatnikowy spód, odstawić do lodówki do stężenia. 3. W tym czasie
zrobić polewę czekoladową: roztopić czekoladę w kąpieli wodnej , dodać olej;
wymieszać i wylać polewę na ciasto. 4. Całość równomiernie oblać czekoladą.
Wstawić do lodówki, aż całkowicie stężeje – wtedy kroić.

Z sezonowego kalendarza - KWIECIEŃ
Warzywa: cykoria, endywia, natka pietruszki (na oknie), por, roszponka, rzodkiewka, ziemniaki. Owoce: gruszki, jabłka.
Tartinka

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 4 (590)

l

          Str. 7

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.

Podatnik ma prawo do następujących odliczeń w zeznaniu rocznym PIT
w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 , a mianowicie::
1. Na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego – w zeznaniach
za 2015 rok. podatnik, który w latach 20022006 zaciągnął kredyt (pożyczkę) na spłatę
kredytu (pożyczki)mieszkaniowego oraz
każdego kolejnego kredytu refinansowego (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww.
zobowiązań, wydatki poniesione na spłatę
odsetek od tych kredytów (pożyczek) może
odliczyć od dochodu uzyskanego w roku
2015 z uwzględnieniem zasad:
• kredyt (pożyczka) mieszkaniowy został udzielony w latach 2002-2006,
• kredyt (pożyczka) mieszkaniowy był
udzielony przez podmiot uprawniony na
podstawie przepisów prawa bankowego
albo przepisów o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy
kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy
on jednej z inwestycji wymienionych
w oświadczeniu PIT-2K,
• kredyt (pożyczka) udzielony na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego
lub każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę tych kredytów zaciągnięty
został w bankach lub kasach oszczędnościowo-kredytowych działających we
wszystkich państwach Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
jak i w Konfederacji Szwajcarskiej,
– do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy
zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.,
nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2027 r.
– inwestycja dotyczy budynków
mieszkalnych lub lokali mieszkalnych
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
a w razie braku tego planu – określonym
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
Utrzymano nadal wcześniejsze odliczenie dotyczące podatników, którzy
dokonują odliczeń z tytułu faktycznie
poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego
bezpośrednio podatnikowi (a nie np. developerowi czy spółdzielni mieszkaniowej) na sfinansowanie inwestycji mającej
na celu zaspokojenie własnych potrzeb
mieszkaniowych, związanej z: budową
budynku mieszkalnego, albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej
na nabycie prawa do nowo budowanego
budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo zakupem
nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim
budynku od gminy albo od osoby, która
wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
nadbudową lub rozbudową budynku na
cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego,
jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku
których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone
w przepisach prawa budowlanego. Powyższe odliczenie stosuje się jeżeli kredyt
lub pożyczka został udzielony po dniu 1
stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006r.
a odsetki zostały naliczone i zapłacone od
tego dnia od tej części kredytu, która nie
przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70
m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika
przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego
dla celów obliczenia premii gwarancyjnej
od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał
roku poprzedzającego rok podatkowy,
określonej na rok zakończenia inwestycji.
Na 2015 r. kwota ta wynosi 325.990zł.
Odliczenie stosuje się, jeżeli do zeznania podatkowego, składanego za rok,
w którym po raz pierwszy dokonuje się
odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie według określonego wzoru (PIT-2K)
o wysokości wszystkich poniesionych
wydatków związanych z daną inwestycją.
Korzystanie z praw nabytych zostało
zagwarantowane dla tych podatników,
którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) na określone w przepisach
cele mieszkaniowe.
Natomiast prawa do odliczenia nie
ma podatnik, który kredyt mieszkaniowy zaciągnął na warunkach określonych
w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o fi-

nansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183,
poz. 1354 z późn.zm) – ust. 2 w ww. art. 9
ustawy z dnia 16listopada 2006r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Na kontynuację systematycznego
gromadzenia oszczędności wyłącznie
na jednym rachunku oszczędnościowo
-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, (limit ulgi
- 11,340 zł, co odpowiada 30% wydatkom poniesionym w danym roku podatkowym.)
3. Z lat ubiegłych wydatki na cele
mieszkaniowe – dokonane do końca
2005, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata, mogą być
odliczone aż do ich wyczerpania.
Podatnik korzystający z wyżej wymienionych odliczeń wypełnia formularz
- PIT D. w odpowiednich blokach w zależności od tytułu odliczeń oraz czy odliczenie jest od dochodu, czy od podatku.
4.Odliczanie wydatków na darowizny. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9
ustawy nie może przekroczyć w roku
podatkowym kwoty stanowiącej 6%
dochodu. Od dochodu nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz
osób fizycznych, a także osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących
działalność gospodarczą polegającą na
wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub
handlu tymi wyrobami.
Darowizny przekazane na cele kultu
religijnego dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych
wchodzą w 6% limit dochodu. Zalicza
się tu również darowizny na cele zadań
publicznych określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Dla honorowych krwiodawców jest
możliwość pomniejszenia swojego dochodu do opodatkowania o wysokość
nieodebranego ekwiwalentu, jaki należałby się im za oddaną krew zgodnie z przepisami o publicznej służbie krwi, jeśli
krwiodawca nie otrzymał z tego tytułu
ekwiwalentu pieniężnego.
Darowizny wynikające z innych ustaw
–. w limit 6% dochodu nie wchodzą darowizny przekazane na kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy
pokwitowanie odbioru oraz - w okresie
dwóch lat od dnia przekazania darowizny
– sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę
działalność. Działalność charytatywno
-opiekuńcza kościoła obejmuje w szczególności: prowadzenie zakładów dla sierot,
starców, osób upośledzonych fizycznie lub
umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki prowadzenie szpitali
i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom
wojennym, znajdującym się w trudnym
położeniu materialnym lub zdrowotnym
rodzinom i osobom, w tym pozbawionym
wolności, prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk, udzielanie pomocy
w zapewnianiu wypoczynku dzieciom
i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw
społecznych temu sprzyjających, ) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych i osobom znajdującym się
w szczególnej potrzebie.
Jeżeli przedmiotem darowizny, przekazanej na powyższe cele są pieniądze, wysokość wydatków z tego tytułu ustala się
na podstawie dowodu wpłaty na rachunek
bankowy obdarowanego, a w przypadku
darowizny innej niż pieniądze - dokumentem, określającym wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego
o przyjęciu tej darowizny. W przypadku
dawców krwi wysokość darowizny ustala
się na podstawie zaświadczenia jednostki
organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi.
Kwotę odliczenia wpisujemy w załącznik PIT - O w części B oraz w części D podaję się szczegółowe informacje
o obdarowanym i wysokość kwoty przekazanej darowizny.

5. Odliczenia na cele rehabilitacyjne.
W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika będącego
osobą niepełnosprawną lub przez podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna i dochód tej osoby nie przekroczył w roku 2015.r. kwoty 9,120zł.
Rachunki muszą być wystawione na
osobę, która będzie odliczała ten wydatek.
Osoba, której dotyczy wydatek musi posiadać: orzeczenie o zakwalifikowaniu do
jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności
do pracy, rentę szkoleniową, albo socjalną, jeżeli osoba nie ukończyła 16 roku
życia , to orzeczenie o rodzaju i stopniu
niepełnosprawności.
Jeżeli jest mowa o osobach zaliczonych do I grupy inwalidztwa, należy
przez to rozumieć odpowiednio osoby,
w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji albo znaczny
stopień niepełnosprawności.
Natomiast jeżeli jest mowa o osobach
zaliczonych do II grupy inwalidztwa, należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie
odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Wydatki, które mogą być poniesione
i podlegają odliczeniom to:
– adaptacja i wyposażenie mieszkań
i budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, np. budowa podjazdów, poszerzanie wejść, położenie terakoty antypoślizgowej, założenie brodzika ze specjalnym
siedziskiem, montaż uchwytów, drzwi
przesuwnych,
– przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– zakup i naprawa sprzętu , urządzeń
i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji, /
np.wózki, protezy, kule, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski,
materace i poduszki przeciwodleżynowe,
aparaty telefoniczne dla niewidomych/
oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
– zakup wydawnictw i materiałów
szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– odpłatność za pobyt na turnusie
rehabilitacyjno - usprawniającym, w sanatorium oraz odpłatność za dojazdy na
turnus środkami komunikacji publicznej,
– odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno - usprawniające,
– opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy - w kwocie nie
przekraczającej w 2015r. -2 280 zł,
– koszty utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika - do 2 280zł,
– opieka pielęgniarska w domu nad
osobom niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby, uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone osobom zaliczonych do I grupy
inwalidztwa,
– leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą
100 zł miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi , że osoba niepełnosprawna
powinna stosować określone leki stale lub
okresowo,
– odpłatny i konieczny przewóz na
niezbędne zabiegi leczniczo -rehabilitacyjne,
– koszty używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II
grupy lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną w celach
przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - 2280zł,
Aby odliczyć te wydatki należy posiadać rachunki i inne dowody ich poniesienia.
W przypadku prac adaptacyjno- remontowych konieczne jest posiadanie
faktury VAT - na te prace nie ma limitu.
W przypadku używania samochodu, posiadania przewodnika i psa to wymagane
jest tylko oświadczenie podatnika oraz
dowody niezbędne do ustalenia prawa do
odliczenia /np. certyfikat potwierdzający
status psa asystującego, zlecenie i potwierdzenie odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych/

Kwotę odliczeń związanych z wydatkami na cele rehabilitacyjne wpisujemy
w załącznik PIT- O w części B
6. Ulga internetowa – odliczeniu z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w dwóch latach
podatkowych kolejno po sobie następujących, jeżeli podatnik nie korzystał dotychczas z odliczeń z tego tytułu. Odliczeniu
podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet niezależnie od miejsca w którym się
z niego korzysta, jak i formy jego dostępu,
np. w domu (łącze stałe, bezprzewodowe,
w tym za pomocą urządzeń mobilnych)
jak i w kawiarence internetowej. Ulga jest
limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł. Przepisy dotyczące ulgi
internetowej pozwalają domownikom na
zwiększenie limitu odliczeń. Gdy wydatki
z tytułu użytkowania internetu ponoszą
np. małżonkowie, to jeżeli nazwiska obojga z nich będą umieszczone na fakturze za
internet, to każdy z nich może skorzystać
z odliczenia w ramach osobnego limitu
760 zł. Podatnik, który z ulgi internetowej
po raz pierwszy skorzystał w zeznaniu
podatkowym za 2013 r., może skorzystać
z tego odliczenia wyłącznie za rok 2014,
za rok 2015 odliczenie nie przysługuje.
Odliczenie stosuje się, jeżeli wydatek został na podstawie dokumentu stwierdzony
i dokumentowany np.fakturą i wpisuje się
do w części B PIT O.
7. Wydatki na nabycie nowych technologii – za nową technologie , uważa się
wiedzę technologiczną w postaci wartości
niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych,
która umożliwia wytwarzanie nowych lub
udoskonalonych wyrobów i usług i która
nie jest stosowana na świecie przez okres
dłuższy niż ostatnich 5 lat. Przez nabycie
nowej technologii rozumie się nabycie
praw do wiedzy technologicznej, w drodze
umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie
z tych praw. Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody
z pozarolniczej działalności gospodarczej
do wysokości kwoty dochodu. Odliczenia
dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono przedmiotowe
wydatki. Odliczenia związane z nabyciem
nowej technologii nie mogą przekroczyć
50% wydatków / kwoty ustalonej zgodnie
z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy/.
8. Wpłaty na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
- w pozycji tej należy wykazać kwotę
wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonanych
przez podatnika w roku podatkowym,
do wysokości określonej w przepisach
o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Wysokość wpłat na
IKZE określona jest w art. 13a ust. 1–4
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147).
Stosownie do tych przepisów wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć
kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej na
dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym. W 2015r.. nie więcej niż 4 750,80 zł.
9. Ulga z tytułu wychowywania dzieci
Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób
fizycznych, uzyskującemu dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej.
Za każdy miesiąc kalendarzowy,
w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego,
jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie
funkcji rodziny zastępczej na podstawie
orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze
starostą podlega odliczeniu od podatku
kwota w wysokości:
10. Skala podatkowa na 2015r.:

• 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko
(za cały rok 1 112,04 zł na dziecko),
• 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały
rok 2 000,04 zł),
• 225,00 zł na czwarte i każde kolejne
dziecko (za cały rok 2 700,00 zł na dziecko).
Odliczenie nie przysługuje, jeżeli
podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego
lub sprawował opiekę poprzez pełnienie
funkcji rodziny zastępczej wyłącznie
w stosunku do jednego małoletniego
dziecka i jednocześnie dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, przekroczyły w roku podatkowym
kwotę 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część
roku podatkowego), przekroczyły w roku
podatkowym kwotę 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego
małoletnie dziecko wymienionego w art.
6 ust. 4 ustawy, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112
000 zł.
Za dochody, o których mowa powyżej, uważa się dochody uzyskane łącznie
w danym roku podatkowym, do których
mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c
ustawy, pomniejszone o kwotę składek
na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych
przez podatnika lub potrąconych w roku
podatkowym przez płatnika ze środków
podatnika.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka
albo rodziców zastępczych pozostających
w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub
w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to
za ten miesiąc każdy z podatników może
odliczyć 1/30 przysługującej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Na powyższych zasadach z odliczenia
może również skorzystać podatnik, który
– w związku z wykonywaniem ciążącego
na nim obowiązku alimentacyjnego oraz
w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej – utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko, o którym
mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, tj.:
– które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– do ukończenia 25 roku życia uczące
się w szkole, o której mowa w przepisach
o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo
wyższe obowiązujących w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli
w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b
w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089zł,z wyjątkiem renty rodzinnej.
Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy
zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub
na zasadach tzw. ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych lub karty podatkowej, lub też podlegają przepisom ustawy
o podatku tonażowym.
W części C formularza PIT/O podatnik
rozliczający się indywidualnie w poz. 41
(a w przypadku łącznego opodatkowania
dochodów małżonków – ewentualnie także małżonek w poz. 42) wpisuje kwotę
ulgi na dzieci odliczaną w zeznaniu podatkowym.
Ponadto, w części E formularza
PIT/O podatnik podaje numer PESEL
dziecka, a w przypadkubraku tego numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia
dziecka. Jednocześnie zaznacza za jaki
czas przysługuje mu odliczenie oraz wpisuje kwotę przysługującego odliczenia
z tytułu ulgi na dzieci.
Opr. MONIKA BOBKE

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad

do
85.528

85 528

Podatek
18% minus kwota zmniejszająca podatek
556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
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smaki warszawy
MOKO

A

tutem tej małej dziupli u zbiegu
Malczewskiego i Puławskiej jest
ładny szyld i logo. Mają poprawne cappuccino za 8 zł. Oferta skromna
bo tylko kawy, herbaty i w gablocie
tort bezowy i jakieś ciastko. W środku
tylko dwa wysokie stołki przy bufecie
i dwa niskie stoliczki zbite ze skrzynek, przycupnięte przy oknie z poduszkami. Niezbyt to wygodne. Brak jakichkolwiek dekoracji ocieplających,
np. kwiatków, kolorowych ozdób
i dominuje dość ponura czerń blatów
i biel ścian i kaloryfera. Nieprzytulnie
i powiem, bezdusznie, bo personel bez
cienia uśmiechu, nie zachęca do niczego. W tle tylko jakaś muzyka trance.

SWEET MOMENTS

P

rzed południem ten lokal przy
Puławskiej zupełnie puściutki.
Na dole jest tylko bufet pełen
słodkości, pochodzących jak wyjaśniła miła brunetka w bordowym
toczku, z wytwórni z Ursynowa oraz
jeden stoliczek z dwoma krzesełkami. I tylko tutaj mają swój zbyt, także
na wynos. Oferta szeroka i na wygląd
kusząca. Zamówiłem tylko klasyczny wysoki sernik, bez dodatków do
herbaty earl grey. Dziewczyna przyniosła mi wszystko na tacy na ładne
pięterko. Tutaj jest relaksowo, bo dominują lekkie krzesła białe, ale na tle
bardzo dekoracyjnej ściany pomalowanej w malinowe pasy, jak kosze
plażowe. Herbata podana w dzbanku
smakowała idealnie, wraz z korzennym piernikiem i rozpływającym
się w ustach sernikiem. Jednak po
świętach nie dałem rady spożyć całego do końca i warto dzielić te duże
porcje na pół. Poprzez szum uliczny

i lodówki przebijał się z trudem głos
Joe Dassina. Więc może też warto
podkręcić głośniczki? Wtedy warto
wpaść tu na randkę.

MILANOVO

N

a rogu Puławskiej i Woronicza
gwar, tłok niemiłosierny. Po
11-tej głównie studentki i studenci piją przeważnie kawę i jedzą
późne śniadanie, jajecznice, omlety, kanapki z różnymi smarowidłami i pastami. Chyba najciekawsze
to smarowidło wędzone bawarskie

Na
Wierzbnie
i pasta pietruszkowa. Do tego chrupkie pieczywo. Polecam też zielony
koktajl Bilbo z jabłka, kiwi, selera,
pietruszki i bazylii za 12 zł. Czas
oczekiwania, niestety dłuugi, ale obsługujące dziewczyny, zwłaszcza ta
bardziej okrągła, sympatyczne. Na
długim stole, gdzie młodzież rozkłada laptopy, cieszy bukiet świeżych
czerwonych goździków w wazonie.
Jak zachęcała mnie miła blondi, następnym razem spróbuję karmindale,
czyli klopsiki cielęce z parmezanem
i pomidorami w czosnku.

HAMBURGER
Z KARAIBÓW

T

rochę obawiałem się, że tu
vis a vis Królikarni poplamię
spodnie, ale jakoś dałem radę

zjeść klasycznego burgera wołowego, mocno wysmażonego z dodatkami, na razowym pieczywie, czyli
bułce. Rosły pan przygotował go
zręcznie i szybko, a do tego podał
świetny sok tłoczony Maurera z jabłek. Za 21 zł miałem zimny napój
i kawał mielonego mięsa w bułce.
Pomyślałem jednak, że za połowę
ceny można by w ofercie sprzedawać o połowę mniejsze bułki
(kajzerki) z odpowiednio mniejszą
zawartością mięsa. Wnętrze spartańskie, bo tylko długa półka pod
ścianą i czerwone stołki. Słabo
wyczuwalne tło wolnej muzyki.
Zachęcające pirackie logo i szyld.
Burger niezły, tylko szkoda że nie
grillowany, a smażony i czuć jednak w lokalu olej. Trzeba wtedy
otwierać drzwi i wietrzyć pomieszczenie.

C

Baran 21.III-20.IV

Wiosenny czas sprzyja podejmowaniu nowych wyzwań.
Dotychczasowe plany trzeba
jak najprędzej zrealizować.
Zadbaj o poprawę kondycji.

Byk 21.IV-21V

W związku z czym jej skuteczność
powinna być wysoka przez wiele lat.
Jak przewidują naukowcy zagrożenie wzrostem szczepów bakteryjnych
opornych na leczenie będzie gwałtow-

Teiksobaktyna
na Mycobacterium tuberculosis (gruźlica), gronkowiec złocisty oporny na
metycylinę (MRSA), Clostridium dificille (rzekomo błoniaste zapalenie
jelit). Mechanizm działania leku jest
podobny do działania Wankomycyny.
Polega na blokowaniu syntezy ścian
komórkowych bakterii opornych na
leczenie (zarówno z grupy Gram+ jak
i Gram-) poprzez jednoczesne działanie przeciwko kilku różnym białkom
co powoduje, że drobnoustroje nie
mogą wytworzyć tak łatwo oporności
na ten antybiotyk.

nie wzrastać i w 2016 r. oporność bakterii przesunie się poza granice połowy
z 10 antybiotyków głównego szeregu. Teiksobaktyna została otrzymana
w czasie rutynowych badań w 2013 r.
i powinna być dostępna w lecznictwie
za 4-5 lat po przeprowadzonych klinicznych testach triasowych. Może to
podnieść zasadniczo bezpieczeństwo
chorych zanim powstaną kolejne generacje leków umożliwiających kontynuacje walki z chorobotwórczymi bakteriami.
ESKULAP

Przysłowia na kwiecień
Ciepłe deszcze w kwiecień,
Rokują pogodną jesień.
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami,
Rok żyzny przed nami.
Kwiecień plecień, bo przeplata
Trochę zimy, trochę lata.
Kwiecień co deszczem rosi,
Wiele owoców przynosi.
Ciepły kwiecień, mokry maj,
Będzie zboże jako raj.
Co marzec wypiecze,
To kwiecień wysiecze.

Podejmowanie decyzji jest
trudne dla każdego, a może
łatwiej spojrzeć na wszystko
z innej perspektywy.Wiosna
ma to do siebie, że świat jest
bardziej przyjazny.

Skorpion 24.X-22.XI

Wiosenna aura powinna pozytywnie nastawić cię do
podejmowania nawet niełatwych decyzji. Warto spróbować i wcale nie musi być źle.

Bliźnięta 22.V– 21.VI

Strzelec 23.XI– 23.XII

Rak 22.VI– 22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Lew 23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Panna 23.VIII– 22.IX

Ryby 21.II-20.III

Nie należy obawiać się nowych sytuacji .Nikt też nie
mówił ,że będzie łatwo.
W sprawach ważnych poradź
się najbliższych. Dasz radę

Odpoczynek na świeżym powietrzu pomoże odzyskać
kondycję po minionym okresie. Zadbaj profilaktycznie
o wizytę u lekarza kontaktu

Możesz mieć problemy z samym sobą, ale bliscy ci pomogą. Ponieważ miniony okres
nie należał do najlepszych ,
postaraj się naprawić relacje.

Zwolnij z narzuconego sobie tempa realizacji planów.
Rozejrzyj się wkoło może ktoś
ci pomoże. Warto czasami poprosić o pomoc.

Ze spokojem reaguj na niezbyt korzystne dla Ciebie
uwagi ze strony otoczenia.
Dasz radę musisz jedynie
przemyśleć pewne sprawy.

Zachowaj umiar i trzeźwość
umysłu. Nie ulegaj pod żadnym pozorem, nie zawsze
szczerym podszeptom. Czas
pomyśleć o sobie.

Wyjdź poza ramy codziennych spraw. Popatrz pozytywnie na otaczający cię świat,
będzie ci łatwiej zaliczyć każdy dzień pozytywnie.

W realizacji planów możesz liczyć jedynie na siebie.
Rozwaga przy każdym przedsięwzięciu nie sprowadzi cię
na manowce, a wręcz umocni.

z hasłem

krzyżówka nr 4
1

o nazwie Teiksobaktyna, który wykazał wysoką skuteczność w walce
z wieloma drobnoustrojami o wysokim stopniu oporności na klasyczne
leki bakteriobójcze, między innymi

Waga 23.IX– 23.X

W pierwszym miesiącu drugiego kwartału nie zniechęcaj
się do podejmowania nowych
wyzwań. Wszystkie nawet
niewielkie przeszkody nie
mogą cię powstrzymać .

T

Spotkania z medycyną

zy nowy antybiotyk będzie skuteczny w walce z antybiotykoopornymi szczepami bakterii?
Odkrycie a następnie wprowadzenie
do lecznictwa antybiotyków dało medycynie nadzieję na zwalczenie wielu
chorób o etiologii bakteryjnej. Początkowo antybiotyki były produkowane
ze składników naturalnych, obecnie
większość produkowana jest syntetycznie. Aktualnie stosowanych jest
w medycynie około 200 antybiotyków.
Jednakże nadmierne i niewłaściwe ich
stosowanie doprowadziło do rozwinięcia się zjawiska antybiotykooporności.
Bakterie posiadają dwa główne
mechanizmy nabywania antybiotykooporności: przez mutację (bakterie
z mutacją przeżywają leczenie danym
antybiotykiem w przeciwieństwie do
niezmutowanych, które są przez te
pierwsze zastępowane) i horyzontalny
transfer genów (przekazywanie pomiędzy bakteriami tego samego gatunku
materiału genetycznego zawierającego
geny oporności na antybiotyk). Uzyskana przez nie antybiotykooporność
to jeden z najważniejszych problemów
współczesnej medycyny z którym coraz częściej spotykają się placówki
lecznicze. Problem ten narasta z każdym rokiem zwłaszcza w jednostkach
szpitalnych. Prowadzi to do sytuacji
w których leczenie antybiotykami jest
coraz mniej skuteczne a konsekwencje
coraz bardziej tragiczne.
W wielu krajach Europy wskaźniki
oporności wzrosły ponad dwukrotnie
w ciągu pięciu lat. Szacuje się, że corocznie około 25 tysięcy mieszkańców
Europy umiera z powodu infekcji wywołanych przez antybiotykooporne bakterie. Zjawisko antybiotykooporności
wymusiło konieczność poszukiwania
i syntezy kolejnych generacji antybiotyków. W wydanym ostatnio kolejnym
numerze czasopisma naukowego „Nature” pojawiły się informacje dotyczące
nowego antybiotyku z grupy inhibitorów
syntezy peptydoglikanów, który może
być skuteczny w walce ze szczepami
bakterii chorobotwórczych opornych na
większość preparatów bakteriobójczych.
Według wyników uzyskanych na
podstawie wykonanych badań amerykańscy lekarze otrzymali antybiotyk

HOROSKOP

BOBBY BURGER

o jeden z milszych lokali tej
sieci, na rogu Woronicza i Malczewskiego. Jasna przestronna, w wesołych kolorach weranda,
dwoje barmanów przesympatycznych, muzyka fajna rytmiczna.
Zwykle szukam tu znakomitych
soków mieszanych. Podają je zimniutkie z lodówki. Niestety, nie było
mojego ulubionego warzywnego ze
szpinakiem Blend Zdrowie, tylko
owocowe, jabłkowo-marchewkowy i lemoniada z cytryną. Tylko po
piątaku! Oba napoje bardzo orzeźwiające i OK. W południe było niemal pusto, ale zwykle burgermani
schodzą się tu później. Z pobliskiej
telewizji i biur, również na piwko.
Polecam moje ulubione Alkopoligamia.
SMAKOSZ
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane w kolejności od 1–37 utworzą hasło.
Poziomo: 1) zawodniczka do określonego wieku, 5) ptaki błotne z rodziny siewek, 8) ”schodzi” z gór, 9) miejscowość
słynna z ceramiki porcelitowej,10) kocha
góry, 11) tkanina pilśniowa, 13) bardzo
dużo czegoś, 16) Donald amer. lekkoatleta- tyczkarz, mistrz olimpijski, 20)
pestycyd zwalczający jaja przędziorków,
23) jest go dużo w piekarni, 24) lud indoeuropejski, przodkowie Albańczyków,
25) inaczej jaśminowiec, 26) państwo
w pd.-zach. Pirenejach, 27) pogardliwie
o mało poważnej osobie.
Pionowo:1) imię żeńskie ,2) groźna choroba, 3) miasto w USA w stanie Kalifornia,
4) Antoni potocznie, 5) podkradanie się psa
myśliwskiego na brzuchu, 6) turecki policjant, 7) specjalista w dziedzinie socjologii,
12) jedna z ras koni gorącokrwistych, 14)
tam działa „Społem” Garwolin, 15) historie
opowiadane od pokoleń, 17) obiektyw fotograficzny oznaczający się astygmatyzmem,

2

18) letni wypoczynek, 19) lubi drzewa, 21)
szeroka ulica do przejażdżek i spacerów,
22) może być leku, 23) bierz, ile chcesz dla
siebie, wspak.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 4 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 30 kwietnia br. Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą
premiowane nagrodą ufundowaną przez
„Społem „ PSS w Garwolinie.
Rozwiązanie krzyżówki nr 2/16
Poziomo: 1) Jakowlew, 5) cukier,8)
tunika, 9) nagietek,10) eutrofia,11) etylen,13) Ustka,16) babka,17) Tajwan,23)
prababka,24) puzderko,25) stukot, 26)
safari, 27) ostatnie.
Pionowo:1) jatren, 2) konitrut, 3)
Wiktor, 4) Wanda, 5) cugle, 6) krety,7)
Elemelek, 12) tryb, 14) szkatuła, 15) akta,
17) barbakan,18) abstra, 19) hantle, 21)
wydra, 22) norki, 23) proso.
HASŁO: JUBILEUSZOWY ROK MAH.
Nagrodę ufundowaną przez Mazowiecką
Agencję Handlową „Społem” sp. z o.o.
otrzymuje Anna Bober z Sochaczewa.
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