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Naprzód Społem!

arząd KZRSS Społem, zgodnie
ze statutem Związku, zwołał na
październik br. trzy regionalne
zebrania delegatów: 17 października
w Katowicach dla reprezentantów 95
spółdzielni z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, opolskiego
i śląskiego; 19 października w Warszawie dla 83 spółdzielni z woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego,
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; 26 października dla 64 spółdzielni
w Pile z woj. pomorskiego, kujawsko
-pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
W programie zebrań przewidziano dyskusję i składanie wniosków do
Rady Nadzorczej i Zarządu Związku,
po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu

z dotychczasowej realizacji uchwał VI
Zjazdu KZRSS.
Jak pisaliśmy przed miesiącem, obecnie, w dobie bezwzględnego opanowywania rynku przez obce koncerny, stało
się pilne, aby wreszcie konsekwentnie
spółdzielnie działały SPOŁEM, a nie
osobno! Program Związku uchwalony na VI Zjeździe w listopadzie 2015
r. głosi, że należy „unikać podziałów
i wewnętrznego osłabiania organizacji, wspierać społemowskie struktury,
wspólne działania i podejmowane inicjatywy”, „dążyć do łączenia się spółdzielni”, aby każda zrzeszona spółdzielnia „posiadała w swej ofercie handlowej
towary marki własnej „Społem” oraz
będzie jej promotorem”.
Obecnie społemowcy w całym
kraju powinni wesprzeć inicjatywę

Na zdjęciu od lewej: prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, dyr. handlowy
KPH Bożena Leśniewska, prezes KPH Paweł Kochański i dyr. handlowy MAH
Henryka Brzezicka.

budowy niezbędnego Krajowego
Systemu Zakupowego Społem,
którą
Zarząd
i prezes Ryszard Jaśkowski promują na zebraniach spółdzielni i w mediach, m.in. w Rzeczpospolitej, na
portalach branżowych, w „Tęczy
Polskiej”, gdzie redakcja opatrzyła
rozmowę z nim wymownym tytułem: „NIE PRZESPAĆ OSTATNIEJ
SZANSY!”… Naszym zdaniem,
wraz z innymi największymi spółdzielniami, spółdzielnie warszawskie
i doświadczona Grupa MAH Społem
powinny odegrać czołową rolę w budowie takiego krajowego systemu.
Więcej na str. 3 u
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ajbarwniejszy z polanickich
festiwali podczas którego na
scenie Teatru Zdrojowego
prezentują się zespoły folklorystyczne
z całego kraju i goście z zagranicy.
Atrakcją przeglądu jest barwna i rozśpiewana parada artystów połączona
z tanecznymi prezentacjami na polanickim Deptaku. TĘCZA POLSKA
uznawana jest za jedną z największych
i najważniejszych tego typu imprez
w Polsce. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności
i jest atrakcyjnym świętem folkloru „.
Ten wpis anonsujący Festiwal na
stronie Centrum Kultury i Promocji
wiele mówił o tej imprezie, od dawna
wpisującej się w kalendarz jesiennych
imprez w dolnośląskim kurorcie.

„

PSS Białystok

O

d 2011 roku rozwijana jest
współpraca pomiędzy dwiema
spolemowskimi spółkami: Mazowiecką Agencją Handlową „Społem” Sp. z o.o. i Krajową Platformą
Handlową Społem Sp. z o.o.
Mazowiecka Agencja Handlowa
„Społem” od 21 lat prowadzi bardzo
aktywne działania na rzecz wspomagania spółdzielni-właścicieli – negocjując warunki handlowe z największymi
kontrahentami w Grupie MAH. Jednocześnie jest organizatorem programu
marketingowego dla Spółdzielni, okazjonalnych promocji, a także dużych
akcji handlowych w postaci konferencji i warsztatów handlowych, reklamy
telewizyjnej, prasowej, w metrze warszawskim, na środkach komunikacji
miejskiej, na stronie www.mahwarszawa.pl.
W okresie minionych 6 lat współpracy z Krajową Platformą Handlową
Społem zainspirowano i przeprowadzono wiele współnych działań na
rzecz propagowania marki własnej
SPOŁEM, a między innymi zostały
przeprowadzone w 2016 i 2017 roku
duże kampanie handlowe dla Spółdzielni, zachęcające do zakupów produktów z logo SPOŁEM. W IV kw.
2017 roku promujemy produkty mro-

żone – warzywa i wyroby kulinarne
z logo SPOŁEM. Dobre efekty nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy
zarządów MAH i KPH, przejawiającej
się w udziale KPH w organizowanych
przez MAH spotkaniach, warsztatach,
konferencjach i kampaniach handlowych.

Komunikat

W dniu 18 września 2017 r. obradowała Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”
Spółka z o.o. Na swym posiedzeniu
Rada Nadzorcza zajmowała się następującą tematyką:
– wynikami ekonomicznymi Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r.,
– współpracą handlową ze spółdzielniami i dostawcami na bazie
podpisanych przez Spółkę umów,
– należnościami bieżącymi Spółki.
Rada Nadzorcza Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o. pozytywnie oceniła wyniki
finansowe Spółki za I pólrocze 2017
roku oraz z zadowolemniem przyjęła wyniki współpracy MAH z Grupą MPT.

Warsztaty Handlowe

Polanica 2017

W tym roku do Polanicy-Zdrój na
18.Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych
TĘCZA POLSKA przyjechało dwadzieścia zespołów z całej Polski oraz
dwa z Białorusi. Wielobarwne, roztańczone i rozśpiewane zespoły reprezentowały województwa: łódzkie, mazowieckie, śląskie, zachodniopomorskie,
świętokrzyskie, dolnośląskie, lubuskie,
pomorskie, małopolskie.
29 września br. otwarcia Festiwalu
dokonali Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki, Burmistrz miasta Polanica-Zdrój Jerzy Terlecki oraz przewodniczący jury aktor
Dariusz Jakubowski. Prezes KRS podkreślił rangę Festiwalu w czasach kiedy
ekonomia góruje nad kulturą. Zwrócił

Popieramy markę własną

także uwagę na rolę organizacji spółdzielczych wspierających zespoły. Podziękował zespołowi Centrum Kultury
i Promocji za organizację Festiwalu,
a za patronat i współpracę Burmistrzowi Polanicy-Zdrój oraz Burmistrzowi
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
W dniu inauguracji imprezy brawami nagrodzono pomysłodawcę Festiwalu Stefana Zajączkowskiego (jak
zażartował – już stypendystę ZUS-u),
który podziękował władzom miasta
oraz dyrekcji Teatru Zdrojowego za
współpracę przy realizacji festiwalowych spółdzielczych spotkań.
W konkursowych prezentacjach
XVIII Międzynarodowego Festiwalu
wzięło udział liczne grono uczestników, których gromkimi brawami na-

Gala 120-lecia

Więcej na str. 4 u

gradzała polanicka publiczność. Ocena
widzów to jedno, ale nie mniej ważną
dla występujących na deskach Teatru
Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej była ocena festiwalowych
jurorów, którymi w tym roku byli:
Józef Gawlik Członek Zgromadzenia
Ogólnego KRS, Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wilamowicach, Justyna Kuban dyrektor
Teatru Zdrojowego Centrum Kultury
i Promocji, Żaneta Żardecka główny specjalista ds. folkloru w Fundacji
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło
oraz Dariusz Jakubowski aktor znany
z serialu „Na dobre i na złe”, tym razem
w roli przewodniczącego jury.
Na deskach Teatru Zdrojowego
przez trzy dni występowały zespoły
z dziewięciu regionów Polski i dwa
z Białorusi. W protokole konkursowe
jury podkreśliło „znaczenie Festiwalu
Tęcza Polska w kultywowaniu tradycji
i podtrzymywaniu wartości i treści kultury narodów i regionów. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, sponsorów
i twórców Tęcza Polska, przez 18 lat
swojego istnienia, stał się niezwykle
ważnym miejscem spotkania z autentyczną twórczością artystyczną a Polanica-Zdrój istotnym miejscem promocji dokonań ruchu spółdzielczego”.
Ukoronowaniem
konkursowych
zmagań były przyznane nagrody i wyróżnienia.
Puchary Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS, Prezesa
Krajowej Rady Spółdzielczej, Przewodniczącego Jury, Burmistrza Polanicy-Zdroju otrzymali: SERBOWIACY,
Kapela Podwórkowa ZŁOCZEWIANIE, Zespół Śpiewaczy STAWNIANKI, PW DANCE – zespół młodzieżowy z Wrocławia.
Nagroda specjalna ufundowana
przez burmistrza warszawskiej dzielnicy Wilanów została wręczona „za
Więcej na str. 2 u

Więcej na str. 5 u

PSS Wyszków

Święto Latawca

Na zdjęciu od lewej: Jan Hryniewicz, Jadwiga Tofel, Aneta Kowalewska i Marek
Kędzierski.
uż po raz czwarty PSS „Społem” z całego miasta, bo to do nich adresow Wyszkowie, przy współudzia- wana jest impreza oraz ich rodziców.
le Gminy Wyszków, w sobotę Największą nagrodą jest uśmiech
16 września br. zorganizowała Wy- i radość uczestników, ale i nagrody
szkowski Festiwal Latawcowy, jako rzeczowe w konkursie. Drobne upopiknik rodzinny i doroczne święto minki dla wszystkich mają też swoje
latawca. W ten sposób znowu wy- znaczenie.
zwolono pozytywną energię i emocje
Więcej na str. 5 u
dzieci szkolnych i przedszkolnych
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uDokończenie ze str. 1
całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej” zasłużonemu działaczowi kultury, muzyki, folkloryście, instruktorowi kategorii „S” – STANISŁAWOWI
WODNICKIEMU twórcy Zespołu
Akordeonistów „KATOWICE-KLEOFAS”, a Zespołowi AKORDEONISTÓW i towarzyszącemu mu
Śląskiemu Ludowemu Zespołowi
Śpiewaczemu
ZAWODZIANKI
przyznano wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej.
Nagrodę specjalną przyznała Krajowa Rada Spółdzielcza białoruskiemu
Zespołowi BAI-BLUES. Również
z taką nagrodą wróciła do Warszawy
KUŹNIA ARTYSTYCZNA – przyznana zespołowi „za specjalną oprawę
artystyczną Festiwalu”. Dwie pierwsze
nagrody zdobył Zespół regionalny
CEPELIA KONIAKÓW oraz Regionalny Zespół SĄDECZANIE.
Drugimi nagrodami podzieliły się
WRĘCZYNKI ze śląskiej Wręczycy
i TRĘBACZEWIANIE z województwa łódzkiego. Trzecią nagrodę zabrał do Pszczyny Regionalny Zespół
Śpiewaczy
RADOSTOWIANKI.
Z Pszczyny w Festiwalu wziął również
udział Zespół Integracyjno– Folklorystyczny FOLKOWIANIE, szerzący folklor „Ziemi Pszczyńskiej”.
Niepełnosprawni członkowie tego zespołu są zafascynowani kulturą swojego regionu i doceniają możliwość
brania udziału w imprezach takich jak
polanicki Festiwal. Wśród nagrodzonych był też zespół DĄBROWIANKI
z Jaworzna.
Zapytana o ocenę tegorocznego
festiwalu jurorka Żaneta Żardecka
powiedziała: „miłym zaskoczeniem

był wysoki poziom zaangażowania
poszczególnych zespołów w dobór
repertuaru. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Zespół FOLKOWIANIE,
który jest dla jego niepełnosprawnych
członków miejscem terapii, a poza tym
możliwością pozyskania przychylności
i akceptacji ze strony społeczeństwa,
co udało się organizatorom Festiwalu
i polanickiej publiczności ”.
Uroku imprezie dodawali prowadzący Festiwal Emilia Janowska wraz
z Robertem Woźniakiem, bawiąc publiczność w przerwach wspólnym z nią
śpiewaniem znanych piosenek takich
jak: „Hej, Sokoły”, „Miała baba koguta”, „Gdybym miał gitarę” przy akompaniamencie Grzegorza Toporowskigo
(akordeon). Organizatorami 18. Festiwalu była Krajowa Rada Spółdzielcza,
a patronami Urząd Miasta w Polanicy–
Zdroju oraz Dzielnica Wilanów m.st.
Warszawy.
Z pewnością każdy z widzów znalazł dla siebie coś co przypadło mu
do gustu. Organizatorzy dziękowali
uczestnikom za barwny i różnorodny
repertuar, polanickiej publiczności za
zainteresowanie imprezą, sponsorom
za pomoc, deklarując kontynuowanie
Festiwalu w nadchodzących latach,
a na pewno w roku 2018.
W gronie sponsorów były m.in.
Banki Spółdzielcze, Gminne Spółdzielnie Samopomoc Chłopska, Związek
Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych,
Rolnicza Spółdzielnia Pracy, Związek
Rewizyjny BS im. F. Stefczyka, Spółdzielnie Mieszkaniowe, a także organizacje społemowskie KZRSS Społem,
PSS w Białej Podlaskiej i WSS Śródmieście.
Jolanta Jędrzejewska

„MEDUZA”
to nie tylko R Y B Y
ale także LODY i MROŻONKI
Jesteśmy typową hurtownią dystrybucyjna zajmującą się od 1991 roku
sprzedażą przetworów rybnych i produktów mrożonych na terenie
miasta Warszawy i woj. mazowieckiego.
Posiadamy własne samochody wyposażone w agregaty chłodnicze
i magazyny o powierzchni chłodniczej ok.2000 m2.
Bezpośrednio współpracujemy
z czołowymi producentami ryb wędzonych, przetworów rybnych,
ryb mrożonych, konserw rybnych i mięsnych a także od 2011 roku

• LODÓW • PIZZY •FRYTEK • WARZYW MROŻONYCH •
• MROŻONYCH PRZETWORÓW MĄCZNYCH W POLSCE •
Dostawy realizujemy w ciągu 24 godzin.
Naszymi Klientami opiekują się
doświadczeni Przedstawiciele Handlowi.
Dodatkowych informacji udzieli Państwu nasz Dział Sprzedaży
pod numerami telefonów:

tel.: 22 893 81 91 fax: 22 612 70 83
email: biuro@meduza.waw.pl: zamowienia@meduza.waw.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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WSS Praga Południe

P

od koniec lata, 9 września 2017r.
wyruszyliśmy na 9-dniową wycieczkę do Chorwacji, Bośni
i Hercegowiny – państw z krainy historycznej Dalmacji i leżących na Bałkanach. 41-osobową grupę WSS Praga
Południe poprowadziła przez całą podróż przewodniczka p. Danusia z biura
podróży Janter.
Pierwszy dzień minął w podróży
przez Polskę, Czechy, Słowację, aby
dotrzeć na nocleg w hotelu Central na
Węgrzech w m.Nagykanizsa oddalonym o 20 km od granicy z Chorwacją.
Urocza dzielnica Nagykanizsy przywitała nas muzyką, licznymi straganami
z regionalnymi produktami – ulicznymi imprezami na pięknie oświetlonym
placu tuż przed hotelem.
Już w drugim dniu mogliśmy obejrzeć Park Narodowy Jeziora Plitwickie. Jest to najstarszy park narodowy
w Chorwacji, od roku 1979 wpisany
na światową listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Największą atrakcją parku jest 16 jezior tworzących kaskady, połączonych
ze sobą 96 wodospadami. Szumiące
wodospady stanowią sielankowy krajobraz i mogły stanowić tło baśni. Wodospady otaczają bukowe, świerkowe,
jałowcowe i sosnowe lasy.
W dalszym ciągu podziwiając widoki
Chorwacji wyruszyliśmy do docelowego miejsca pobytu miasta NEUM. Miasto NEUM to jedyne miasto w Bośni
i Hercegowinie z dostępem do morza
Adriatyckiego, położone na południu
tego kraju. Miasto to oddziela północną
część Chorwacji od południowej.
W 2002 roku powstał projekt rządu
chorwackiego, który zakładał budowę
mostu łączącego miasto Klek z chorwackim półwyspem Peljesac w celu
bezpośredniego połączenia obu części
Chorwacji. Zgoda na budowę została
wynegocjowana i dopiero teraz rozpoczęta budowa mostu przewidywana jest
przez okres 4 lat.
Kolejny dzień przeznaczony był na
wypoczynek na hotelowej kamienistej
plaży wyposażonej w leżaki i parasole,
kąpiel w morzu lub przyhotelowym basenie oraz spacer po okolicy.
Po wypoczynku kolejny dzień zaplanowany był na wyjazd na całodzienną wycieczkę do Dubrownika.
Miasto przywitało nas ulewnym deszczem, wkrótce jednak ulice urokliwego
i tajemniczego miasta rozświetliły się
słońcem. Dubrownik to piękne, ufortyfikowane miasto średniowieczne. Jest to
najbardziej wysunięty na południe punkt
Chorwacji i miasto Dubrownik nazywane jest perłą Chorwacji. Stare Miasto
w 1979 roku wpisane zostało na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Miasto jest wspaniałe, niezwykle interesujące, na każdym kroku
spotykamy tu ślady historii. Wybrzeże
morza adriatyckiego nadaje mu niesamowity klimat. Zwiedzanie rozpoczęło
się od starej części miasta spacerem po
słynnej ulicy Stradunie. Po zwiedzeniu zabytków w czasie wolnym część
uczestników udało się kolejką linową
na wzgórze Srd, które znajduje się 412

T

egoroczny wrzesień przyniósł
dużo opadów i pochmurnego
nieba. Jednak, aż do czasu gdy
śródmiejscy społemowcy 26 września br. wyruszali w kolejną podróż.
Wtedy to właśnie do Polski zawitało „babie lato”, które towarzyszyło
spółdzielcom na przepięknej Ziemi
sandomierskiej.
Zgodnie z programem grupa przejeżdża do Sandomierza, który może
spokojnie konkurować z pełnymi zabytków miasteczkami Francji i Włoch.
Nie bez powodu nazywany więc małym Rzymem. Położony na siedmiu
wzgórzach lśni bielą murów, koronką
czerwonych dachów i wysmukłych
wież kościelnych. Kościół św. Pawła
to gotycka świątynia z pierwszej połowy XV w. Przy dzwonnicy i bramie
z pięknie kutą kratą z XVIII w. znajduje
się wejście do malowniczego Wąwozu
Królowej Jadwigi. Najpiękniejszego
wąwóz spośród lessowych wąwozów
sandomierskich. Strome ściany tego
blisko półkilometrowego jaru dochodzą
do dziesięciu metrów wysokości. Zbocza wąwozu i jego korona porośnięte są
gęsto drzewami i krzewami. Po drodze
kościół św. Jakuba z przyległym doń
zespołem klasztornym Dominikanów
i pięknie utrzymanymi winnicami.
Na dłuższy czas grupa zatrzymuje
się w najcenniejszym zabytku Sandomierza – bazylice katedralnej

Nad Adriatykiem

m n.p.m. okazał się najfajniejszym
i najbardziej spektakularnym punktem
widokowym Dubrownika. Ze wzgórza
widać całą panoramę miasta oraz zanurzoną w granatach i turkusach Adriatyku
tajemniczą wyspę Lokrum.
Następny dzień to Mostar położony w południowo-zachodniej części
Bośni i Hercegowiny na obu brzegach
rzeki Neretwy, którego głównym zabytkiem jest XVI wieczny kamienny
Stary Most, wybudowany w 1566 roku
zwieńczony z obu stron brzegu 2 wieżami. W listopadzie w 1993 roku został
zburzony przez Chorwatów w wyniku
wojny w byłej Jugosławi i ponownie odbudowany w 2004roku. Rzeka Neretwa
dzieli miasto pod względem religijnym.
Miasto jest zlepkiem różnych religii.
W Mostarze widzimy cerkwie prawosławne, muzułmańskie meczety, żydowskie synagogi oraz kościoły katolickie.
Kolejnym punktem dnia było zwiedzanie Medjugorie miejsca w którym
24.06.1981 roku sześciorga młodym
ludziom objawiła się Matka Boska
W powrotnej drodze do hotelu postój jeszcze w Bośni i Hercegowinie
przy malowniczym wodospadzie Kravica. Piękno wodospadu o wysokości
28 metrów i pobliskiego krajobrazu
wywarł na wycieczkowiczach wielkie
wrażenie i zauroczenie. Przy słonecznej pogodzie przy wodospadzie można
było odpocząć przy kawie, wykonać
piękne fotografie a dla chętnych była to
również kąpiel pod wodospadem Kravica. Kiedyś dawno przy wodospadach
było wiele aktywnych młynów i urządzeń do folowania sukna.
W kolejnym dniu zgodnie z programem rano wycieczka na wyspę Korczula. W trakcie podróży zwiedzanie miasteczka Ston i Mali Ston. Miasteczko
Ston było kiedyś warownią chroniącą
niezwykle cenne w średniowieczu solany – źródło pozyskiwania soli spożywczej, które oplatał mur zwany europejskim murem chińskim wybudowanym
w XIV wieku. Dzisiaj zachowała się tylko jego część – w górach. Mali Ston jest
położone nad samym brzegiem morza
i jest jednym z największych środków
hodowli ostryg na Adriatyku.
Przejazd przez malowniczy półwysep Peljesac – przepiękne górskie kra-

jobrazy porośnięte sosnami śródziemnomorskimi, wzgórza z dzikimi gajami
oliwnymi a także winnicami doprowadził nas na wybrzeże, z którego odbyła
się przeprawa łodzią na wyspę Korczula. Spacer po mieście Korczula na wyspie o tej samej nazwie to wielka przyjemność. Układ ulic pochodzi jeszcze
z XIII wieku i przypomina rybi szkielet, który chroni mieszkańców wyspy
przed porwistymi zimowym wiatrami.
Starówka otoczona potężnymi murami
obronnymi jest naprawdę pełna uroku.
Podczas przechadzki po pięknej zabytkowej starówce można było zobaczyć
dom w którym urodził się słynny podróżnik – Marco Polo.
Po tak wielu atrakcjach nad Adriatykiem dzień przeznaczony był na odpoczynek na przyhotelowej plaży, kąpiel
w morzu. Część wycieczkowiczów wybrała fiszpiknik, na który na cały dzień
wypłynęliśmy statkiem. Zatrzymaliśmy się też na plaży w m. Tripeni na
półwyspie Peljesac.
Ósmego dnia wycieczkowicze pożegnali NEUM jadąc do miasta Split.
Jadąc adriatycką Riwierą można było
cieszyć się niepowtarzalnym widokiem, przepięknym krajobrazem.
W samym centrum Splitu znajdują
się ruiny wybudowanego 295-305r. n.e.
Pałacu Cesarza Dioklecjana. Podziw
budzi dziedzictwo historyczne miasta
zbudowanego wokół pałacu liczącego sobie 1700 lat. W 1979 roku pałac
wraz z zabytkową częścią starówki
został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Wspaniała jest też nadmorska część
miasta: piękna aleja wysadzana drzewami, zacienione tarasy, niesamowita
zatoka otoczona wzgórzami.
W godzinach popołudniowych
wyjazd na nocleg tranzytowy na Węgrzech. Deszcz nie pozwolił już na
dłuższe spacery po Nagykanizse. Następnego dnia po śniadaniu niestety
trzeba było ruszyć w drogę powrotną
do Polski. Deszcz nie opuszczał nas do
Warszawy. Po dotarciu późnym wieczorem pod nowy „Universam” uczestnicy wycieczki zamiast ostatniej giełdy
wrażeń, w strugach ulewnego deszczu
rozproszyli się do domów.
Janina Adamkowska

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W surowej z zewnątrz
gotyckiej świątyni, zbudowanej
z polecenia Kazimierza Wielkiego
w 1360 r., zwiedzających zaskakuje
bogate wnętrze. Bizantyjsko-ruskie
polichromie przedstawiające życie
Jezusa i Matki Boskiej na ścianach
prezbiterium. Nawy boczne świątyni
zdobi cykl kilkunastu gigantycznych

listę UNESCO. Kolegiata św. Marcina z XII wieku, jest przykładem doskonale zachowanego kościoła romańskiego pochodzącego z pierwszej połowy
XII w. We wnętrzu zachwycają, m.in.:
romańska chrzcielnica, gotycka polichromia w dawnym kapitularzu, renesansowe nagrobki rodziny Szydłowieckich z tzw. Lamentem Opatowskim.
W Baranowie Sandomierskim

malowideł przedstawiających losy
pierwszych męczenników chrześcijańskich. Po drodze jeszcze rzut oka
na średniowieczny Dom Długosza. Po
sycącym obiedzie w Restauracji Pod
Ciżemką rozpoczyna się emocjonująca wędrówka podziemną trasą turystyczną – korytarzami przez dawne
piwnice, spiżarnie i składy towarów,
w których sandomierscy mieszczanie chronili się podczas najazdów na
miasto. Wyłożone cegłami korytarze
są oświetlone, a w wybranych piwnicach stoją wielkie beczki na wino
(niestety puste). Jeszcze przepiękny
Rynek, Ratusz i Brama Opatowska.
Drugi i zarazem ostatni dzień wycieczki rozpoczyna się zwiedzaniem
Opatowa, w którym znajduje się wiele
obiektów historycznych wpisanych na

grupa zwiedza prawdziwą perłę wśród
pałaców polskich – renesansowe założenie pałacowo-ogrodowe nazywane
małym Wawelem. Oprócz wybitnej
realizacji cech stylu renesansowego
podziwiać można tu secesyjną kaplicę
według projektu Karola Stryjeńskiego. W drodze powrotnej jeszcze obiad
w hotelu Magnat w Jacentowie.
Te wszystkie atrakcje i niezapomniane chwile przygotowało biuro podróży
„Janter”, którego prezes Janusz Gugała
uczestniczył w wyjeździe. Niesamowitą wiedzą i umiejętnością przekazania
jej wykazała się Kacper przewodnik
wycieczki, za bezpieczną podróż odpowiadał Jacek. I jak tu nie podróżować
ze „Społem” WSS Śródmieście i biurem podróży „Janter”.
DANUTA BOGUCKA

Nadwiślańska perła
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KZRSS „Społem”

J

ak już zapowiadaliśmy przed
miesiącem,
w
październiku KZRSS Społem, któremu
w tym roku mija 25 lat działalności,
organizuje trzy zebrania regionalne delegatów z 241 spółdzielni, bo
tyle obecnie zrzesza w swych szeregach. Zarząd Związku przewiduje na tych zebraniach dyskusję
nad realizacją uchwał VI Zjazdu
Związku z listopada 2015 r. Jego
program głosi m.in., że należy
„wspierać społemowskie struktury,
wspólne działania i podejmowane
inicjatywy”.
Obecnie najbardziej doniosła
i pilna z tych inicjatyw to koncentracja spółdzielni społemowskich
w skali kraju. Zarząd Związku dąży
do tego, by przy KPH powstała jedna krajowa centrala zakupowa, która zajmie się negocjowaniem cen dla
wszystkich spółdzielni spożywców
w Polsce. Świadomość konieczności
podjęcia takich działań jest coraz
bardziej powszechna. Nikt chyba
nie zaprzeczy, że obecnie przyszło
nam walczyć z nieograniczoną agresją wielkich, rosnących wciąż w siłę,
zagranicznych koncernów handlowych, które spychają z rynku Społem i mniejsze polskie firmy.
Coraz bardziej niepokoją trendy
rynkowe, spadek obrotów i rentowności placówek społemowskich.
Podczas gdy inne podmioty na rynku
łączą się w silniejsze, koncentrują
kapitały, to my nadal pozostajemy zatomizowani. Niestety, próby
konsolidacji spółdzielni pod egidą
Krajowej Agencji Handlowej Społem w latach 90. nie powiodły się.
Podobnie, nieudane były inicjatywy
Banku Społem, „Społem Znajomy
Sklep”, dyskontów „S”. Projekty takie jak sklepy LUX, Karta Klienta
Społem, Program Ekologiczny, owszem wspierają handel społemowski,

PSS Cieszyn
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ale nie upowszechniły się należycie.
Podobnie jak sprzedaż marki własnej
poprzez Krajową Platformę Handlową Społem, którą podejmuje tylko
część spółdzielni.
Z uznaniem podziwiamy regionalne grupy zakupowe i agencje handlowe Społem, działające
z powodzeniem m.in. na Mazowszu,
w Wielkopolsce, w Małopolsce, Warmii i Mazurach, na Górnym i Dolnym
Śląsku. Odnotowujemy z radością
gruntowną modernizację naszych
spółdzielni i ich sukcesy na lokalnych
rynkach. Jednak to wciąż za mało, bo
w skali kraju z roku na rok tracimy
udział w rynku, a w dużej części spółdzielni spadają obroty. Z każdym rokiem ubywa po kilka likwidowanych

Nadszedł czas, że spółdzielnie społemowskie mogą wspólnie–społem
osiągnąć więcej! Podobnie jak w Kołobrzegu, gdzie przed dwoma laty
ponad 30 spółdzielni i ich Związek
podjęły z sukcesem trud modernizacji
obecnie wspaniałego ośrodka Zorza,
który będzie bardziej rozbudowywany.
Warunkiem powodzenia, jak podkreśla prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, jest jednak
zgoda największych i najsilniejszych
gospodarczo spółdzielni, na których
można oprzeć całe przedsięwzięcie.
Oczywiście, aby uniknąć dawnych
błędów, zostanie przygotowana umowa zachęcającą spółdzielnie do lojalności zakupowej. Jej wzór będzie

spółdzielni, a na ich miejsce nie przybywa wcale nowych.
Dlatego potrzebne są nam nowe
impulsy i bodźce rozwojowe. Tak
jak w 1906 roku, kiedy to grupa
entuzjastów na czele ze Stefanem
Żeromskim i pierwszymi liderami
Związku Stanisławem Wojciechowskim i Romualdem Mielczarskim
rzuciła hasło „Społem!”, tak i obecnie musimy pod tym historycznym
znakiem, pomni dorobku pokoleń,
zdobyć się na zbudowanie silnej krajowej struktury zakupowej, zdolnej
stawić czoła najsilniejszym sieciom
handlowym.
Szczegóły, także co do wyboru
formuły prawnej, Zarząd Związku
zamierza przedstawić podczas zebrań
regionalnych delegatów. Spółdzielnie wręcz ponaglają go do działania,
widząc że rynek, zdominowany przez
dyskonty, praktycznie odbiera im
szansę na funkcjonowanie i rozwój.
Chcą jak najszybciej uzyskać dostęp
do tańszych zakupów. To proces długi
i wymagający rozwagi, ale i determinacji.

wkrótce przedstawiony. Konsultacje w tej sprawie są już prowadzone i Zarząd Związku rozmawia ze
wszystkimi kluczowymi spółdzielniami, by wypracować jak najlepszą
ofertę i przekonać je do wspólnego
działania. Jeśli tylko projekt znajdzie
poparcie – inicjatywa rusza od przyszłego roku.
Wreszcie, można będzie wtedy zacząć wspólną promocję sprzedaży pod
znakiem „Społem”. Wiele dobrych
pomysłów marketingowych poszczególnych spółdzielni mogłoby, dzięki
centrali zakupowej, zyskać ogólnopolski rozmach.

Naprzód Społem!

Jak twierdzi prezes Jaśkowski,
po 25 latach działalności Związku
stać nas na utworzenie takiej silnej
Polskiej Grupy Handlowej COOP
Społem. Duże spółdzielnie powinny
wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności i wtedy liczy na to, że również
pozostałe spółdzielnie wesprą projekt wspólnych zakupów.
DARIUSZ GIERYCZ

Otwarcie sklepu „Kanapka”

rzed miesiącem nasz artykuł pt. „Cieszyńskie hity”
wywołał duże zainteresowanie naszych Czytelników.
Spieszymy donieść, że już otwarty został po modernizacji garmażeryjny sklep firmowy „Społem” PSS „Konsum
Robotniczy” przy ul. Głębokiej 1 /a nie Głównej jak mylnie
podawaliśmy/, blisko staromiejskiego rynku. Sklep zyskał
nową nazwę: „Kanapka”. Nowy wizerunek i kolorystyka
podkreśliły jego charakter. Z myślą o rosnących potrzebach
i wygodzie klientów, obok stoiska sprzedażowego i przyokiennych półek wraz z taboretami, stworzono także osobną
salę konsumpcyjną, wyposażoną w trzy stoliki i krzesła.
Jak uściśla nasze wcześniejsze dane prezes PSS Iwona
Płonka, średnia dzienna produkcja słynnych kanapek cieszyńskich wynosi 5 tys. sztuk; a ilość pracowników zatrudnionych w garmażerni wynosi 13 osób. Więcej ciekawych
informacji można zaczerpnąć ze stale aktualizowanych stron
www.spolem-cieszyn.com.pl i www.cieszynskiekanapki.pl
oraz na facebooku.
/red./

Towarzystwo Spółdzielców

T

Przedstawiając temat „Aktualne zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i konsekwencje ich zastosowania” spotkanie rozpoczął prezes TS dr Krzysztof Lachowski.

atrząc na pierwsze deszczowe
dni tegorocznej jesieni, przypominam sobie jak 20 lat temu,
w końcu lipca i w sierpniu 1997 roku,
jako redaktor ówczesnego kolorowego magazynu „Społem”, dokonałem
rajdu dziennikarskiego do kilku
spółdzielni społemowskich, najbardziej poszkodowanych w wyniku
pamiętnej powodzi stulecia. Były to

Pani Pospieszyńska, krok po kroku
omówiła zmiany wprowadzone przez ustawę z 20 lipca 2017 r.
Wykład był jasny i klarowny, ale dla
przeciętnego słuchacza było to nie lada
wyzwanie. Z wprowadzonych zmian wynika bowiem, iż poprawki wniesione przez
senator Lidię Staroń zdemolowały rządowy projekt. Dziś tak
naprawdę nie wiadomo, jak zarządzać należy spółdzielniami
mieszkaniowymi.
Nasuwa się pytanie o istotę spółdzielczości? Jak prawo
spółdzielcze ma się do tego, że dziś spółdzielcą stajemy się
z mocy prawa. Ustawodawca bardzo skomplikował prawa
członków, a nawet pokusił się o łamanie konstytucji. Okazało się, że ustawa ta nie tylko zaszkodzić może mieszkańcom,
ale równie łatwo zniszczyć może spółdzielnie.
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ożywić miała budownictwo mieszkaniowe na wynajem okazuje się być legislacyjnym bublem.
Konkurencyjne dla deweloperów spółdzielnie przygotowane były do włączenia się do rządowego programu
„Mieszkanie plus”, jednak ustawa, która weszła w życie 9
września br. pozbawiła je tej możliwości. Na ten moment,
nikt nie wie jakie są dalsze plany ustawodawcy. Wiadomo
natomiast tyle, że ustawodawca dał dziś większe prawo
nieuczciwym i nieodpowiedzialnym lokatorom mieszkań
spółdzielczych.
Po wykładzie nie obyło się bez pytań i dyskusji. Katarzyna Skiba-Gomułka, działaczka spółdzielcza z Sadyby wynotowała kilka istotnych kwestii, a na które wykładowczyni
chętnie odpowiedziała.
Za wyczerpujący wykład, wyjaśnienie powstałych w trakcie wykładu wątpliwości i pytań na zakończenie spotkania
podziękowała profesor Zofia Chyra-Rolicz – niekwestionowany spółdzielczy autorytet, znawca spółdzielczości i jej
historii.
DANUTA BOGUCKA

pieca. A prezes PSS Wrocław Północ
Regina Laskowska wspominała, kiedy musiała wieczorem w tajemnicy
pływać łódką do otoczonych wodą
sklepów, aby do torby foliowej zebrać
utarg dzienny! Jedna ze sprzedawczyń,
bez łączności z zarządem, sprzedawała
towary z podtopionego sklepu otoczonego wodą, a wdzięczni mieszkańcy
znosili jej pościel i koce, aby nocowała
w sklepie.
W Opolu, gdzie woda zatopiła
zupełnie dom towarowy „Za Odrą”,

Powódź
stulecia
m.in. spółdzielnie w Kłodzku, gdzie
najwcześniej raptowna fala dokonała w lipcu dotkliwych zniszczeń
kilku sklepów i piekarni, a następnie
w Nysie, Opolu, Wrocławiu, Raciborzu i Kędzierzynie-Koźlu. Potem powstał z tych podróży cykl reportaży
ze zdjęciami.
Powódź i zniszczenia miały niespotykaną, wysoką skalę i zginęło w niej
56 osób, a straty materialne wyniosły
ponad 12 mld zł. Po bardzo ulewnych
deszczach wylała Odra i jej dopływy,
w tym Nysa Kłodzka i Nysa Łużycka.
W Kłodzku fala uderzeniowa zburzyła cztery kilkusetletnie kamienice, we
Wrocławiu zalała pół miasta i tylko
dzięki ofiarności mieszkańców obroniono dworzec główny i starówkę.
W innych miastach woda zatopiła całe
dzielnice i osiedla. Zniszczonych zostało 680 tys. mieszkań, a 40 tys. osób
straciło dorobek całego życia.
Dla mnie, reportera największymi
bohaterami tej powodzi byli mieszkańcy i młodzież, którzy workami z piaskiem bronili wraz ze strażą pożarną
i wojskiem swych miast i majątku,
a w tym prezesi i załogi spółdzielni,
którzy z wielkim poświęceniem ratowali swoje spółdzielnie. Potem przez
wiele tygodni i miesięcy po powodzi
z trudem remontowano sklepy i czyszczono sprzęt.
Ówczesny prezes PSS w Kłodzku
Zdzisław Kmieć opowiadał mi, jak
to jego piekarze piekli chleb stojąc po
pas w wodzie do ostatniej chwili, nie
bacząc na niebezpieczeństwo wybuchu

Konfliktogenna ustawa

o już nie pierwsze spotkanie Towarzystwa Spółdzielców, na którym poruszony został temat spółdzielni mieszkaniowych. 22 września br. jego
członkowie z zaciekawieniem wysłuchali Heleny Pospieszyńskiej – uznanej specjalistki z zakresu gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej. Jest ona zarządcą
nieruchomości, lustratorem, autorką wielu publikacji
z zakresu gospodarki finansowej, wykładowcą na kursach i seminariach doskonalących wiedzę lustratorów,
członków rad nadzorczych, zarządów, księgowych spółdzielni mieszkaniowych.

P

Z kart
historii

społemowskie sklepy i Zajazd Kasztelański, nieżyjący już prezes Allan
Malawski zorganizował sztab kryzysowy pomocy powodzianom. Na
jego wzruszający, dramatyczny apel
w ówczesnym miesięczniku „Społem” ruszyła wielka akcja pomocy
spółdzielni społemowskich. Nieżyjący też prezes PSS Zakopane Wojciech Gach w imieniu swej spółdzielni ufundował wtedy mieszkanie
z pełnym wyposażeniem dla najbardziej poszkodowanej osoby w PSS
Opole. Prawie każda spółdzielnia
spieszyła wtedy z pomocą pieniężną
lub materialną, w postaci np. desek
do odbudowy, mebli, sprzętów.
W KZRSS Społem powołano specjalny fundusz i komitet pomocy powodzianom, na którego czele stanął
niezapomniany, ofiarny prezes Stanisław Sosnowski. Wizytował on poszkodowane spółdzielnie, rozdzielał
środki i materiały dla poszczególnych
spółdzielni i osób, zwłaszcza tych,
które straciły mieszkania. W sposób
najbardziej realny i użyteczny uzewnętrzniła się wówczas siła spontanicznej, bezinteresownej solidarności
społemowców i ich organizacji. Słowo „Społem!” znowu zajaśniało swoim ideowym blaskiem. I naprawdę,
nasi prekursorzy mogliby być dumni
ze swych potomnych. Jednak ten jednoczący wszystkich znak powinien
działać też dzisiaj, również w obliczu
obrony przed brutalną, bezpardonową,
niszczącą agresją wielkich obcych koncernów handlowych.
DARIUSZ GIERYCZ
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onad 800 gości z całej Polski
bawiło się hucznie w nowoczesnej białostockiej Operze i Filharmonii Podlaskiej na uroczystej gali
z okazji 120-lecia Społem PSS w Białymstoku 22 września br. Rozmach
i wyjątkowe atrakcje, niezwykła oprawa sceniczna i multimedialna odpowia-

nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz odznaczeń honorowych
dla zasłużonych dla Województwa
Podlaskiego, a także odznaczeń spółdzielczych. Odznaczenia państwowe
wręczał wojewoda podlaski wojewoda
podlaski Bohdan Paszkowski, a spółdzielcze wiceprezes Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej i prezes KZRSS
Społem Ryszard Jaśkowski. /lista odznaczonych w załączeniu/.
Gośćmi gali byli też m.in. prezydent
Białegostoku Tadeusz Truskolaski ze
swymi zastępcami, prezes Podlaskiej
Izby Przemysłowo Handlowej Witold
Karczewski, samorządowcy, pracownicy i kontrahenci Firmy, którzy wraz
z wojewoda i prezesem Związku Społem ze sceny składali jubilatom serdeczne gratulacje i ciepłe życzenia.
Białostocka PSS „Społem” została
uhonorowana Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego. To samorządowe wyróżnienie otrzymali również
obecny prezes zarządu PSS Mieczy-

sław Dąbrowski i była prezes Firmy
Krystyna Sosińska W imieniu Zarządu
Województwa, odznaki wręczył marszałek województwa podlaskiego Jerzy
Leszczyński.
– 120 lat na rynku, w dodatku ze
znakomitymi wynikami finansowymi
i w ciągłym rozwoju przy tak ogromnej
konkurencji – to imponujące – mówił
marszałek Jerzy Leszczyński podczas
wystąpienia na Gali – Gratuluję wspaniałego jubileuszu, ale też w imieniu
samorządu województwa i swoim
chciałbym Wam podziękować – za
promowanie podlaskich wytwórców,
za to, że w tak znaczący sposób przyczyniacie się do rozwoju regionu i że
stanowicie doskonałą markę stolicy
województwa
Po części oficjalnej nastąpił koncert
gwiazdy. Wraz z zespołem przed publicznością wystąpił charyzmatyczny
śpiewak krakowskiej „Piwnicy Pod Baranami” Jacek Wójcicki. Zaprezentował wspaniałe, znane i lubiane szlagie-

Gala 120-lecia

dały randze i znaczeniu tej największej
i najsilniejszej spółdzielni społemowskiej w kraju. Bowiem od wielu lat białostocka spółdzielnia prowadzi w rankingu krajowym z obrotem rocznym
w wysokości 360 mln zł w roku 2016,
przy zatrudnieniu 1690 osób. Na jej
potencjał składają się 34 sklepy, w tym
SDH Central, 4 hurtownie, 2 piekarnie,
1 ciastkarnia, 1 zakład przetwórstwa
mięsnego, 1 zakład garmażeryjny, 5 zakładów gastronomicznych.
Już od początku gali, spore wrażenie na zebranych robiły specjalnie
przygotowane na tę uroczystość filmy poświęcone bogatej historii spółdzielni. Ze swadą i humorem o tych
dziejach opowiadał dyrektor Muzeum
Podlaskiego Andrzej Lechowski. Dwa
lata władze carskie zwlekały z rejestracją spółdzielni w 1897 r., a w 1910
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Jacek Wójcicki

Lista odznaczonych

Odznaczenia państwowe nadane
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczane
przez Wojewodę – (21 osób)
Brązowy Krzyż Zasługi:
1.Borowska Krystyna,
2. Kulesza Janusz
Złoty Medal
za Długoletnią Służbę

Od lewej: Krystyna Sosińska, Mieczysław Dąbrowki i Jerzy Leszczyński.
ry. Artyści i zespoły taneczne zaprosili
publiczność, która już wkrótce bawiła
się na parkiecie Opery.
Dla setek uczestników gali społemowskie Centrum Astoria przygotowała uroczysty catering w obszernym foyer Opery, a organizatorzy
postarali się o liczne niespodzianki,
jak np. retro zdjęcia wykonywane
na tle kultowego Domu Handlowego
Merkury.
Gala była kulminacją obchodów jubileuszowych, ale i formą budowania
pozytywnego wizerunku spółdzielni.
Promocją jubilatki zainteresowały się
bowiem najważniejsze lokalne media.
Galę poprzedziła konferencja prasowa
z udziałem lokalnych dziennikarzy telewizji, radia i internetu. Podczas niej

Dudko Krystyna
Jodczyk Teresa Celina
Krysiewicz Czesław
Markowski Grzegorz
Matys Teresa
Nalewajko Lidia
Parafianowicz Krystyna
Pasiuk Marzena
Piotrowska Grażyna
Skrobisz Małgorzata
Stachurska Janina
Stankiewicz Tadeusz
Sulik Sławomir Andrzej
Szczech Halina
Zawadzka Beata
Taki sam Złoty Medal za Długoletnia Służbę wręczył

Renacie Werpachowskiej,

wieloletniej pracownicy PSS Społem
Białystok, wojewoda podlaski Bohdan
Paszkowski, podczas uroczystego koncertu w białostockiej Operze dla Izby
Gospodarczej 29 września br.

Srebrny Medal
za Długoletnią Służbę
Chalecka Elżbieta Katarzyna
Chilimoniuk Dariusz
Mrowiec Jolanta
Romaniuk Iwona

nie zgodziły się na jej przystąpienie
do pierwszego związku społemowskiego. Pierwszy sklep spółdzielnia
otworzyła przy ulicy Kilińskiego. Po
pierwszej wojnie światowej powstała druga spółdzielnia „Zjednoczenie”
i obie wkrótce połączyły się. Firma
przetrwała obie wojny światowe, radziła sobie w PRL-u, przebrnęła przez
trudny czas przemian gospodarczych
i pomimo ostrej konkurencji świetnie
sobie radzi.
Galę poprowadzili dziennikarze Polskiej Telewizji Białystok oraz Polskiego Radia Białystok – Magdalena Gołaszewska oraz Grzegorz Pilat, którzy
z wdziękiem prezentowali spółdzielnię
jubilatkę. Podniosłym momentem było
wręczanie odznaczeń państwowych,

Wykaz osób do odznaki
„Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego”– 16 osób:

przybliżono plany PSS Społem na przyszłość, zarówno jeśli chodzi o rozwój
sieci, jak i urodzinowe akcje i eventy
promocyjne. Efektem spotkania były
liczne relacje i materiały, publikowane
w najważniejszych tytułach prasowych
i internetowych.
Jak mówił prezes PSS Mieczysław
Dąbrowski, przygotowujemy program
na lata następne. Trwają prace projektowe dotyczące modernizacji trzech
placówek handlowych, łącznie ze
zwiększeniem ich powierzchni handlowej. Planujemy budowę nowego
sklepu połączonego z placówką żywieniową, co wzajemnie przyciąga klientów. Ponadto w planie na lata następne
mamy wybudowanie dalszych dwóch
nowych sklepów. To zadania na około
5 lat naprzód.
Opr. DARIUSZ GIERYCZ

Fot. Jaroslaw Wrażeń

Andruszkiewicz Marianna
Chalecka Elżbieta Katarzyna
Czarnomys Bernarda
Grochowska Alina
Kulesza Janusz
Łuniewski Mariusz
Nalewajko Lidia
Nikiforuk Barbara
Oleński Zbigniew
Popko Barbara
Parafianowicz Krystyna
Romaniuk Iwona
Rozwadowska Bożena
Skutnik Grażyna
Sulik Sławomir
Wnorowska Elżbieta
Wykaz osób do odznaki
„Zasłużony dla Społem”
– 65 osób
Dąbrowski Mieczysław
Dąbrowski Eugeniusz
Ambrożej Sławomir

Arcimiuk Anna
Bielawska Grażyna
Bienias Barbara
Borysiewicz Danuta
Brzozowska Jadwiga
Choińska – Siemaszko
Małgorzata
Cieśluk Wojciech
Cholewa Teresa
Czajkowski Adam
Czarnowska Elżbieta
Dworakowski Witalis
Dudzińska Czesława
Fiedoruk Jolanta
Filim Janina
Gogol Jolanta
Greliak Adam
Hańczaruk Regina
Iwaniuk Ludmiła
Jarząbek Lucyna
Kakareko Krystyna
Karpiński Andrzej
Kołosowska Anna
Kopciewska Anna
Kowalik Jadwiga
Kozłowska Anna
Kowalewska Maria
Kryniecka Helena
Kiertowicz Barbara
Kożan Eugenia
Kurzyna Anna
Kulikowska Bogumiła
Kleszczewska Lucyna
Łopienska Alina Barbara
Łukaszewicz Daniel
Łada Renata
Małż Halina
Młynarczuk Bogdan
Muszyńska Halina
Markowska Anna
Nejfeld Grażyna
Piekarska Elżbieta
Prochor Alina
Puciłowski Krzysztof
Puciłowski Janusz
Pietrzak Walenty
Radziwon Jadwiga
Rusin Elżbieta
Rutkowski Robert
Szutkowska Czesława
Sobieski Grzegorz
Suchocka Bożena
Słowicka Zofia
Szałkowska Dorota
Snarska Cecylia
Ustaszewska Bożena
Wildowicz Alina
Zajkowska Celina
Zaniewska Stanisława
Zajączkowska Teresa
Zdanuczyk Wiesława
Żukowska Anna
Zajkowska Elżbieta
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MAH Społem

Warsztaty Handlowe

11

września br. w Sali Zielonej
gmachu Społem w Warszawie odbyły się kolejne
Warsztaty Handlowe Mazowieckiej
Agencji Handlowej Społem, pod hasłem: „Jak poprawić rentowność placówek handlowych?”, o czym mówili
przedstawiciele czterech firm, kontrahentów MAH. Byli to: dyrektor
Centrum Sprzedaży Rafał Łysik i FC
manager Jerzy Bojarski z Coca Coli,
regionalny kierownik sprzedaży Roman Wiśniewski i category manager
Marcin Gierasimiuk z VELVET, prezes Robert Stachowicz z AMA i szef
marketingu Alicja Tomaszewska
z ROBICO.

ści i rodzajów opakowań napojów oraz
propagowanie napojów bez cukru.
O tym jak pozytywnie wpływa na
rentowność sklepów budowa wartości
kategorii, mówił przedstawiciel firmy
VELVET. By sprzedawać więcej np.
papieru toaletowego zadbano o produkcję dłuższych rolek. Jednak ponieważ nabywca nie chce tracić czasu,
w sklepie musi mieć dostęp do jasno,
prosto oznaczonej półki, bo rezygnuje
z zakupu gdy jest bałagan, pomieszanie
z innymi kategoriami. Firma zachowuje wysokie standardy, bo towary dostarcza także do szpitali, hoteli, restauracji.
O jesiennych inspiracjach sprzedaży i nowościach rynkowych mówił
prezes firmy AMA. Klient lubi być
zaskakiwany i dlatego warto polecić
nowe napoje energetyczne, jak Żelazny
z zawartością kofeiny, kosmetyki So
Chic, a także ręczniki papierowe, papiery toaletowe i wkładki higieniczne
– ZEWA.. Zupełnie inną ofertę zaprezentowała przedstawicielka ROBICO,
bo na 30-lecie marki w 2018 r. przygotowano m.in. kefiry i mleko bez laktozy, łagodne dla dzieci. Kontynuowana
będzie sprzedaż poszukiwanego świeżego mleka w bezzwrotnych szklanych
butelkach.
Warsztaty podsumowała prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, zapraszając obecnych na następne spotkania
MAH.
DARIUSZ GIERYCZ

Uczestników warsztatów, w tym
przedstawicieli spółdzielni-właścicieli
MAH i prezenterów, serdecznie powitała na wstępie prezes Zarządu MAH
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, omawiając program warsztatów. Następnie dyrektor handlowy MAH Henryka
Brzezicka poinformowała o realizacji Programu Lato z MAH w 2017 r.
oraz przedstawiła propozycje działań
marketingowych na cztery miesiące,
do końca 2017 r. Dotyczy to bliskiej
współpracy Grupy MAH z m.in. Coca
Colą, KPH Społem, Bakomą, Pepsi,
JBB, Chłodnią Mazowsze, Koralem,
firmą AMA. Kontynuowana też będzie
reklama telewizyjna, na stacjach metra
warszawskiego i reklama prasowa.
Następnie podczas prezentacji aktualnych ofert
czterech firm, wywiązała się
dyskusja, wymiana pytań
i odpowiedzi między przedstawicielami
spółdzielni, a ich kontrahentami.
Wspólnie rozważano, jak
podnieść rentowność sklepów poprzez stosowanie
różnych form marketingowych i reklamowych, eksponowanie towarów i ścisłą
współpracę spółdzielni i ich
placówek z kontrahentami.
Przedstawiciel Coca Coli
mówił też o strategii cen
maksymalnych i ich uwarunkowaniach rynkowych
oraz korzyściach ze stosowania aktywnej promocji,
np. w postaci loterii zdrapkowej, albo włączenia do
kampanii letniej wizerunku
Roberta Lewandowskiego.
Pozytywne efekty przynosi Od lewej: Jadwiga Wójtowicz-Garwoła i Alicja
też zróżnicowanie wielko- Tomaszewska.

poradnik

Konsumenta

P

iotr Mazurkiewicz w Rzeczpospolitej 5 października br. rozważa o przemożnym wpływie jaki na
zakupy gospodarstw domowych mają
dzieci w rodzinie.
Jak pisze autor, „Gang Świeżaków
po raz kolejny zaatakował pod koniec
sierpnia. Niezorientowanym wyjaśniamy, że chodzi o pluszaki w kształcie
owoców i warzyw, które można kupić
w sklepach Biedronka, ale też dostać
za zbierane punkty. Aby zebrać całą
kolekcję, trzeba wydać, bagatela, ok.
17 tys. zł; kwota spada kilkakrotnie,
jeśli klient korzysta z karty programu
lojalnościowego. O co tyle krzyku?
A jednak o kolejnych wersjach Świeżaków piszą gazety, portale, mówi się
w telewizji. W kraju zapanowała niemal histeria, zapoczątkowana właśnie
przez dzieci.
Sieć Biedronka nieprzypadkowo
wybrała ten okres, nowa kolekcja
wylądowała w sklepach pod koniec
sierpnia, aby we wrześniu dzieci na
szkolnych korytarzach mogły rozkręcić
kolejną modę. „Jak to nie masz Świeżaka?” – dzieciakowi niewiele potrzeba
do poczucia się gorszym, a gdy opowie
w domu, co się dzieje na szkolnych
przerwach, skruszony rodzic galopuje
do sklepu”. Podobne akcje wprowadziły Lidl czy Netto – dzieci uwielbiają
kolekcjonowanie, kupienie maskotki
nie sprawia tyle przyjemności co zdobycie jej za naklejki.
Jak zauważa autor, wśród przyczyn
wydania familijnego portfela na pastwę
najmłodszych trzeba też wymienić
trend zwany „dzieciocentryzmem”. –
Ze względu na ujemny przyrost naturalny i rosnącą liczbę jedynaków dzieci

          Str. 5

PSS Wyszków
uDokończenie ze str. 1
To przyjemnie, gdy w kilkugodzinnych zawodach, w niebo nad zielonymi błoniami nad Biebrzą, między
społemowską restauracją „Wyszkowianka”, a okazałym białym kościołem
sanktuarium św. Idziego, wzlatywały
kolorowe, wykonane z inwencją i zaangażowaniem latawce. Można było
wcześniej wykonać je w dwóch kategoriach – płaskie i skrzynkowe z materiałów oferowanych w społemowskich sklepach, albo zakupić gotowe.
Podczas zawodów odbywał się piknik,
w czasie którego korzystano z kiełbasek z grilla, kawy, herbaty, a „Wyszkowianka” oferowała specjalne menu tańsze o połowę. Atmosfera i humory były
znakomite.

Święto Latawca

szkole przy szkole w Lucynowie), Karol
Dąbkowski (Przedszkole przy szkole
w Lucynowie), II – Wiktoria Przybysz
(Szkoła Podstawowa nr 1), III – Bartłomiej Ziętara (SP1), IV – Agata Łada
(SP1), V – Wiktor Pilaciński (SP1).
Zwycięzcy w kategorii „latawce
skrzynkowe”: I – Aleksandra Osowiecka (SP5), II – Anna Koniarska (SP1), III
– Natalia Dąbrowska (SP1). Zwycięzcy
w kategorii „latawce fabryczne”: I –
Oliwia Arnal (SP5), II – Mateusz Mróz
(SP5), III – Jakub Wojtkowski (SP5).
Klasyfikacja szkół: I – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Wyszkowie (36 zawodników, 1 584
punktów), II – Szkoła Podstawowa im.

Jana Brzechwy w Lucynowie i oddział
przedszkola (7 zawodników, 312 punktów), III – Szkoła Podstawowa nr 5
i Szkoła im. Żołnierzy AK w Wyszkowie (10 zawodników, 297 punktów).
IV. ZS „Rybienko Leśne”, V. SP2, VI.
SP w Leszczydole Starym
Dzięki konkursowi wyszkowska
PSS zyskała nowe hasła reklamowe,
z których nagrodzono hasło Ani Koniarskiej – „Gdy kapustę na bigos
chciałam, w „Społem” pyszną ją dostałam. Gar z bigosem przypaliłam,
nowy w „Tęczy” zakupiłam” oraz hasło Agaty Łada – „Jeśli chcesz mieć
dobre kanapeczki, kupuj w „Społem”
świeże bułeczki” oraz na miejscu 3.
hasło Wojtka Dzierżanowskiego –
„W naszym Wyszkowie o każdej porze na sklepy „Społem” każdy liczyć
może”.
DARIUSZ GIERYCZ

produktów spotykają się z dużym odzewem.
Z tytułu 500+ na rynek rocznie trafia
astronomiczna kwota ponad 20 mld zł,
co ma wpływ na jeszcze intensywniejsze wydawanie pieniędzy gospodarstw
domowych, ale również na nastawienie biznesu do tej grupy. – Dzieciocentryzm zmienia też rynek reklamy.
Nawet jeśli rodzice nie korzystają
choćby z blogów czy serwisów społecznościowych, to zamieszczane tam
reklamy trafiają również do nich, ale za

pośrednictwem córki czy syna. Dlatego
często w takich blogach można znaleźć
reklamy produktów, których grupą docelową wcale nie są dzieci – tłumaczy
Marcin Żukowski.
Handlowcy poczuli krew i widzą,
że jeśli podejdą rodziców od strony
pociech, to droga do ich portfela stanie
otworem, konkluduje autor. Dlatego
za jakiś czas owocowo-warzywne zabawki pójdą w odstawkę, a ich miejsce
zajmą inne mniej czy bardziej udane
stwory czy zabawki. 
Opr. red.

W zawodach oceniano konstrukcje
aż 74 zgłoszonych latawców, staranność ich wykonania, zdobienie, jakość
lotu, efekt specjalny oraz hasło promujące PSS „Społem”. W tym roku
w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu czas umilała muzyka disco oraz
młodzi animatorzy, którzy organizowali dzieciom różne zabawy.
Wreszcie, po obradach jury, wyniki konkursu ogłosił wiceprezes PSS
Marek Kędzierski. Towarzyszyli mu:
główny sędzia zawodów Jan Hryniewicz, zastępca burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska i prezes PSS
„Społem” Jadwiga Tofel, którzy następnie wręczali nagrody.
Zwycięzcy w kategorii „latawce płaskie”: I – Szymon Dąbkowski (Przed-

stają się centrum świata rodziców i bardzo rzadko się im czegoś odmawia –
wyjaśnia ekspert Jolanta Tkaczyk.
Firmy doskonale wiedzą, jak wykorzystać rosnącą rolę dzieci w rodzinach. Sprzyja im to, że już niemal co
drugi Polak regularnie robi zakupy bez
wychodzenia z domu, przez internet. –
Dzieci rodzi się coraz mniej, dominuje
model rodziny 2+1, więc najmłodsi są
dzisiaj traktowani zupełnie inaczej niż
nawet jeszcze kilkanaście lat temu.
Ich wpływ na życie rodziny pod każdym względem jest duży, największy
w przypadku nowych technologii czy
telekomunikacji. Oni urodzili się już
w cyfrowym świecie, stały dostęp do

przegląda strony z wykorzystaniem
komputerów i urządzeń mobilnych
typu smartfon czy tablet.
– Rodzice, kupując sprzęty i usługi
do domu, zasięgają rad starszych nastolatków. Pytają o to, czy wybrać „SmartTV z Androidem”, jakie kupić głośniki bezprzewodowe czy który pakiet
w płatnej telewizji – mówi Krzysztof
Zieliński, ekspert Gemiusa. Ponieważ
na młodych ludzi wielki wpływ ma
marka produktu, przenosi się to na decyzje całej rodziny, np. o wyborze nowego samochodu tej, a nie innej firmy.
– Dzieci zwracają również uwagę na
dietę, co wiąże się z jakością kupowanych produktów spożywczych i chęcią

internetu to dla nich coś absolutnie
naturalnego – mówi Michał Pienias,
socjolog z Uczelni Łazarskiego. –
Choć więc rynek samych produktów dla dzieci przekracza już w Polsce
ponad 10 mld zł, to faktycznie za sprawą córek i synów wydajemy znacznie
większe kwoty. – Dzieci generalnie
poruszają się bardzo sprawnie w świecie cyfrowym, przed jakimikolwiek
zakupami sprawdzają dostępne oferty,
ale też opinie innych osób. Ich rodzice
często nie potrafią tego robić albo jeśli
już, to w zacznie węższym zakresie –
mówi Marcin Żukowski, wykładowca
e-marketingu na tej samej uczelni.
Z danych firmy Gemius przygotowanych specjalnie dla „Plusa Minusa”
wynika, że w grupie dzieci w wieku
7–18 lat w sierpniu 2017 r. było aż ponad 3,4 mln użytkowników serwisów
poświęconych zakupom internetowym.
Do tego firma podaje, że porównywalna grupa w tym wieku robi zakupy lub

posiadania tych, które jedzą bohaterowie ich ulubionego serialu – dodaje.
Dzieci decydują o wydatkach domowych, ale dysponują też własnym
budżetem w postaci kieszonkowego.
Najmłodsi Polacy stanowią więc całkiem poważną grupę konsumentów.
W sumie dzieci w wieku od 3 do 16 lat
jest ok. 5 mln. Mają do dyspozycji aż 5
mld zł rocznie. Pieniądze z kieszonkowego głównie przejadają – największa
grupa wydaje je na słodycze czy napoje. W czołówce potrzeb finansowych
są także wyjścia z rówieśnikami – od
lokali typu fast food po wizyty w kinie. Jednak już 49 proc. najmłodszych
oszczędza z myślą o poważniejszych
wydatkach, głównie na komputer czy
smartfon.
Marcin Żukowski zwraca uwagę, że
dzieci są pod dużym wpływem internetowych blogów czy wideoblogów,
osoby je prowadzące to dla nich autorytet, stąd rekomendacje dotyczące

Dzieciocentryzm

Pięć hitów

Pięć rzeczy, na które Polacy wydają
coraz więcej pieniędzy określił portal
Business Insider Polska 6 października br.
I zauważa, że rosnące wydatki Polaków
na pewne dobra oraz usługi pokazują, że globalne trendy rządzą naszymi decyzjami konsumenckimi
1. Produkty związane z przetwórstwem domowym
Moda na domowe przetwory trwa w najlepsze. Polacy są gotowi sporo zainwestować w przedmioty, które im w tym pomagają. Świetnie idzie przede
wszystkim sprzedaż produktów sezonowych, z których można przygotować
dżemy, soki, wina itd., czyli przede wszystkim owoce i warzywa.
2. Żywność ekologiczna
Polacy nie tylko kupują coraz więcej jedzenia, lecz także coraz większą wagę
przykładają do tego, czy w produktach, które kupują, nie ma dodatków
chemicznych. Rośnie popularność sklepów i sklepików oferujących żywność
ekologiczną.
3. Produkty regionalne, wyroby rzemieślnicze
Powrót do tradycji, fair trade, moda na wyroby regionalne – to wszystko odbija
się na naszych wyborach konsumenckich. Rosną nasze wydatki na wszystko, co
wykonane przez małych, polskich producentów: meble, ubrania, żywność itd.
4. Crowdfunding
Polacy coraz chętniej wspierają młodych i zdolnych, zarówno artystów, jak
i wynalazców. Finansowanie ich pomysłów pozwala rozpowszechnić je w kraju
i na świecie. Co to daje sponsorom? Udział w ważnej inicjatywie. Okazuje się,
że dla naszych rodaków coraz istotniejsza sprawa.
5. Akcje charytatywne
Nie tylko bogacze chcą wspierać tych, którym nieco gorzej się powodzi. Coraz więcej pieniędzy Polacy przeznaczają na różnego typu akcje charytatywne. Zresztą nie ograniczają się tylko do wpłat. Rośnie liczba biorących udział
w maratonach, zbiórkach czy wolontariatach.
Opr.red.
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I
Cepelia na Chmielnej

F

undacja CEPELIA Polska
Sztuka i Rękodzieło została powołana w celu „ochrony, organizowania, rozwijania i propagowania
rękodzieła ludowego i artystycznego
oraz sztuki i przemysłu artystycznego”.
Realizując swoje zadania w okresie
kanikuły organizuje cykliczne „Spotkania z Cepelią na Chmielnej”,
w których udział biorą artyści ludowi z rożnych z regionów Polski, ale
także rękodzielnicy wykorzystujący
w swoich produktach motywy ludowe.
W maju i czerwcu w Warszawie gościli artyści z Podkarpacia, Mazowsza,
Krakowa Małopolski. Na zakończenie
sezonu we wrześniu zaprezentowana
została „Różnorodność polskiego rękodzieła” wzięli w niej udział zaproszeni przez Krystynę Wódz reprezentanci Kurpiów, Mazowsza, Podlasia,
Kujaw, Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Po ilości stanowisk i prezentowanym
asortymencie widać różnorodność a zarazem bogactwo ludowej twórczości.
Aurę tych sobotnio-niedzielnych letnich spotkań uatrakcyjniają zazwyczaj
regionalne kapele, zespoły ludowe, ale
także indywidualne występy tak jak to
miało miejsce w ostatnich wrześniowych „Spotkaniach…” gdzie swój

ludowy repertuar prezentował Andrzej Staśkiewicz z Kadzidła. Należy
również wspomnieć muzykantów grających na rzadko spotykanych i mało
znanych już instrumentach takich jak
nożna harmonia czy własnoręcznie
zrobiona lira jak ma to miejsce w przypadku Andrzeja Staśkiewicza.
W ramach cepeliowskich spotkań
organizowane są także Etnobazary te
są domeną Anny Filipowicz-Mróz. Tu
spotykają się zarówno twórcy ludowi,
jak też rękodzielnicy wykorzystujący
w oferowanych artykułach motywy ludowe.
Od dwóch lat w imprezie biorą udział
członkowie Spółdzielni uczniowskiej
„PYCHOTKA” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 mieszczących się przy
ul. Długiej. Uczniowie tej szkoły wytwarzają na zajęciach w ramach terapii
bądź nauki zawodu przedmioty codziennego użytku, wykorzystują przy
ich powstawaniu również przedmioty
„drugiego obiegu” nadając im nowy
wygląd i nową funkcję. Przykładem
tego mogą być opakowania szklane,
które stają się m.in. wazonami, świecznikami czy ozdobnymi butelkami.
W grupie niecodziennych upominkowych prac są ikony. Na lekcji religii jeden z opiekunów PYCHOTKI Leszek
Polkowski czuwa nad poszczególnymi
etapami wykonania przez uczniów tych
religijnych obrazków od przygotowania podkładu, naklejenia obrazka, „postarzenia”, nabłyszczenia, złocenia po
zabezpieczenie folią.
Za każdym razem opiekunowie SU
Beata Boguszewska i Leszek Polkowski angażują chętnych do obsługi stanowiska. We wrześniowej imprezie
wzięli udział: Milena Ślusarczyk, Jan
Mikołajczyk i Paweł Sobański.
Fundacja już teraz ma pierwsze
zgłoszenia twórców do udziału w przyszłorocznych imprezach wśród nich
swój udział deklarują młodzi spółdzielcy z PYCHOTKI.
Jolanta Jędrzejewska

Galeria Rondo

Rytm przemijania
W
arszawska
GALERIA
RONDO, której gospodarzem jest Fundacja Cepelia,
wielokrotnie w roku promuje twórców ludowych, ale także autorów
niezwykłych rodzajów artystycznych
realizacji. Powakacyjną ekspozycją
była prezentacja TKANIN ANNY
HLEBOWICZ.
Urodzona na Podlasiu, absolwentka
Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera, następnie studentka Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. W kręgu zainteresowań
Anny Hlebowicz oprócz malarstwa
i rysunku znalazł się również fresk oraz
techniki dekoracyjne malarstwa ściennego (sgraffito). Warsztat tkacki doskonaliła pod kierunkiem profesor Doroty
Grynczel.
Najważniejszym źródłem inspiracji twórczych są dla artystki podlaskie
pejzaże rodzinnego Podlasia, okolic
Sokółki i Krynek : – „Tutaj wszystko

jest uporządkowane i współgra z naturą, ma swój własny rytm. Rytm jest
częstym tematem, który mnie pobudza
do tworzenia nowych prac. Jest nieodłącznym elementem pejzażu, ale także
jako cykl zmian życia, który zatacza
swój własny krąg. Kształt koła w tkaninie ma dla mnie znaczenie symboliczne i duchowe. Koło – dość toporne do uzyskania przy pomocy materii
tkackiej – koresponduje z buddyjską
samsarą (nieustanne wędrowanie czyli kołowrót narodzin i śmierci) oraz
agnostycznymi wizjami świata obwieszczającymi sens egzystencji w niezmiennym ruchu kołowrotu przemijania, powrotów narodzin i śmierci„.
Obecnie autorka tkanin jest na studiach doktoranckich na warszawskiej
ASP na Wydziale Malarstwa. Prace
Anny Hlebowicz mogli podziwiać już
do tej pory mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Garwolina m.in. na Wystawach
Tkaniny Unikatowej.
J.J.

nstytut Kariologii w Aninie wraz
z istniejącą tam Fundacją w dniu 16
września br. zaprosili swoich podopiecznych i nie tylko na II DZIEŃ
PACJENTA – SERCE w RUCHU,
którego podtytuł precyzował wydarzenie O SERCU INTYMNIE.
Osoby biorące w nim udział mogły zasięgnąć porady u specjalistów
po uprzednim wykonaniu stosownych
badań. Indywidualne konsultacje obejmowały porady kardiologów, fizykoterapeutów, psychologów, dietetyków
i farmaceutów. Do specjalistów można
się było zgłosić po uzupełnieniu ankiety dotyczącej podstawowych danych tj.
wieku, płci, wagi, wzrostu, obwodu talii,
a także odpowiedzi na pytania o palenie
lub niepalenie papierosów, o przyjmowaniu lub nie leków na ciśnienie, a cholesterol, cukrzycę czy na obniżenie poziomu kwasu moczowego. Pacjent miał
mierzone ciśnienie tętnicze, określone
stężenie cholesterolu, poziomu cukru,
poziom kwasu moczowego. Ważnym
badaniem był pomiar masy i składu ciała, spirometria, wiek serca i EKG. Porady dotyczyły zarówno codziennego
życia z chorobami serca i jak również
postępowania, aby nie dopuścić do stanu
grożącego np. zawałem.
Jak podają źródła choroby serca są
przyczyną połowy zgonów w Polsce.
Aby ustrzec się przed nimi należy profilaktycznie zadbać o swoje zdrowie,
stosować zbilansowaną dietę, prowa-

B

yło już wiele pięknych wycieczek, każda jedyna w swoim
rodzaju i każda niezapomniana. Jednak doznania jakie towarzyszyły podróżnikom z Warszawskiej
Spółdzielni Spożywców Śródmieście
podczas wyprawy do Armenii i Gruzji przeszły najśmielsze oczekiwania.
Gdy 1 września br. w Polsce niebo
przykrywały chmury, a w wielu miejscach padał deszcz śródmiejską grupę
witało słońce u stóp Góry Ararat. Podróż po Kaukazie rozpoczęła się od
Armenii – kraju monastyrów i chaczkarów. Kraju o bogatej tradycji, przepięknej przyrodzie oraz wspaniałych
zabytkach. Pomnik Matki Ojczyzny
górujący nad Erewaniem, gdzie w 1915
r. w czasie rzezi Ormian zginęło 250
tys. ludzi, choć jest w stylu radzieckim
– monumentalny i bez polotu, wzbudza
z swoistą zadumę. Stąd też rozciąga się
widok na przepiękną stolicę. Powstały
z tufu wulkanicznego i bazaltu budowle
w Armenii do dziś wyglądają imponująco. Choćby St. Echmiadzyn – Administracyjne centrum Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, którego obiekty
uznano za Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO. Monumentalne obiekty
zachwycają kompozycją architektoniczną i starannością wykonania. Całość zgrywa się z zadbaną roślinnością,
kwiatami i aleją kamiennych krzyży –
chaczkarów. Zwiedzanie kościoła St.
Hripsime z 618 p.n.e. wraz z katedrą,
będącą jedną z najstarszych świątyń
chrześcijańskich w Armenii oraz jedną
z pierwszych świątyń chrześcijańskich
na świecie to niezapomniana uczta dla
ducha. A skoro było coś dla ducha,
teraz coś dla ciała. Wizyta w Fabryce
Brandy. Na początek opowieści o sposobach produkcji, potem beczki, beczki
i jeszcze więcej beczek. Po degustacji
grupa pewnym krokiem udała się na
powitalną kolację w armeńskiej restauracji. Tradycyjnym tostom towarzyszyła ludowa muzyka i śpiew.
Matenadaran – instytut starożytnych rękopisów. To jeden z największych zbiorów na świecie, gromadzący
ponad 12 tys. eksponatów, manuskryptów, pergaminów i ksiąg. W muzeum
są mapy, ziemi, nieba, rachunki. Księgi
oprawiono w skórę, ozdobiono złotem,
kością słoniową lub drogimi kamieniami, barwniki i oleje przetrwały wieki.
W powrocie do współczesności zwiedzającym pozwala wizyta w Gafesjian – Centrum Sztuki Współczesnej.
Kaskadowa budowla zawiera ogromną
kolekcję szklanych eksponatów. Przyległy do budynku park i deptak to nie
tylko miejsce odpoczynku, to również
doskonała lokalizacja dla sztuki współczesnej. I znów trochę historii – Klasztor Geghard tzw. Klasztor św. Włóczni
częściowo wykuty w skale, wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stanowi miejsce licznych pielgrzymek. W wiosce Garni znajduje
się wspaniale zachowana pogańska
świątynia z I w.p.n.e. Po zwiedzaniu
niespodzianka, kolacja w domu Araika
– towarzyszącego grupie ormiańskiego

dzić aktywny tryb
życia, nie palić papierosów. W Aninie
o diecie można było porozmawiać również z profesjonalistą. W zakresie aktywności fizycznej uczestniczyć w pokazach różnych form m.in. poprzez udział
w treningu wytrzymałościowym, oporowym jak również spróbować marszu
z wykorzystaniem kijków – w ramach
tak bardzo popularnej obecnie, szczególnie u osób starszych, techniki Nordic
Walking, która umożliwia połączenie
pracy nóg z pracą rąk. Osoba uprawiająca ten sposób chodzenia ćwiczy bardziej
intensywnie niż podczas zwykłych spa-

Serce w ruchu

cerów, ale też nie męczy się tak jak przy
bieganiu. Ponadto technika ma wpływ
na pracę rąk, ramion i górnej części tułowia, wzmacnia mięśnie pleców i pomaga się zrelaksować.
Konsultacje, wykłady, warsztaty,
upominki, wydawnictwa edukacyjne,
konkursy to wszystko zostało przygotowane dla uczestników wrześniowego
wydarzenia na terenie Instytutu Kardiologii. W pakietach upominkowych
oprócz drobiazgów m. in. z elementem
serca (dozownik leków, długopis, lizaki, znaczki odblaskowe) pacjenci otrzymywali fachowe poradniki np. „Jak żyć
z chorobą serca”, „Dieta dla pacjentów
z hiperurykemią „ tj. nadmiernym stę-

żeniem kwasu moczowego we krwi
czy „dzienniczek” do rejestrowania ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we
krwi.
Wśród dwudziestu siedmiu partnerów kardiologicznego wydarzenia była
„Społem” WSS Śródmieście a wraz
nią w organizację II DNIA PACJENTA włączyli się: Krajowa Platforma
Handlowa Społem, Coca-Cola HBC
Polska, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, dostawcy warzyw i owoców
oraz spółka Garmond Press, która uzupełniła pulę upominków dla dorosłych
i dzieci.
Jolanta Jędrzejewska
Foto: Danuta Bogucka

przewodnika. Gościnne przyjęcie, czacza,
narodowe potrawy, na
zakończenie koncert na
pianinie w wykonaniu
żony gospodarza Zary.
W Armenii podróżnicy zwiedzają jeszcze
Khor Virap – monastyr, gdzie przez 13 lat
więziony był Grzegorz
Oświeciciel, Klasztor
Noravank – spektakularny XIII wieczny
monastyr, wybudowa- Piękne widoki Kaukazu po stronie gruzińskiej.
ny na skale w wąwozie
rzeki Arpa, Klasztor Sewanavank – na tuowana na tle gór. Przejazd przez
półwyspie Jeziora Sewan, w otoczeniu Gudauri do Kazbegi gdzie czeka
górskich szczytów.
obiad w formie pikniku z ogniskiem,
Następnego dnia grupa wyrusza na szaszłykami oraz toastami gruzińską
spotkanie z Gruzją. Ale przedtem jesz- wódką gronową „czacza”. Na wysocze kolacja w restauracji nad samym kości 2400 m.n.p.m. niezapomniany
jeziorem Sewan. Rano rzut oka na to widok tworzą źródła z dużą zawartopiękne miejsce, a dla grupki chętnych ścią żelaza, gdzie skały mają miedziaporanna kąpiel w jeziorze. Jeszcze po ny kolor. Z Kazbegi przejazd jeepami
stronie armeńskiej w Prowincji Lori malowniczą górską trasą do Gergeti.
piękny Monastyr Haghpat stanowiący Zwiedzanie położonego na wysokości
przykład średniowiecznej architektury 2170 m.n.p.m. Kościoła św. Trójcy. Po
armeńskiej i Monastyr Sanahin – zabyt- drodze niedostępne szczyty i przełęcze
kowy ormiański klasztor z X w. – wspi- Kaukazu, z widokiem na górotwór odsany na Listę Światowego Dziedzictwa dzielający Europę od Azji.
UNESCO.
Ostatni dzień i ostatnie perły GruPrzejazd do Gruzji kraju kontra- zji. Prowincja Kachetia, z miasteczstów, przepięknych kamienistych plaż kiem Sighagi usytuowanym na szczycie
nad Morzem Czarnym, górskich dolin, wzniesienia, z pięknym widokiem na

Magia Kaukazu

majestatycznych szczytów Kaukazu,
klasztorów, cerkwi. Na Starym Mieście
w Tbilisi niedaleko siebie znajdują się
cerkiew, synagoga, kościół ormiański
i katolicki. Ekumenizm w czystej postaci. Forteca Narikala z IV w.n.e.
nazywana sercem i duszą miasta, stanowi najbardziej znany zabytek Tbilisi
czasów starożytnych. Stąd rozciąga się
najpiękniejszy widok na stare miasto.
Historyczna część Tbilisi to również:
Kościół Metekhi z XIII w., Synagoga,
Katedra Sioni VI-VII w. i Kościół Anchiskhati z VI w., Pomnik Matki Gruzji. Mtskheta zwana drugą Jerozolimą
to starożytne miasto – była stolica kraju
oraz religijne centrum Gruzji. Mieści
się tu najważniejszy relikt chrześcijaństwa – Szata Chrystusa. Nad starym
miastem Tbilisi kursują wagoniki kolejki linowej, prowadzącej spod cerkwi
Matechi do zamku Narikala – starożytnej twierdzy wznoszącej się nad miastem.
Gruzja znana jest z gruzińskich toastów, znakomitego wina i gościnności toteż pierwsza kolacja odbywa się
w restauracji z tradycyjną kuchnią
gruzińską i winem. Pokazy ludowych
gruzińskich tańców, śpiewy, toasty.
Zwiedzanie Gruzji nie może obyć
się bez przejazdu Gruzińską Drogą
Wojenną pośród gór Wielkiego Kaukazu. Po drodze Forteca Ananuri
położona nad jeziorem Żinwalskim
z krystalicznie błękitną wodą usy-

dolinę rzeki Alzanii i kaukaskie szczyty. Potem jeszcze zwiedzanie Klasztoru Bodbe – kompleks klasztorny
św. Nino, miejsce pochówku św. Nino,
który w IV wieku wprowadził w Gruzji
chrześcijaństwo. Na koniec znów uczta
dla ciała w winnicy Cinandali. Winiarnia przygotowała degustację lekkiego
białego i ciężkiego czerwonego wina,
a muzeum w Shumi pokazało eksponaty z III i IV w.
Jeszcze mająca szczególną oprawę,
pożegnalna kolacja w restauracji w towarzystwie biesiadników z Turcji, Izraela i Iraku, gdzie wszyscy wspólnie się
bawili przy suto zastawionych stołach.
Cały spędzony na Kaukazie czas zawdzięczamy organizatorowi wycieczki, którym było Biuro „Janter”, czyli
Janusz i Teresa oraz ich współpracownicy. Doskonale zaplanowany program,
mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim
serce z jakim to robią. Ale oni niestety
musieli zostać na miejscu. Grupie zaś
od samego początku towarzyszył pilot
wycieczki Konrad – człowiek z pasją
i wiedzą. W Armenii do grupy dołączył przewodnik Ara, dla nas Araik,
a w Gruzji Irina. Tak zaopiekowani
zwiedzaliśmy, wznosiliśmy toasty, bawiliśmy się poznając kulturę, obyczaje
i smaki Kaukazu.
Motto: „„Świat jest jak wielka księga – kto nie podróżuje, ten czyta jakby
tylko jedną stronę”” – św. Augustyn.
DANUTA BOGUCKA
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ząd walczy z szarą strefą.
Wprowadza podzieloną płatność w VAT pisze onet.pl 19
września 2017 r. „Walczymy z szarą
strefową i nieuczciwością, które tolerowali nasi poprzednicy” – powiedziała
podczas konferencji prasowej premier
Beata Szydło po posiedzeniu rządu.
Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podzieloną płatność w VAT,
czyli tzw. split payment.
Beata Szydło przekazała, że ustawa
o tzw. split payment to „kolejna ustawa,
która ma za zadanie uszczelnienie sys-
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sposób, natomiast pozostała zapłata
odpowiadająca kwocieVAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowych
dostawcy – rachunek VAT.
Wskazano, że mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do transakcji
dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji tzw. B2B.
Pozostanie bez wpływu na zakupy
dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej), nie będzie możliwe zastosowanie
podzielonej płatności w transakcjach
B2C.
W projekcie zaproponowano dobrowolność w stosowaniu podzielonej płatności, a inicjatywę w tym za-

Podzielona
płatność VAT

temu podatkowego” i „spowodowanie,
że do budżetu wpływać będą należne
podatki”.
W projekcie wyjaśniono zaś, że
celem ustawy jest utrudnienie lub niemożliwienie powstawania nadużyć już
na etapie samej transakcji. Ma zapewniać też lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudniać wyprowadzanie pieniędzy za granicę.
Zgodnie z projektem wystawca faktury, w której płatność zostanie podzielona, będzie mógł swobodnie dysponować tylko kwotą netto.
W uzasadnieniu do projektu przygotowanego przez resort finansów
napisano, że celem proponowanego
rozwiązania jest zapewnienie większej
stabilności wpływów z VAT, ale również zapobieganie unikaniu płacenia
tego podatku. Zapewni to – stwierdza
MF – większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie
równych zasad konkurencji.
Wyjaśniono, że istota podzielonej
płatności polega na tym, że zapłata za
towar lub usługę odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez
nabywcę na rachunek rozliczeniowy
dostawcy, lub jest rozliczana w inny

kresie będzie miał nabywca towarów
lub usług. Dobrowolność oznacza,
że mechanizm split payment będzie
można stosować wybiórczo – nabywca będzie decydował, którą fakturę
zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go
zastosuje.
Rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy oraz analogiczny
rachunek imienny dla celów działalności gospodarczej w SKOK. Banki
i SKOK-i będą miały obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT.
Wyjaśniono, że zarówno sam rachunek VAT, jak i środki zgromadzone
na nim będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Będzie on mógł
dysponować nimi w ograniczony sposób – na zapłatę zobowiązania VAT do
urzędu skarbowego lub zapłatę VAT
z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Nie przewidziano możliwości
opłacania z rachunku VAT zobowiązań
w innych podatkach.

CO PISZĄ INNI?

kupić klienci na rynkach zachodnich,
a w napojach takich jak Pepsi i Sprite jest fruktoza, a nie cukier – jak np.
w Niemczech.

W

ielkie koncerny sprzedają
nam gorsze produkty. Kiedy to się skończy? – pyta
portal Business Insider Polska 19
września 2017 r.
To, że duże, globalne koncerny na
rynkach Europy Środkowo-Wschodniej sprzedają produkty gorszej jakości,
to tajemnica poliszynela. Konsumenci
nie są w stanie zrobić wiele, ale jest
szansa, że tymi dyskryminacyjnymi
praktykami zajmie się Komisja Europejska.
Temat nagłośniła ostatnio czeska
komisarz Věra Jourová. Jeszcze ni-

Opr. Red.

Konsumenci
mówią: dość
Podobne testy przeprowadziła też
Bułgaria i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Od pewnego czasu państwa
te naciskają na UE, by skończyła z podwójnymi standardami.
Chodzi o bardzo szeroką gamę
produktów – nie tylko detergentów,
ale i spożywczych, jak ketchupy czy
paluszki rybne. Komisarz Jourová
obiecała zmusić korporacje do zaprzestania praktyk, które zwodzą

Oszustwa koncernów
gdy na koncerny nie spadła tak ostra
krytyka. W rozmowie z brytyjskim
„Guardianem” mówiła ona, że sprzedawanie produktów gorszej jakości
w Europie Środkowo-Wschodniej to
niesprawiedliwa praktyka, a w wielu
przypadkach, także i niezgodna z prawem. Takie zachowanie koncernów nazwała wprost oszukiwaniem.

Bardziej i mniej
wymagający konsument
W 2013 roku ówczesny manager
Tesco, w rozmowie z brytyjskimi politykami na temat problemu marnowania
żywności, powiedział, że Brytyjczycy
chcą produktów jak najlepszej jakości,
a na rynki Europy Środkowo-Wschodniej wysyłane są produkty gorsze. Tesco broniło się wtedy, że te słowa zostały wyjęte z kontekstu.
Dwa lata wcześniej Słowackie Stowarzyszenie Konsumentów porównało koszyki zakupowe z produktami
zakupionymi na Słowacji i w Austrii.
Okazało się, że tylko jeden słowacki
produkt nie był gorszy od austriackiego. Czesi również odkryli, że margaryna Rama sprzedawana na ich
rynku nie jest tą samą, którą mogą

konsumentów. Jej zdaniem zbyt długo
uchylały się od odpowiedzialności.
Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego, dyrektora Polskiej Izby Handlu,
praktyki polegające na różnicowaniu
jakości produktów, ze względu na rynek, na jaki trafiają, należy ocenić jednoznacznie negatywnie.
– Różnicowanie jakości produktów
jest możliwe tylko przy wyraźnym
wskazaniu, że różnią się one między
sobą, tak by konsument wiedział, co
kupuje. Wiele firm zbudowało swoją
obecną siłę na jednolitych produktach dających konsumentowi poczucie, że niezależnie od miejsca, gdzie
nabywa towar, może pod konkretną
nazwą kupić go w tym samym standardzie. Warto by firmy o tym pamiętały,
zwłaszcza że Europa Wschodnia to
obecnie bardzo dynamicznie rozwijające się rynki – komentuje Ptaszyński.
27 września wyniki swoich badań
na temat jakości produktów w porównaniu do tych, oferowanych na
Zachodzie, zaprezentuje Chorwacja. Jeśli potwierdzi to, co już wiedzą
Czesi, Słowacy czy Bułgarzy, będzie
to kolejny, mocny argument dla KE, by
zająć się sprawą.
Opr. Red.
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Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.
Z
godnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12
września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2018 r. ogłoszonego
w Dz. U. z 2017r. pod poz. 1747. minimalne wynagrodzenie w 2018 roku
będzie wynosić 2100 zł i będzie wyższe o 100 zł od wynagrodzenia obowiązującego w 2017 roku.

Podwyższenie płacy minimalnej
spowoduje podwyższę składników
jako pochodne wynagrodzenia minimalnego np. procentowo, albo jako
wielokrotność minimalnego wynagrodzenia. Taką pochodną jest np. dodatek
za pracę w nocy wypłacany pracownikom pracującym w nocy. Pracującym
w nocy jest pracownik, którego rozkład
czasu pracy obejmuje w każdej dobie
co najmniej 3 godziny pracy lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie
rozliczeniowym przypada na porę nocną. Pora nocna obejmuje 8 godzin między 21.00 a 7.00. Zgodnie z art. 1518
k.p. pracującym w nocy pracownikom
przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w porze nocnej
w wysokości 20% stawki godzinowej
wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
Za czas przestoju w pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową
lub miesięczną, jednakże nie niższe od
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3

października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, przedłożony
przez ministra rozwoju i finansów.
Zasadniczym celem nowelizacji
przepisów ustawowych jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego
od osób prawnych. Chodzi o zapewnienie powiązania wysokości płaconego
podatku przez duże przedsiębiorstwa
z faktycznym miejscem uzyskiwania
przez nie dochodu. To kolejny krok
w kierunku odbudowania dochodów
państwa, w tym zwłaszcza dochodów
z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, przyjętej przez rząd w lutym
2017 r. i jest zgodny z exposé wygłoszonym przez premier Beatę Szydło.
Dlatego w nowych przepisach zaproponowano regulacje, które mają
przeciwdziałać działaniom optymalizacyjnym. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uniemożliwienie kompensowania, sztucznie kreowanych strat na
operacjach finansowych, z dochodem
z prowadzonej działalności gospodarczej (działalności operacyjnej). Nowe
regulacje mają również przeciwdziałać
nadmiernemu finansowaniu podatnika
długiem oraz transferowaniu dochodu podatnika do tzw. rajów podatkowych. Wprowadzone przepisy będą
też przeciwdziałać transferowaniu
zysków za granicę (tzw. ukrytej dywidendy) przez zawieranie umów
między podmiotami powiązanymi na

Stosownie do art.129 §5 Kp jeżeli w danym miesiącu, ze względu na
rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,. pracownik nie
ma obowiązku wykonywania pracy,
przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku
pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość
tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru.

Ponadto przy potrącaniu:
1) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia
alimentacyjne – wolna od potrąceń
jest kwota minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na
ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy,
2) zaliczek pieniężnych udzielonych
pracownikowi – wolna od potrąceń
jest kwota w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia,
3) kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej – wolna od
potrąceń jest kwota w wysokości
90% minimalnego wynagrodzenia
(art. 871 k.p.).
Od minimalnego wynagrodzenia
zależy też maksymalna wysokość odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach tzw.
zwolnień grupowych i wynosi maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z art.45.1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej /
Dz.U.z 2005r.nr 31,poz.267 z późn.
zm./ podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa
od kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, tj.2100 zł – 287,91zł /13.71%
z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe/ = 1812,09 zł.. W przypadku
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ta
ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy.
Płaca minimalna stanowi wskaźnik
bazowy przy ustalaniu grzywny kwotowej za wykroczenia skarbowe i stawki
dziennej kary grzywny przy przestępstwach.
Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia
się: nagrody jubileuszowej, odprawy
pieniężnej w związku z przejściem
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i dodatku za pracę
w godzinach nadliczbowych oraz od 1
stycznia. nie będzie uwzględniało się
również dodatku do wynagrodzenia za
pracę w porze nocnej.
Od 1 stycznia 2018r. minimalna
stawka godzinowa będzie wynosiła
13,70zł i będzie miała zastosowanie
również do zleceniobiorców.
Opracowała
Monika Bobke

określonego rodzaju usługi niematerialne (np. doradztwa, zarządzania).
Nowe rozwiązania mają także zapobiegać wykorzystywaniu podatkowej
grupy kapitałowej do optymalizacji
podatkowej.
W projekcie przewidziano także
wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli
nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe
i domy towarowe). W praktyce podatek ten obejmie dużych podatników,
prowadzących działalność gospodarczą na dużą skalę. Podatnicy mający takie nieruchomości, o wartości
wyższej niż 10 mln zł, będą płacili
tzw. minimalny podatek od podsta-

ny wpływ na prowadzenie działalności
gospodarczej, zwłaszcza przez małe
i średnie firmy.
Jedną z nich jest podwyższenie
z 3 500 do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie
wydatków na nabycie tych środków
lub wartości do kosztów uzyskania
przychodów. Obecnie obowiązujący
limit nie był aktualizowany od kilkunastu lat, a skumulowana inflacja
wyniosła w tym czasie ok. 42 proc.
Podniesienie tego limitu powinno
zachęcić podatników, zwłaszcza mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do zwiększania wydatków inwestycyjnych.

wy opodatkowania stanowiącej przychód ustalany na podstawie wartości
nieruchomości, wynikającej z prowadzonej przez podatnika ewidencji.
Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany będzie miesięczny podatek w wysokości 0,035 proc.
W mediach podatek ten określany
jest często jako „podatek galeriowy”
/ przyp.red./.

Zaproponowano podwyższenie od
1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od
podatku – z 6 600 do 8 000 zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie
degresywnej kwoty wolnej od podatku
dla dochodów stanowiących podstawę
opodatkowania przekraczającą 8 000
zł, ale nieprzekraczającą 13 000 zł
oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą
85 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127
000 zł. Nie zmieni się kwota wolna od
podatku dla dochodów, stanowiących
podstawę opodatkowania, przekraczających 13 000 zł oraz nieprzekraczających 85 528 zł.
Przewidziano także podniesienie niektórych limitów zwolnień oraz kosztów
podatkowych w PIT i CIT. W praktyce
wzrosną kwoty limitu zwolnienia podatkowego w zakresie: zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej,
świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), dopłat
do wypoczynku osób do 18 roku życia,
a także świadczeń na opiekę w żłobkach
i przedszkolach (nie finansowanych przez
ZFŚS). Przewidziano także likwidację
limitu zwolnień podatkowych – chodzi
o świadczenia z ZFŚS dla emerytów, zapomogi z tytułu zdarzeń losowych otrzymywane z ZFŚS, świadczenia od uczelni
z tytułu praktyk zawodowych.
Ponadto, założono poszerzenie
zakresu stosowania tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Przewidziano też wprowadzenie stałego zwolnienia od podatku
przychodu z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.    
Nowe regulacje mają obowiązywać
od 1 stycznia 2018 r.
Opr. Red.

Podatek galeriowy

Uregulowano także kwestie odpisywania w koszty podatkowe banków
– rezerw i odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Chodzi o dostosowanie
przepisów ustawy podatkowej do zmieniających się standardów rachunkowości. W nowelizowanych przepisach
przewidziano także zmiany upraszczające i precyzujące obecnie funkcjonujące regulacje, co będzie miało pozytyw-
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smaki warszawy
DAWNE SMAKI

na kisza na gorąco, albo świeżutkie pachnące croissanty z żurawiną.
Zwykle łapiemy miejsce przy stoliku
w bramie, bo na ulicy w ogródku za
głośno, a na ciasno pięterko niewygodnie wdrapywać się po schodkach.
W bramie pogłos, ale hałas ruchu
ulicznego stłumiony, niekiedy dobiega z wewnątrz lekkie tło muzyczne.
I kawka, albo nestea nieźle przy rozmowie smakują.

D

o tego lokalu jako starzy warszawiacy mamy szczególny sentyment, bo zawsze towarzyszy
nam muzyka warszawska retro. Albo
mistrz Grzesiuk, albo Kapela Czerniakowska, czy Staszka Wielanka.
Do tego sentymentalne stare przeboje z XX wieku. Weszliśmy tutaj po
załatwieniu kilku ważnych spraw na
wczesny lanczyk. Za 19,90 zł w ofer-

Na Nowiku

cie, wraz z kompotem, była zupa
krem warzywna, a na drugie szaszłyk
drobiowy z cukinią, papryka, kaszą
bulgur i surówką z kapusty. Zupa
była niezła w smaku, dość treściwa.
Szaszłyk akuratny, kruchy. Obsługa
bardzo sympatyczna, z uśmiechem,
wita od razu na progu i życzy smacznego. Wyróżnia się kelnerka, zgrabna brunetka oraz kelner Damian.
W sumie było znowu miło.

WARSAW POTATO

S

ekundowałem im od samego
początku i teraz po trzech latach utrzymują się na trudnym
rynku, bo na Nowiku rotacja lokali
gastronomicznych jest niesłychana.
Zapewne dlatego że trzymają jakość
i trafiają w gusta warszawiaków
i dlatego nieco zmirenili profil, bo
oprócz ziemniaków serwują falafele i hummusy. Z dwóch specjalnych
pieców wciąż dwaj młodzi panowie
wyjmują pieczone ziemniaki z różnym nadzieniem, w tym wegetariańskie. Menu pochodzi z USA, a do
wyboru mamy m.in. gzik-bzik, czyli
twaróg z rzodkiewką i szczypiorkiem, Pirata Jacka, czyli krewetki
z sosem, Los Amigos – salami, pomidory, chili, oliwki, mozzarella,
skandynawski – śledź, ogórek kiszony, jogurt. Ceny znośne jak na

VINCENT

B

ywa tu tłok, a wręcz ciasnota
i często kolejki, a mimo tego
dziewczyny zza lady są zwykle
sympatyczne i uśmiechnięte. Dla
mnie i moich przyjaciół, których tu
goszczę, zwykle niezawodne są małe
maślane ciasteczka Magdalenki, pasujące idealnie do herbaty earl greya.
Teraz na jesieni kusimy się czasem

Nowy Świat. Do tego są napoje,
kefir, kawy i herbaty. Z głośniczków miła muzyka, czasem BB King
i jego jazzik. Osobiście polecam
ziemniaka po skandynawsku i do
tego kefir.

GREEN CAFFE NERO

O

d otwarcia przed niemal rokiem
w porze obiadowej ten duży
lokal jest zajęty prawie w stu
procentach. Położenie idealne, bo
u zbiegu Nowego Światu i Wareckiej, blisko ruchliwego przystanku
autobusowego i delikatesów. Poprzez duże witryny podziwiamy pięć
pięknych żyrandoli o walcowatych
kształtach i charakterystyczne wnętrze tej sieci, w tym rustykalny bufet,
umiejętne połączenie cegły i drewna,
różnorodne kąciki klubowe. Kawa
jak zwykle najlepsza w Warszawie
i na spotkanie koleżeńskie zamawiamy zwykle dwie średnie cappuccino,
albo americano z mlekiem, a do tego
croissanty z dżemem malinowym
i „smutnego” z mango, banana i imbiru. Tak jak dawniej kisz kurkowy
był pyszny, tak obecnie kisz z indyka. Tło muzyczne jak zwykle jazzowe i równoważy hałas, a obsługa zaangażowana w czarnych koszulach
daje radę dużej kolejce. Bardziej
kameralnie jest w głębi lokalu, gdzie
spokojnie można laptopować, albo
coś czytać. Nie ukrywam, że bywam
tu regularnie, bo do redakcji blisko
na górę i to w zasadzie jest moja
„dolna redakcja”.
		
SMAKOSZ

domowe dania

B

iegamy po lesie, liście przyjemnie szeleszczą pod stopami, a pomiędzy źdźbłami trawy wystają
kapelusze grzybów. Jesień to piękna
pora roku i choć nieuchronnie myślimy o nadchodzącym listopadzie,
październik to jeszcze piękne, kolorowe, ciepłe dni podczas których
wybieramy się na rodzinne grzybobranie. A co potem? Czyszczenie,
marynowanie, suszenie oraz pyszny
domowy obiad ze świeżych zbiorów.
I obiad, jak u mamy gotowy.

Grzybowa z ziemniakami

HOROSKOP
Baran 21.III-20.IV

Otaczają cię życzliwe osoby,
więc nawet w razie niepowodzeń będą dla ciebie wsparciem. Przyda ci się trochę
odpoczynku od codziennych spraw.

Byk 21.IV-21.V

Waga 23.IX– 23.X

kilka osób.

Jeśli masz kłopoty podziel
się z nimi z rodziną lub
przyjaciółmi. Lepiej rozłożyć je na dwoje czy nawet

Skorpion 24.X-22.XI

Relaks w domowych pieleszach wskazany nawet
z udziałem całej rodziny,
aby doładować akumulatory. Pomysł należy od ciebie.

Znając twoją zapobiegliwość
wybiegasz myślami daleko,
daleko w przyszłość, ale swoje
pomysły zachowaj dla siebie.

Zbliża się niekorzystny czas.
Trzeba zadbać o siebie, ale też
i o najbliższych. Pora roku nie
nastraja optymistycznie, ale
samopoczucie zależy od nas samych.

Być może opanuje cię
wzmożony przypływ energii, ale korzystaj z niej racjonalnie. Zawsze mogą się
przydać jej pokłady w najmniej oczekiwanym momencie.

Poświęć więcej czasu znajomym. Na jesienne wieczory jak znalazł. Nie zaniedbuj najbliższych. Im też
należy się wspólne przebywanie.

Październikowa aura może ci
się dać we znaki. Nie lekceważ najmniejszego przeziębienia. Dmuchaj na zimne.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Rak 22.VI-22.VII

Lew 23.VII-22.VIII

Zatrzymaj się w załatwianiu ciągle ważnych
spraw. Daj odpocząć sobie i innym. Jeśli odłożysz je na parę dni nic się nie stanie.

Panna 23.VIII-22.IX

Poświęć więcej czasu najbliższym. Zakończ ostatecznie jesienno-zimowe
zakupy oraz przygotowania
domu do tych pór roku.

Strzelec 23.XI.-23.XII

Koziorożec 24.XII-20.I

Wodnik 21.I-20.II

Postaraj się wsłuchać w problemy innych. Z pewnością twoje rady pomogą
im w pokonaniu trudności. Dobry czas na zawarcie obiecującej
znajomości.

Ryby 21.II-20.III

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy poradź
się innych. Łatwiej jest je
rozwiązać z kimś niż samemu. Więcej aprobaty dla otoczenia.

z hasłem

krzyżówka Nr 10

Czas na grzyby

Gotujemy bulion drobiowy. Włoszczyznę i ziemniaki kroimy w kostkę.
Dodajemy do bulionu razem z przyprawami i gotujemy do miękkości.
Na patelni rozgrzewamy masło lub
olej. Szklimy pokrojoną w kostkę cebulkę i lekko obgotowane pokrojone
w kostkę grzyby. Następnie dodajemy
je do wywaru. Gotujemy jeszcze kilka
minut. Doprawiamy do smaku solą,
pieprzem i zabielam śmietaną. Przed
podaniem posypujemy obficie natką.

Kurczak faszerowany
grzybami

● 250g grzybów ● 1 średnia cebula ● 2 nieduże marchewki ● 500g
ziemniaków ● 1 korzeń pietruszki
● 2 litry bulionu drobiowego ● 2 liście laurowe ● kilka ziaren czarnego pieprzu ● sól do smaku ● natka
pietruszki ● 2 łyżki masła lu oleju ●
100ml śmietany

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 10 (608)

● 1 duży kurczak ● 350 g grzybów
np. prawdziwków, podgrzybków ● 2
średnie cebule ● 1-2 ząbki czosnku ●
1 szklanka ugotowanej na sypko kaszy
gryczanej ● 2 jajka ● 50 g sera żółtego
● 5 łyżek masła ● sól i pieprz

Kurczaka myjemy i osuszamy. Z wewnątrz i zewnątrz nacieramy solą i pieprzem. Wkładamy do lodówki. Grzyby
starannie oczyszczamy z igliwia, płuczemy pod bieżącą wodą, osuszamy.
Większe kroimy na mniejsze kawałki, małe pozostawiamy w całości. Na
patelni rozgrzewamy 3 łyżki masła,
wrzucamy posiekaną cebulę, mieszając
szklimy. Następnie wrzucamy grzyby
oraz przeciśnięty przez praskę czosnek,
zmniejszamy ogień. Smażymy, aż odparuje nadmiar płynu. Doprawiamy do
smaku solą i pieprzem, studzimy. Ser
trzemy na tarce na małych oczkach. Do
kaszy dodajemy wystudzone grzyby,
jajka oraz starty ser. Dokładnie mieszamy. Doprawiamy do smaku solą
i pieprzem. Wnętrze kurczaka wypełniamy przygotowanym nadzieniem.
Zaszywamy lub spinamy wykałaczkami. Żaroodporne naczynie smarujemy
pozostałym masłem. Pieczemy pod
przykryciem 70-80 minut w temperaturze 180°C.

Smażone kanie

Jesień bezdeszczowa – zima wiatrowa.
Jesień gdy długo zachowuje liście,
srogiej zimy znakiem oczywiście.
W jesieni gdy tłuste ptaki,
mróz w zimie nie lada jaki.
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● 4 sztuki kapeluszy kani ● 2 jajka
● bułka tarta ● mąka pszenna ● 50 ml
mleka ● sól i pieprz ● olej rzepakowy
lub masło klarowane do smażenia
Kanie staranie oczyszczamy, myjemy pod bieżącą wodą i osuszamy
ręcznikiem papierowym. Bardzo duże
kapelusze przekrawamy na pół lub 4
części, aby łatwiej było panierować
i smażyć. Kawałki grzybów obtaczamy
w mące i na chwilę zanurzymy w roztrzepanych jajkach z mlekiem, następnie obtaczamy w bułce tartej. Kotlety
smażymy na średnio rozgrzanej patelni
do przyrumienienia się każdej ze stron.
Smażona kania dobrze smakuje z ziemniakami i ulubioną surówką.
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–25 utworzą hasło.

Na jesieni, świat się mieni.

Jesienna słota: miarka deszczu, korzec błota.
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Przysłowia o Jesieni
Gdy jesień chłodzi, zima wielkim śniegiem chodzi.

1

Poziomo: 1) m. nad Zalewem Elbląskim, 5) zabawowicz, 8) szkocka wódka, 9) spis towarów, 10) delicje, 11)
Karolina dla rówieśników, 13) w mit.
greckiej król Troi, 16) imię bohatera
„Halki” z błędem, 20) model Toyoty,
23) domowy kwiat zawsze zielony,
24) znamiona, piętna, 25) związek organiczny stos. do leczenia miażdżycy,
26) czyni złodzieja, 27) figura geometryczna.
Pionowo: 1) protekcje, względy
daw., 2) zagęszczenie piór u ptaków, 3)
bydło rzeźne w wieku 6-12 miesięcy,
4) tenisowe, 5) marynarskie łóżko, 6)
płyn do prania, 7) wybieranie papieża, 12) Jola wspak, 14) czasem buja
w obłokach, 15) tam mielono ziarno,
17) np. kukiełkowy, 18) miasto ze
znanym więzieniem, 19) broń ręczna,
szpadryna, 21) prawy dopływ Turguju (Kazachstan), 22) żebro …, 23) po
pierwsze – po łacinie.
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Karty pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 10 prosimy przesłać
na adres redakcji do dnia 31 października. Prawidłowe rozwiązanie
będzie premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez firmę
ANDREA.
Rozwiązanie
krzyżówki nr 8/17
Poziomo:1) najemnik, 5) Ikarus, 8)
Estera, 9) meldunek, 10) kształty, 11)
minuta, 13) skarb, 16) Amman, 20)
akacja, 23) Kołomyja, 24) ankieter, 25)
cygaro, 26) rewers, 27) lunapark.
Pionowo: 1) niecka, 2) jutrznia, 3)
Miriam, 4) Kimry, 5) islam, 6) Asuan,
7) uwertura, 12) Inka, 14) kumkanie,
15) Blaj, 17) marynata, 18) kopyta, 19)
samouk, 21) Chile, 22) Attis, 23) Karol,
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