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Gala 20-lecia MAH „Społem

Wieczór jubileuszowy
Uradowani społemowcy obdarowani kwiatami przez BBI Development.

J
Rady Nadzorczej MAH, Alfred Domagalski – prezes Krajowej Rady
Spółdzielczej, Ryszard Jaśkowski
– wiceprezes KZRSS Społem, prof.
Urszula Kłosiewicz-Górecka, Jarosław Oleksiak – wiceprezes Business
Centre Club i Rafał Szczepański –
wiceprezes BBI Development.

Rada Nadzorcza i prezes MAH.

J

ak informowaliśmy przed miesiącem, w dniu 2 grudnia 2016 roku w restauracji „Kuźnia Kulturalna”, będącej częścią królewskiego kompleksu
pałacowego z XVIII wieku w Wilanowie, spotkali się właściciele Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem oraz kontrahenci i goście, ażeby wspólnie
świętować Jubileusz 20-lecia Spółki. Był to pełen przyjaźni i ciepłej, świątecznej atmosfery wieczór jubileuszowy, w którym dominowały wzajemne podziękowania i życzenia. Wśród przekazywanych dowodów sympatii i wdzięczności wyróżniały się czerwone róże.
Galę Jubileuszową MAH prowadziła Jadwiga Wójtowicz-Garwoła, która jest prezesem Spółki od początku istnienia, czyli od sierpnia 1996 roku.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Anna Tylkowska – przewodnicząca

KRS – Ryszard Jaśkowski wiceprezesem Zarządu

Nowe władze

Prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
w swoim wystąpieniu zaprezentowała
m.in. potencjał Grupy MAH oraz imponujące korzyści, jakie Spółka wypracowała przez 20 lat dla jej właścicieli.
Następnie podziękowała za współpracę
Radzie Nadzorczej, Spółdzielniom,
których przedstawiciele licznie przybyli na uroczystość, kontrahentom, którzy
wykonują ze Spółką codzienną mozolną pracę na rzecz Spółdzielni oraz pracownikom MAH /tekst przemówienia
na str.5/. Podobne podziękowania,
nawiązując do historii Agencji, składała przewodnicząca Anna Tylkowska, a burzę oklasków zebrała obecna
członkini pierwszej Rady Nadzorczej
MAH Maria Skawińska.

ak już informowaliśmy, uroczystym poświęceniem i wmurowaniem kamienia węgielnego, 7 grudnia ubr. zainaugurowano budowę Centrum
Marszałkowska, którego częścią stanie się kultowy, nowy spółdzielczy
dom handlowy Sezam. Nowoczesny kompleks biurowo-handlowo-usługowy
zostanie oddany do użytku w I kwartale 2018 r. Ma to być pierwszy budynek
w stolicy zintegrowany z siecią metra, poprzez połączenie ze stacją Świętokrzyska, zlokalizowaną na przecięciu dwóch linii metra.
W uroczystości brali udział m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz
Nycz, wraz z biskupem Rafałem Markowskim, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, wiceprezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, prezes BBI
Development Michał Skotnicki, prezes WSS Śródmieście Anna Tylkowska ze
swoją zastępczynią Karoliną Strząską i przewodniczącą RN Cecylią Przedpełską oraz prezes Juvenes Project Rafał Szczepański. Przybyli prezesi warszawskich spółdzielni spożywców, prezes Spółki Nowy Sezam Ewa Grenda,
ostatni dyrektor Sezamu, a obecnie dyrektor Hali Mirowskiej Bogusław Pieńkowski oraz była pracownica Sezamu od chwili jego budowy w 1969 r. Alina
Cacko.
Więcej na str. 4

Wizualizacja

Dokończenie na str. 5

WSS Żoliborz

W

handlowym pejzażu Żoliborza Hala Marymoncka zajmuje od lat dobrze
ugruntowane miejsce. Ważne, że
nie spoczywa na laurach zadowolona z takiego stanu rzeczy. I tak jak
zmienia się Żoliborz, tak zmienia
się i ona, nadążając bezbłędnie za
nowymi wymogami rynku i gustami
klientów. Ostatni remont trwał dwa
lata i przyniósł całkowitą wymianę
elewacji zewnętrznej oraz zmianę
aranżacji wewnętrznej. Hala zyskała
nowe urządzenia chłodnicze i meble
oraz klimatyzację. Powiększono po-

Hala od święta

Dokończenie na str. 3

SU Pychotka
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Prezes Zarządu
Mieczysław Grodzki

stycznia br. na swoje pierwsze posiedzenie, po wyborze przez grudniowy VI Kongres Spółdzielczości, zebrało się stuosobowe, nowe
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej, które wybrało
nowe władze spółdzielcze.
W wyniku wyborów, do Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS weszli:
Jerzy Jankowski – przewodniczący, jego zastępcy – Waldemar Broś, Józef
Gawlik, Józef Gołębiewski, Janusz Paszkowski, Jacek Staciwa, Waldemar
Witkowski, sekretarz – Maciej Palej. Członkami Prezydium będą również
przewodniczący siedmiu komisji Zgromadzenia: samorządu spółdzielczego
i promocji, spółdzielczości rolniczej, lustracji, spółdzielczości konsumentów,
spółdzielczości mieszkaniowej, spółdzielczości pracy, finansów spółdzielczych.
Jednocześnie wybrano nowy Zarząd KRS, w składzie: Mieczysław Grodzki – prezes i jego zastępcy – RYSZARD JAŚKOWSKI /SPOŁEM/, Tomasz
Jórdeczka, Marek Kowalski, Zygmunt Paśnik.
O VI Kongresie Spółdzielczości –czytaj na str.3.

Młodzi spółdzielcy

W

spółpraca ze środowiskiem
lokalnym m.in. z placówkami oświatowymi zwykle ma
swój początek w zaproszeniu Spółdzielni do wzięcia udziału w imprezie
organizowanej w szkole czy przedszkolu . W ten sposób WSS Śródmieście nawiązała kontakt z Zespołem
Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka mieszczącym się
przy ul. Długiej . W skład Zespołu
wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 54 i Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
nr 1.W pierwszej kształci się młodzież lekko upośledzona, a w drugiej
Dokończenie na str. 4
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spotkania świąteczne
SS Mokpol

W

świątecznie
udekorowanej sali konferencyjnej
Spółdzielni
Spożywców
Mokpol przy ul. Konstancińskiej,
przy biało-zielonej choince, jak
zwykle co roku tradycyjnie odbyło się 20 grudnia ubr. spotkanie
świąteczne, z udziałem aż ponad 70
osób, w tym grona kierowniczego
spółdzielni, członków Rady Nadzorczej i Zarządu, kierowników
sklepów i działów oraz zaproszonych

seniorów. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania z każdym indywidualnie witał się serdecznie prezes
Sylwester Cerański, który następnie
wraz z zaproszonym księdzem proboszczem parafii w Klarysewie Tadeuszem Jamką zasiadł przy stołach
wraz z innymi spółdzielcami.
Na stołach już czekały opłatki do łamania się, ale zanim to nastąpiło ksiądz
proboszcz wygłosił kilka ciepłych zdań
i życzeń do zebranych, podkreślając

że szczególnie spółdzielców łączy poczucie wspólnoty i wzajemnej życzliwości. Podobnie, życzenia świąteczne
i noworoczne składali przewodnicząca
Rady Nadzorczej Krystyna Reduch
i prezes Sylwester Cerański. Zaznaczył on m.in., że w tych niepewnych
czasach, jednak spaja nas poczucie
jedności, które trzeba pielęgnować
wobec zagrożeń zewnętrznych, bo wtedy łatwiej nam żyć i pracować. Prosił
o przekazanie życzeń innym pracownikom oraz swoim rodzinom i bliskim.
Potem gremialnie wymieniano życzenia i łamano się opłatkiem w serdecznej, braterskiej atmosferze. Przy
stołach, na których na białych obrusach
pojawiły się potrawy wigilijne, w tym
barszcz z uszkami, ryby i kompot, długo toczyły się przyjacielskie rozmowy
o świętach, o rodzinach, o naszych
nadziejach i troskach. Seniorka spółdzielni pani Krystyna Dobrowolska
wygłosiła okolicznościowy wiersz,
ukazujący spółdzielnię jako małą ojczyznę i nawiązujący do klimatu radosnego, rodzinnego Bożego Narodzenia.
Przyjęto go ciepłymi oklaskami. W tle
rozmów świątecznej biesiady brzmiały
kolędy z głośników. 
DG

WSS Praga Południe

W
PSS Białystok
Cyprian Kamil Norwid pisał: „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień
wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie
gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie…” Zgodnie z tym zwyczajem, 15 grudnia 2016 roku z inicjatywy Grzegorza Markowskiego, przewodniczącego NSZZ Pracowników
PSS „Społem” w Białymstoku odbyło się spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości byli włodarze miasta: prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz
Truskolaski i zastępcy prezydenta Miasta Białegostoku. W spotkaniu udział
wzięli przewodniczący zaprzyjaźnionych organizacji OPZZ, NSZZ Policjantów województwa podlaskiego, spółdzielczy związkowcy.
W krótkich wystąpieniach goście podkreślali znaczenie i rolę spółdzielni
w kształtowaniu dobrego oblicza handlu, gastronomii i produkcji w mieście. To
120-letnia tradycja PSS „Społem” w Białymstoku obliguje do dalszych wysiłków
na rzecz lokalnej społeczności – mówił z kolei w swoim przemówieniu Mieczysław Dąbrowski, prezes Zarządu PSS „Społem” w Białymstoku. Podkreślił, iż
dumą i optymizmem napawa fakt, że trud codziennej pracy pracowników „Społem” przekłada się na dobrą ocenę władz miasta. Pan prezes złożył wszystkim
zebranym najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie.

tym roku spotkanie wigilijne Koła Spółdzielców
„Społem” Praga-Południe
odbyło się w nietypowej, ale jakże
uroczystej scenerii. Po raz pierwszy,
od kilkudziesięciu lat musieliśmy
poszukać miejsca poza siedzibą
spółdzielni, bo, jak wiadomo, dotychczasowa, czyli grochowski „Universam” jest w przebudowie. Zależało
nam jednak, aby miejsce spotkania było
możliwie jak najbliżej „Universamu”,
by nasi najstarsi i najbardziej zasłużeni
działacze mogli tam bez trudu dotrzeć.
Takim miejscem okazała się Klubokawiarnia „Kicia-Kocia”, zlokalizowana
niedaleko Ronda Wiatraczna, a prowadzona przez Cezarego Polaka, zasłużonego miłośnika Grochowa, który przygotował nam nie tylko wspaniały stół

Wspomnienie
Ryszard Buzuk 1926-2016

Jak już informowaliśmy, w dniu
23 listopada 2016 r. w Warszawie,
zmarł Ryszard Buzuk – były wiceprezes Zarządu Krajowego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców
„Społem» w latach 1992-1999, związany ze „Społem» od 1947 roku. Przeżył 90 lat. Pogrzeb Ryszarda Buzuka
odbył się w dniu 30 listopada ubr.
na Cmentarzu Północnym w Warszawie. W ostatniej drodze Zmarłemu, obok rodziny, przyjaciół i znajomych, towarzyszyła liczna grupa
społemowców z całego kraju, w imieniu których Zmarłego pożegnał Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa
Zarządu KZRSS „Społem”.
Ryszard Zygmunt Buzuk urodził się
w dniu 25 sierpnia 1926 roku w Warszawie, jako syn Antoniego i Władysławy z domu Zborowskiej. W 1933
r. rozpoczął naukę w Powszechnej
Szkole Publicznej w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej. W 1939 r., po wybuchu II wojny światowej przeniósł się
do siódmej klasy Powszechnej Szkoły
Publicznej w Warszawie przy ul. Zagórnej, którą ukończył w roku szkolnym 1939/40. Zaś w roku szkolnym
1940/41 rozpoczął naukę Gimnazjum
Spółdzielczym w Warszawie przy ul.
Pankiewicza, do którego uczęszczał aż
do wybuchu Powstania Warszawskiego. W okresie nauki pracował dorywczo w Warszawie w Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Gospodarcza”,
w Spółdzielni Spożywców „Zjedno-
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WSS Śródmieście

W

śród nocnej ciszy głos się rozchodzi...”. Rozszedł się też w świątecznie udekorowanej sali konferencyjnej „Społem” WSS Śródmieście,
„
na corocznym spotkaniu Koła Spółdzielczyń z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
15 grudnia ubr. śródmiejskie Spółdzielczynie w rodzinnej i ciepłej atmosferze
zasiadły przy wigilijnym stole. Nie zabrakło przy nim miejsca dla niespodziewanego gościa. Tradycji stało się zadość, a owo miejsce przy stole zajął, robiąc zebranym olbrzymią niespodziankę, zaprzyjaźniony ze Spółdzielnią Pan Kamil Poraziński ze Stowarzyszenia Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii. Życzenia
pełne optymizmu i ciepłych słów skierowała do zebranych przewodnicząca Rady
Nadzorczej – Cecylia Przedpełska. Łamiąc się opłatkiem dominowały życzenia
zdrowia, pomyślności i pogody ducha. Wspólne kolędowanie podkreśliło świąteczny charakter spotkania.
Na zakończenie uroczystości p. Kamil Poraziński wcielając się w rolę Świętego Mikołaja rozdał uczestniczkom spotkania drobne upominki ufundowane przez
firmy AMA i AGIW. 
Tekst i foto: DANUTA BOGUCKA
pełen doskonałych dań wigilijnych, ale
także miłą, serdeczną atmosferę. Na
zakończenie zaprezentował nawet zebranym wspomnieniowy film dokumentujący historię „Universamu”.
Zanim jednak doszło do oglądania filmu były życzenia od Zarządu
Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz
Przewodniczącej
naszego
Koła
Spółdzielców, a potem opłatek,
którym łamali się wszyscy z wszystkimi i wspólne śpiewanie kolęd.
A do tego prawdziwie wigilijna kolacja, na której nie zabrakło doskonałego
barszczu z pasztecikami, śledzi, ryby
i sałatek, a także smakowitego kulebiaka z kapustą i grzybami i na koniec wspaniałej szarlotki.
Warto też przypomnieć słowa jakie
wypowiedział do zebranych prezes Bogusław Różycki zwracając uwagę na
ogromną rolę naszej tradycji, zgodnie

z którą spotykamy się przy takich jak
obecna okazjach z byłymi działaczami
spółdzielni a także z jej dawnymi pracownikami, pamiętając, że wspólnie
tworzymy jedną spółdzielczą rodzinę.
To dlatego też nie zapomniano
o kolejnych jubilatach, którzy w najbliższych dniach kończą „okrągłe lata”.
Uhonorowano w ten sposób panie:
Jadwigę Szeląg i Genowefę wisłocką
oraz pana Ignacego Flisa. Otrzymali oni nie tylko gorące życzenia ale
i drobne upominki ufundowane przez
Koło Spółdzielców. Nie zapomniano
też o innej tradycji, która od wielu lat
jest kontynuowana. Chodzi mianowicie o spontaniczną zbiórkę wśród zebranych pieniędzy na cel charytatywny.
Tym razem udało się zebrać 400zł,
które zostaną przekazane na rzecz organizacji „Wioski Dziecięce”.
Elżbieta Jędrych

czenie”, w Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” i w PKP. Pod koniec
września 1944 r. został wywieziony
przez Niemców do obozu pracy Stolp
-Reitz, gdzie pracował do wyzwolenia
obozu w marcu 1945 r.
Następnie powrócił do Polski
i w czerwcu 1945 r. rozpoczął pracę
w Wojewódzkim Urzędzie Pomorskim
w Bydgoszczy na stanowisku starszego
rejestratora. We wrześniu 1946 r. wraca
do rodziców do Warszawy i zapisuje
się do Liceum Spółdzielczo-Handlowego dla dorosłych, które kończy
w czerwcu 1947 r. Od lipca 1947 r. pracuje w „Społem” Centralnym Związku
Spółdzielni Spożywców i w podległych
jednostkach na różnych stanowiskach:
księgowego,
księgowego-bilansisty,
głównego księgowego, kierownika
działu ekonomicznego, zastępcy naczelnika i naczelnika.
Po odbyciu studiów wyższych
w latach 1951-1955 specjalizował się
w zakresie finansów przedsiębiorstw
przemysłowych. Dyplom ukończenia
studiów wyższych stopnia pierwszego
otrzymał w dniu 11 marca 1955 r. na
Wydziale Finansów SGPiS w Warszawie.
Od 1976 r. pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Zatrudnienia
w Biurze Zatrudnienia, Płac i Spraw
Socjalnych, później na stanowisku dyrektora Biura Ekonomicznego. Od 16
lutego 1990 r. był likwidatorem „Społem” CZSS.
Z dniem 1 stycznia 1992 r. został
powołany na stanowisko wiceprezesa
Zarządu nowo utworzonego Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Spożywców „Społem”. Na tym stanowisku pracował do dnia 30 września
1999 r.
III Zjazd Delegatów KZRSS „Społem” w Mikołajkach, uchwałą z dnia 27
listopada 2003 r., uwzględniając wkład
pracy, doświadczenie i zaangażowanie
wykazane w ciągu ponad 52 lat pracy
zawodowej w „Społem”, postanowił
nadać Ryszardowi Buzukowi tytuł Honorowego Członka Rady Nadzorczej
KZRSS „Społem”, któremu przysługiwał głos doradczy.
Ryszard Buzuk był człowiekiem
zdolnym, przedsiębiorczym, trafnie podejmującym decyzje, przejawiającym
dużo własnej inicjatywy w organizowaniu pracy, ambitnym, pracowitym,
konsekwentnym w działaniu, a przy
tym opanowanym i taktownym, dzięki
czemu potrafił wytworzyć dobry klimat w pracy i prawidłowo kształtować
stosunki międzyludzkie. Przez swoją
umiejętność postępowania i właściwy
stosunek do pracowników, cieszył się
dużym autorytetem u podwładnych
i u przełożonych.
Ryszard Buzuk za swoje osiągnięcia
w działalności gospodarczej i organizacyjnej był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami, m.in. w 1972 r. Srebrnym
Krzyżem Zasługi, w 1973 r. Odznaką
Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, w 1974 r. Odznaką Zasłużonego Pracownika Handlu i Usług,
w 1974 r. Medalem 30-lecia Polski
Ludowej, w 1977 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
wieloma odznakami honorowymi różnych organizacji spółdzielczych.
/Biuletyn KZRSS Społem/

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l

ØZmarł Wojciech Gach

ak
poinformował
portal
J
KZRSS Społem, w dniu 27
grudnia 2016 r. zmarł Wojciech

Gach, który przez 30 lat pełnił
funkcje prezesa Zarządu Społem Zakopane. W 1991 roku był
członkiem grupy założycielskiej

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, a w latach 1992-1994 pełnił
funkcję przewodniczącego Rady
Nadzorczej KZRSS, pozostając
członkiem Rady aż do listopada
2003 roku. Wiele czasu poświęcał
na tworzenie nowych rozwiązań,
jakie mogły połączyć Spółdzielnie

Społem z całego kraju – był współtwórcą Śląskiej, Galicyjskiej i Krajowej Agencji Handlowej Społem
oraz Grupy Podhale i Partnerskiego Serwisu Detalicznego sp. z o.o.
Pełnił również funkcje radnego
miasta Zakopane oraz Powiatu Tatrzańskiego. Przeżył 68 lat. Cześć
jego pamięci!
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VI Kongres Spółdzielczości
Przemówienie wiceprezesa KZRSS Społem Ryszarda Jaśkowskiego, w imieniu
spółdzielczości społemowskiej na VI Kongresie Spółdzielczości (fragmenty)
Szanowni Państwo!

/…/ Pozwólcie, że przypomnę tylko
niektóre dane dotyczące naszego pionu,
a więc 310 spółdzielni, z których 250
zrzeszonych jest w Krajowym Związku
Rewizyjnym. W dyspozycji SPOŁEM
znajduje się blisko 4 tysiące dobrze zlokalizowanych sklepów, których roczny
obrót przekracza 7 miliardów złotych,
ponad 200 zakładów produkcji spożywczej, głównie piekarni i ciastkarni,
ponad 100 placówek gastronomicznych, obiekty magazynowe, obiekty
hotelowe, ośrodki wypoczynkowo-wczasowe.
SPOŁEM to ponad 30 tys. pracowników i blisko 50 tys. członków.
SPOŁEM to także działalność społeczna i oświatowo-kulturalna prowadzona na rzecz członków spółdzielni
oraz lokalnych środowisk, to również
praca z młodzieżą w spółdzielniach
uczniowskich. Wizytówką naszej organizacji w coraz większym zakresie
stają się nowe inwestycje handlowe
i produkcyjne, spełniające wszystkie wymogi unijne dla nowoczesnego
i bezpiecznego miejsca pracy.
SPOŁEM to również rozpoznawalna na rynku marka kojarząca się
z polską tradycją, dbałością o konsumenta, troską o środowisko, poczuciem bezpieczeństwa sprzedawanych
towarów i jakością własnej produkcji.
SPOŁEM to najstarszy, polski
znak handlowy wyrażający nasze
tradycyjne wysokie wartości ideowe,
patriotyczne i etyczne. To znak kupieckiej solidności, trwałości i niezawodności w każdych warunkach /…/.
/…/ „Pierwszy problem to nasza
baza członkowska. Obserwujemy tu
niepokojące zjawisko zmniejszenia się
liczby członków spółdzielni, zamykanie się spółdzielni przed naborem
nowych członków, tworzenia barier
w postaci bardzo wysokich udziałów.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy

WSS Żoliborz

jest brak młodych ludzi w radach nadzorczych, zachowawcze postawy statutowych organów spółdzielni, brak wizji rozwoju spółdzielni, a w skrajnych
przypadkach samolikwidacja.
Musimy sobie odpowiedzieć na
pytanie komu chcemy przekazać
nasze spółdzielnie i historyczną spuściznę blisko 150 lat. Czy mamy następców? Jeśli nie będzie napływu
młodych ludzi do spółdzielni, nie będzie spółdzielczości /…/.
Koleżanki i Koledzy!
/…/ Potrzebujemy dobrego, stabilnego ustawodawstwa, uwzględniającego spółdzielczą autonomię i spółdzielcze zasady działania. Trzeba rozwijać
wspólne działania, w tym zintegrowane zaopatrzenie spółdzielni. Zasadniczo zwiększyć potrzebną i konieczną,
w warunkach rosnącej konkurencyjności na rynku, promocję spółdzielni.
Zapewnić o wiele szerszy dostęp do
środków unijnych. Zwiększyć efektywność oddziaływania Krajowej Rady
Spółdzielczej na władze rządowe i samorządowe. To najczęściej powtarzające się wnioski ze zjazdów przedkongresowych przedstawicieli spółdzielni.
W listopadzie ubiegłego roku
w naszej organizacji odbył się VI Zjazd
Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców
„Społem”. Przyjęliśmy wówczas stanowisko skierowane do najwyższych
władz państwowych z wnioskiem
o zmianę dotychczasowej polityki Państwa wobec polskiego spółdzielczego
handlu.
Uważamy, że mamy prawo żądać
od władz wszystkich szczebli, sprawiedliwej polityki handlowej, gwarantującej równoprawne warunki
dla uczestników rynku, zaprzestania
preferencji dla obcych koncernów
i ich wspierania w niszczeniu rodzimej przedsiębiorczości. Chcemy, aby
nowe władze państwowe doceniały

polskich przedsiębiorców, doceniały
polski, sprawdzony w trudnych warunkach, tradycyjny handel, w tym
naszą spółdzielczą działalność. Oczekujemy, że nowe władze państwowe
dokonają istotnych zmian w sferze
prawnych regulacji dotyczących
spółdzielczości, prowadzących do
wzmocnienia, spółdzielczej formy
gospodarowania, która tak aktywnie
rozwija się w wielu krajach europejskich i na świecie.
Oczekujemy również, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i nasz Parlament
będzie dążył zgodnie ze złożonymi
obietnicami wyborczymi do wyrównywania szans polskich przedsiębiorstw
handlowych, wobec ciągle agresywnie
rozwijającego się handlu z kapitałem
zagranicznym. Uchwalona niedawno
ustawa o podatku handlowym, jest taką
próbą, ale póki co zakwestionowana
przez Komisję Europejską, nie weszła
w życie. Mamy nadzieję, że Rząd obroni zapisy tej ustawy i będzie to pierwszy
krok do tego, aby nasze społemowskie
sklepy i sklepy gminnych spółdzielni,
mogły dalej funkcjonować na tradycyjnym, polskim, rynku handlowym /…/
Popieramy również projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta. Nasze spółdzielnie zebrały
w tej sprawie ponad 30 tys. podpisów,
pracowników i klientów „Społem”.
Uważamy, że handel w niedziele należy ucywilizować tak jak to jest w wielu
krajach europejskich. Niedziela niech
będzie dniem odpoczynku dla całej
rzeszy pracowników handlu i szansą
na odbudowanie więzi rodzinnych. Nie
ma ryzyka zwolnień pracowników bo
już dzisiaj brakuje wielu rąk do pracy
w tej branży.
Oczekujemy wreszcie od Rządu, aby podjął się prac nad ustawą
o Handlu, która będzie regulować
zasady działania uczestników rynku
handlowego (...).

Hala od święta
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wierzchnię sprzedażową: na parterze o 142 metry, na antresoli o 133.
Istotne, że remont był tak prowadzony by utrzymać ciągłość sprzedaży
i to udało się z powodzeniem. Całkowita komputeryzacja dopełniła procesu przemian tworząc na wskroś
nowoczesną placówkę handlową.
Teraz ten należący do „Społem”
WSS Żoliborz obiekt doprawdy imponuje rozmiarami. Powierzchnia użytkowa to aż 3350 m2, z czego prawie
2000 m2 to część sprzedażowa. Te
rozmiary nie tylko ułatwiają klientom robienie zakupów ale pozwalają
dobrze wyeksponować szeroką gamę
towarów. To ważne jeśli chce się mieć
na stałe w ofercie artykuły zróżnicowane nie tylko asortymentowo ale też
cenowo. A o to właśnie w hali się starają by kupujący mógł sięgnąć po rzecz
luksusową, z wysokiej półki, ale miał
przy tym alternatywny wybór towarów
klasy budżetowej. Prosty przykład dla
ilustracji – są pomidory suszone za 12
zł, ale są też takie po złotych 5. Jednym
słowem dla każdego coś odpowiedniego do jego potrzeb, gustów i zasobności kieszeni.
Hala jest do dyspozycji klientów codziennie od godziny 7 rano do 8 wieczór, dla mających czas na zakupy tylko
w weekend otwiera podwoje w sobotę
o 8 i pracuje do 16. Z doświadczeń wynika, że największy ruch jest w piątki
i soboty, a w ciągu każdego dnia jego
natężenie rośnie w godzinach popołudniowych. Ulokowanie w pobliżu stacji
metra zasadniczo niczego nie zmieniło,
chociaż pobliska pętla autobusu z Łomianek spowodowała przypływ klientów z tamtej okolicy. W pobliżu nie
ma dużych osiedli toteż trudno mówić
o zdecydowanie lokalnym charakterze
funkcjonowania. Może powstające po
drugiej stronie Alei Armii Krajowej
kompleksy mieszkaniowe spowodują
zmianę tej sytuacji. Jest oczywiście
też pewna grupa stałych klientów. Są
nawet tak wierni, że przeprowadziwszy się na Ursynów dojeżdżają do Hali
Marymonckiej metrem upodobawszy

sobie robienie sprawunków właśnie tu.
Konkurencja w postaci dużych
supermarketów w zasadzie nie jest
odczuwalna w sferze produktów spożywczych. Te tradycyjnie dobrze się
sprzedają. Zupełnie nieźle jest także
w segmencie gospodarstwa domowego. Gorzej schodzą kosmetyki – być
może duży sklep sieciowy tej branży
ulokowany przy placu Wilsona jest
tego powodem. Niestety trzeba było
zlikwidować stoisko z odzieżą, jej
sprzedaż była nieopłacalna. Arkadia
i bazar przy Wolumenie odciągnęły
klientelę. Dlatego też w planach jest
wynajęcie antresoli pod handel nie
związany z produktami spożywczymi.
Hala sąsiaduje bezpośrednio ze spożywczo-przemysłowym bazarkiem. Są
tam warzywniaki, sklepy mięsno-wędliniarskie i piekarnie. Nie stanowią
jednak dla hali odczuwalnej konkurencji. Od wiosny do późnej jesieni uruchamia ona swój targ warzywny na
zewnątrz. Własne piekarnie spółdzielni zapewniają szeroki wybór dobrego
jakościowo pieczywa. Stoisko rybne chyba od zawsze cieszy się wśród
warszawiaków absolutnie zasłużoną
renomą. Wędliny i mięso od wypróbowanych dostawców pozwalają skompletowanie smakowitej oferty i w tym
zakresie. Dobrze, że kierownictwo ma
dużą swobodę właśnie w doborze do-

stawców, a wieloletnie z nimi kontakty
pozwoliły wyłonić tych na których solidność można liczyć.
Parkingi to bolączka wszystkich
chyba starszych dzielnic Warszawy.
Nie jest od niej wolna najbliższa okolica. Na szczęście już w planach na najbliższy czas znalazła się modernizacja
parkingu wprowadzająca rozwiązania
elektroniczne.
Halę Marymoncką odwiedziłem
w okresie szczytu przedświątecznego.
Wszystkie, dosłownie wszystkie stoiska cieszyły się ogromnym wzięciem.
Na dodatek do zakupów zachęcały
dobrze wyeksponowane akcje promocyjne. Świąteczny wystrój ciesząc
oko czynił sympatyczny nastrój. Oczywiście dla liczącej 52 osoby załogi to
czas mocno wytężonej pracy. Kierowniczka Hali pani Renata Kopczewska
twierdzi, że ten przedświąteczny ruch
jest dobrym impulsem do działania i ,
co najważniejsze, bezpośrednio przekłada się na wielkość obrotów. Ale,
jak łatwo wywnioskować z rocznych
podsumowań, ten okres nie jest szczególnie wyjątkowy. Średnio miesięcznie
Hala Marymoncka uzyskuje 2 000 000
zł obrotu i to jest dobra podstawa do
optymistycznego, nie tylko od święta,
postrzegania jej działalności.
Jarosław Żukowicz

Debata kongresowa

J

ak zapowiadaliśmy, VI Kongres Spółdzielczości obradował
w Warszawie, w dniach 12–13
grudnia 2016 r. Kongres jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego. Zwoływany jest co 4 lata
i dokonuje oceny stanu spółdzielczości w Rzeczpospolitej Polskiej oraz
warunków i możliwości jej rozwoju /Treść uchwał opublikujemy po
ogłoszeniu ich na stronie internetowej KRS/. Do prezydium Kongresu,
któremu przewodniczył Jerzy Nizioł
z SM Zamość, wybrano m.in. Adama
Sosnowca z PSS Bochnia.
531 delegatów, reprezentujących 15
branż spółdzielczych, w tym 26 delegatów reprezentujących spółdzielnie
Społem, dokonało wyboru członków
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej. Z branży spółdzielczości Społem w jego skład na
czteroletnią kadencję wybrani zostali:
1. Anna Tylkowska (WSS Śródmieście Warszawa
2. Mieczysław Dąbrowski (PSS
Białystok)
3. Adam Sosnowiec (PSS Bochnia)
4. Piotr Zasuń (PSS Kalisz)
5. Ryszard Jaśkowski (KZRSS
„Społem”)
Rezerwowymi kandydatami zostali
Tadeusz Dworski (PSS Puławy),
Wiesław Sznaza (PSS Elbląg).
Podczas obrad Kongresu Mieczysław Dąbrowski Prezes PSS
w Białymstoku nagrodzony został
„Oskarem
Spółdzielczości
Polskiej 2016”. W dyskusji w imieniu
branży „Społem” głos zabrał Ryszard Jaśkowski /obszerne fragmenty jego wystąpienia na str.3/.
Debatę kongresową rozpoczął prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski,
który wygłosił referat sprawozdawczo
-programowy.
Uczestnicy dyskusji koncentrowali się na kondycji i perspektywach
rozwoju polskiej spółdzielczości.
W szczególności, ponieważ dane GUS
za lata 2011-2014, wykazują stopniowe zmniejszanie się i ustępowanie
spółdzielczości na rzecz głównie globalnych korporacji i koncernów, zastanawiano się nad problemem zahamowania niekorzystnych tendencji oraz
konieczności podejmowania działań
gospodarczych, jak również społecznych, kulturalno-oświatowych, wychowawczych.
Swoją obecność na Kongresie zaznaczyli przedstawiciele rządu, parlamentu
oraz instytucji współdziałających ze
środowiskiem spółdzielczym. Przybyli

Mieczysław. Dąbrowski z Oskarem SP.
m.in.: Dirk Lehnhoff – prezydent Cooperatives Europe, Kazimierz Smoliński – poseł PiS, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
posłowie – Agnieszka Ścigaj z Kukiz
15, Krystyna Skowrońska z PO, Zbigniew Ajchler z PO, Zbigniew Gryglas
z Nowoczesnej, Mirosław Maliszewski
z PSL oraz była aktywna posłanka SLD
Katarzyna Piekarska.
Listy do uczestników Kongresu skierowali także m.in. Monique Leroux –
prezydent Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego (przekazała posłanie
wideo), Konstanty Radziwiłł – minister
zdrowia, Elżbieta Rafalska – minister
rodziny, pracy i polityki społecznej,
Marek Kuchciński – marszałek Sejmu
RP, Stanisław Karczewski – marszałek
Senatu RP, Małgorzata Kidawa-Błońska
– wicemarszałek Sejmu RP.
Gości oraz delegatów Kongresu powitał dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS.
Nawiązując do upływającego wraz
z 2016 rokiem Jubileuszu 200-lecia
Spółdzielczości na Ziemiach Polskich,
podziękował Prezydentowi RP za objęcie patronatu nad tym wydarzeniem. –
Kończy się czas, gdy ruch spółdzielczy
uważano za relikt PRL – powiedział.
– Dziś jest szansa na dobrą zmianę,
a obecna władza umie i chce z nami
rozmawiać i nas słuchać. Ze zrozumieniem przyjmuje najlepsze propozycje
i wdraża je do realizacji. Przykładem
jest włączenie spółdzielczego lokatorskiego budownictwa mieszkaniowego
do narodowego programu „Mieszkanie
Plus”. Przewodniczący podziękował
za to obecnemu na sali obrad wiceministrowi budownictwa, Kazimierzowi
Smolińskiemu.
Opr. Red.
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Nowy Sezam w Warszawie
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Zebrani w namiocie na placu budowy goście i budowniczowie obejrzeli
ciekawy film o historii Sezamu w otoczeniu rozbudowującego się ścisłego
centrum stolicy. Wysłuchano następnie przemówień inwestorów. Kard.
Kazimierz Nycz odmówił modlitwę
w intencji powodzenia podjętego dzieła budowy oraz służenia przyszłego
obiektu ludziom, mieszkańcom stolicy

i przyjezdnym. Następnie pobłogosławił zebranych i plac budowy oraz poświęcił kamień węgielny, wyjaśniając
przy tym, że słowo „węgielny” pochodzi od „węgła domu”, który jest zwykle
mocnym fundamentem życia rodzinnego, wspólnotowego. Szary, granitowy
kamień węgielny ze Strzegomia, w którym złożono akt erekcyjny, wmurowano w fundamenty budowy.
Wiceprezydent Warszawy Michał
Olszewski życzył m.in. aby handel
społemowski na nowo w tym miejscu
rozkwitał, gratulując inwestorom i wykonawcom. Jak pisaliśmy poprzednio
inwestorami są BBI Development

i WSS Śródmieście, a wykonawcą renomowana firma DORACO.
Jak pisze portal propertynews.pl,
w marcu br. konstrukcja całego budynku dogoni wykonany strop pierwszego
piętra nad wyjściem ze stacji metra
i zacznie wznosić się w górę. W zakresie robót konstrukcyjnych integracja
budynku z metrem jest już wykonana. Zburzenie ściany oddzielającej antresolę stacji od Centrum Marszałkowska nastąpi w ostatniej fazie prac, tak
aby wpływ trwającej budowy na funkcjonowanie stacji ograniczyć do całkowitego minimum. Użytkownicy metra
już teraz mogą zauważyć tablicę informacyjną wskazującą przyszłe przejście
do centrum handlowego.
– Wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczyna nowy etap realizacji inwestycji, na który wszyscy czekali. Za
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Grupa społemowców podczas uroczystości.

Centrum rośnie!

Przemawia kard. Kazimierz Nycz. Za nim stoją wiceprezydent Michał Olszewski
i prezes BBI Michał Skotnicki.

Michał Skotnicki wręcza kwiaty dla społemowców.

SU Pychotka

pracy i pozyskanie wiadomości o spółdzielczości dorosłych jak i procedur
uruchomienia uczniowskiego przedsiębiorstwa sprawiły umocnienie kontaktów ZSS ze śródmiejską spółdzielnią.
W lecie w porozumieniu z Funda-

niewiele ponad rok Centrum Marszałkowska przyjmie pierwszych klientów
i pracowników oraz stanie się wizytówką Śródmieścia. Zarówno my, jak
i WSS Społem jesteśmy przekonani, że
warto było podjąć wyzwanie i wybudować obiekt, który naturalnie wpisze
się w tkankę miasta i będzie ważny dla
mieszkańców. Z WSS Społem renomowaną firmą handlową, która funkcjonuje na stołecznym rynku już 148
lat, tworzymy nowy rozdział polskiej
spółdzielczości – mówił podczas uroczystości Michał Skotnicki, prezes
zarządu BBI Development.
– Kilka lat temu, jako Zarząd spółdzielni z ponad 140-letnią tradycją
i właściciel Sezamu, stanęliśmy przed
dylematem w jaki sposób dalej rozwijać naszą działalność. Zdekapitalizowany budynek Sezamu coraz bardziej
odbiegał od standardów właściwych
dla centrów wielkich miast. Postanowiliśmy znaleźć renomowanego partnera biznesowego, a dziś poczyniliśmy kolejny ważny krok w realizacji
inwestycji – wmurowaliśmy kamień
węgielny. To dla nas szczególnie ważne
wydarzenie. Wkrótce wraz z otwarciem
Centrum Marszałkowska powróci tutaj
sklep Sezam, piękniejszy i bardziej
funkcjonalny, ale tak samo przyjazny
klientom i wspaniale zaopatrzony –
podkreślała Anna Tylkowska, prezes
zarządu WSS Społem Śródmieście.
Inwestycja zaoferuje łącznie aż 16
500 mkw. powierzchni, z czego 3 400
mkw. będzie przeznaczonych na handel
i usługi, a resztę zajmą biura.
– Skrzyżowanie dwóch głównych
warszawskich arterii – Świętokrzyskiej

i Marszałkowskiej – to centralny punkt,
który jest doskonale skomunikowany
dzięki licznym liniom autobusowym
i tramwajowym oraz bliskości Dworca
Centralnego. Centrum Marszałkowska
to w dodatku jedyny budynek biurowo-handlowy w Warszawie, które już
wkrótce zapewni bezpośredni dostęp
do dwóch linii metra w miejscu ich
przecięcia. W projekcie udało się połączyć ściśle śródmiejską lokalizację
z filozofią work & life balance. Dzięki temu proces komercjalizacji jest na
zaawansowanym poziomie, a zainteresowanie najemców – zarówno biurowych, jak i handlowych czy usługowych, bardzo duże – wskazywał Rafał
Szczepański, wiceprezes zarządu BBI
Development. 
Opr. Red.

szonych propozycji wybrano nazwę
„Pychotka„ a na motyw graficzny wisienkę.
Na dzień 10 listopada 2016r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie,
na którym zgodnie ze spółdzielczymi
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upośledzona w stopniu umiarkowanym i znacznym. Młodzież uczy
się języków obcych, podstaw informatyki, przedsiębiorczości i innych
przedmiotów podobnie jak jej zdrowi
rówieśnicy. Ponad 150 uczniów poznaje zawód stolarza, introligatora,
ogrodnika, tapicera, cukiernika, sprzedawcy lub fryzjera. Tradycją Szkoły
są organizowane w Międzyszkolnym
Ośrodku Sportowym nr 3 VARSOVIA
Wiosenne Biegi Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy rywalizują ze sobą
w biegach i marszobiegach, wyścigach
na wózkach, sztafecie, w marszu z kijkami nordick walking. Organizatorzy
zwrócili się do spółdzielni o wsparcie
produktowe tej imprezy.
Kolejnym etapem poznania pedagogów z ZSS nr 105 Beaty Boguszewskiej i Leszka Polkowskiego było
ich uczestnictwo w ogłoszonym przez
Krajową Radę Spółdzielczą projekcie
„Spółdzielnie uczniowskie szkołą aktywności”. Projekt zakładał powołanie
na Mazowszu Spółdzielni uczniowskich. W organizowanych warsztatach
uczestniczyli przedstawiciele placówki
z ul. Długiej Zainteresowanie powołaniem SU w ich placówce, chęć współ-

Wizualizacja

cją Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło
przyszli spółdzielcy zostali zaproszeni
do uczestnictwa w „Spotkaniach na
Chmielnej”, prezentując rękodzieło uczniów ze swojej szkoły . Dwaj
uczniowie debiutowali w charakterze
sprzedawców, a wkrótce zostali członkami Spółdzielni uczniowskiej.
We wrześniu został ogłoszony w Zespole Szkół konkurs na nazwę i logo
przyszłej Spółdzielni. Spośród zgło-

zasadami stosowną uchwałą została
powołana Spółdzielnia Uczniowska
„PYCHOTKA”. Przyjęto Statut wybrano Zarząd i Radę Nadzorczą . Na inauguracyjnym spotkaniu spółdzielców
była obecna koordynatorka projektu
powstawania SU na Mazowszu Aneta
Englot z Krajowej Rady Spółdzielczej
i przedstawicielka Społem WSS Śródmieście deklarująca pomoc powołanej
Spółdzielni w realizowaniu jej statuto-

wych działań. Jednym z nich jest uruchomienie sklepiku uczniowskiego. Do
przygotowanego pomieszczenia śródmiejska spółdzielnia zadeklarowała
pomoc w wyposażeniu w meble sprzedażowe. Współpraca WSS z kierownictwem placówki dyrektorką Elżbietą
Kostrzewą i jej zastępczynią Anną
Skibą, nauczycielami – opiekunami
„Pychotki „ i pozostałymi pracownikami placówki jest znakomita.
Pierwsze osiągnięcia „PYCHOTKA” już ma na swoim koncie. Jest nim
przede wszystkim wyróżnienie w konkursie „Spółdzielnia uczniowska lekcją
przedsiębiorczości „.Dużym przeżyciem dla jej członków była możliwość
zaprezentowania rękodzieła uczniów
w Krajowej Radzie Spółdzielczej
w czasie konferencji promującej spółdzielczość uczniowską, dla klientów
w dwóch największych placówkach
śródmiejskiej spółdzielni spożyw-

Radziwiłłówka

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł na wniosek Minister Edukacji
Narodowej Anny Zalewskiej postanowił złagodzić przepisy dotyczące
zakazu sprzedaży m.in. w sklepikach szkolnych drożdżówek poprzez
dopuszczenie stosowania ograniczonej zawartości cukru w tym produkcie.
Powstała inicjatywa powołania
Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego , która miała za zadanie opracowanie receptury drożdżówki smacznej, o korzystnych cechach
zdrowotnych m.in. o niższej zawartości cukru. Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW opracowano innowacyjny produkt – w postaci
koncentratu mąki, którego produkcji

przemysłowej podjęła się firma AKO
S.A. z Bydgoszczy, a nadzienie owocowe zaproponowała firma ZENTIS Sp.
z o.o. z Siedlec .
Zaakceptowanie pomysłu i produktu
finalnego oraz wsparcie ze strony Ministra Zdrowia było przyczynkiem do nadania drożdżówce znaku towarowego
pochodnego od nazwiska Konstantego
Radziwiłła.
Właścicielem znaku jest wspomniane Stowarzyszenie , a zostanie on udostępniony tym producentom , którzy
zobowiążą się do przestrzegania receptury i technologii procesu produkcyjnego.
Drożdżówka będzie produkowana
w oparciu o dwa składniki: koncentrat
firmy AKO S.A. i nadzienie Frużelada
o smakach: jagoda –winogrono , jabłko
-winogrono, truskawka i wiśnia spółki
ZENTIKS. Opracowana technologia

Młodzi spółdzielcy

Radziwiłłówka – to
nowy i zdrowy smakołyk dla uczniów.
Takim tytułem została
opatrzona
informacja dla uczestników
konferencji o drożdżówce , która
odbyła się w siedzibie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20
grudnia ubiegłego roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortu Rolnictwa , Zdrowia, Edukacji,
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego, firm produkujących koncentrat
i nadzienie oraz przedstawiciele mediów.

Anna Tylkowska.

ców w Hali Mirowskiej i w Sezamie,
a w szczególności na VI Kongresie
Spółdzielczości /p.foto/.
Przed świętami, z inicjatywy członków SU zostały zebrane wśród uczniów
artykuły o wydłużonym terminie przydatności, z których część spółdzielcy przekazali dla dzieci ze świetlic
Stowarzyszenia KARAN. Młodym
spółdzielcom życzymy rozwoju ich
przedsiębiorstwa oraz szerzenia idei
spółdzielczości wśród rówieśników,
ale także w środowisku pozaszkolnym.
J.J.

produkcji i skład surowcowy pozwala
na zachowanie zawartości cukru poniżej 15g, tłuszczu 10g oraz 0,45 sodu
(1,2g soli) w 100 g gotowego produktu.
Radziwiłłówka jako pierwsza otrzyma znak „Produkt polski”. Przewidywany termin wprowadzenia jej do obrotu to początek tego roku. 
JJ
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l Gala 20-lecia MAH Społem l Gala 20-lecia MAH Społem l
Dokończenie ze str. 1

Wiele serdecznych gratulacji,
podziękowań i życzeń padło też ze
strony gości. Przy tej okazji prezes
KRS Alfred Domagalski wręczył
prezes J.Wójtowicz-Garwoła odznakę „Zasłużony Działacz Spółdzielczości” wraz z pamiątkowym
grawertonem, a wiceprezes KZRSS
Społem Ryszard Jaśkowski – list
gratulacyjny i ozdobny puchar.
Wiceprezes BCC Jarosław Olesiak przekazał dyplom od Zarządu
BCC, a prof.Urszula KłosiewiczGórecka piękny kosz kwiatów i album. Podobne upominki wręczali
licznie inni goście.
Prezes MAH wręczyła okolicznościowe statuetki MAH właścicielom
i kontrahentom Spółki. Wspólnie
z partnerami biznesowymi przekaza-

ła nagrody dla Spółdzielni o łącznej
wartości 100 000 złotych za aktywny
udział w „Jubileuszowym Programie Handlowym 20-lecia” będącym
zwieńczeniem wieloletniej współpracy z grupą kontrahentów. Byli to
uczestnicy Programu: KPH Społem,
AMA, ANIMEX, Coca Cola, Chłodnia Mazowsze, Bakoma, JBB i PT
Dystrybucja.
Uroczystość 20-lecia MAH uświetnił znakomity występ Zbigniewa
Wodeckiego, który przy wesołym wtórze zebranych zaśpiewał wiele swoich
popularnych przebojów. Przy kolacji
i torcie jubileuszowym wykonanym
przez udziałowca MAH – Spółdzielnię
Piekarsko-Ciastkarską, w niepowtarzalnej, serdecznej atmosferze Świąt
Bożego Narodzenia, przygrywał zespół
BUM BUM ORKeSTAR.
Opr.DG

Wieczór jubileuszowy
W bajkowej scenerii.

Mistrz Wodecki śpiewa.

Przemówienie prezes Zarządu MAH Społem Jadwigi Wójtowicz-Garwoła
(fragment)

Szanowni Państwo, drodzy Goście!
/…/ Dzisiejszy wieczór to czas podziękowań i życzeń dla tych osób i firm, dzięki którym osiągnęliśmy niewątpliwy sukces. Mamy
powody do dumy, a na tej sali jest znakomite
grono twórców naszego sukcesu. Dla zobrazowania skali i potencjału Grupy MAH przytoczę kilka liczbowych informacji:
• Ponad 1 miliard złotych rocznych przychodów spółdzielni realizowanych w 350
placówkach detalicznych oraz w zakładach
piekarskich na terenie Warszawy, Mazowsza
i Podlasia.
• Łączne zakupy spółdzielni przez 20 lat
w ramach umów MAH to wartość blisko 4 miliardów złotych netto.
• Dla ponad 1500 produktów rocznie ustalamy z naszymi kontrahentami atrakcyjne
ceny zakupu dla spółdzielni.
• Stopień integracji naszej Grupy najprościej zmierzyć udziałem zakupów spółdzielni
w ramach umów podpisanych przez Zarząd
MAH. I tu mamy 3 wyróżniające się spółdzielnie, w których osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki tj.: WSS Śródmieście – 54%,
PSS Grodzisk Maz. – 50% i PSS Legionowo
– 50%. Gratuluję trzem paniom prezes zarządzającym tymi spółdzielniami.
• Wyniki finansowe naszej Spółki w okresie 20-lecia – zawsze pozytywne osiągnęły
wartość 15 milionów złotych.
• A łączna wartość środków finansowych
uzyskana przez spółdzielnie z tytułu realizacji
umów handlowych w Grupie to kwota blisko
300 milionów złotych.
• Kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku poszczególnych Spółdzielni, a także
całej Grupy MAH to nasz priorytet. Dlatego
jesteśmy od 10 lat obecni w telewizji i na 3
stacjach Metra, a także w prasie ogólnopolskiej i branżowej.
Nadrzędnym celem naszej Firmy było
i jest dostarczanie właścicielom Mazowieckiej
Agencji Handlowej korzyści, których potrzebują. Jest to ważne dla uzyskania określonej
dynamiki, a także w wyścigu z bezwzględną
konkurencją.
Szczególnym powodem do satysfakcji jest,
w moim przekonaniu, bardzo dobra współpraca ze Spółdzielniami.
Mam nadzieję, że dotychczasowa działalność naszej firmy spełniła oczekiwania jej
właścicieli, choć jestem świadoma jak wiele
jeszcze mamy do zrobienia.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania
zarządom oraz pracownikom spółdzielni za
bliską i rzeczową współpracę w minionym
20-leciu. Serdeczne podziękowania kieruję
do wszystkich członków siedmiu kadencji

B. Różycki, Z. Piotrowska i M. Szumiło.

Rady Nadzorczej Spółki, w tym do obecnej
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Anny
Tylkowskiej.
Drugim ważnym czynnikiem naszego
sukcesu jest partnerska współpraca z obecnymi na dzisiejszej uroczystości renomowanymi
firmami, oparta na uczciwości i rzetelności
biznesowej. Dziękuję naszym partnerom handlowym, którzy akceptowali naszą formułę
wielopłaszczyznowej współpracy i deklaruję
realizację wspólnej strategii handlowej w najbliższych latach.
Istotnym czynnikiem powodzenia jest
stała bliska więź ze światem nauki i czerpanie wiedzy. Współpraca z Panią Profesor
Urszulą Kłosiewicz-Górecką oraz Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
daje nam niepowtarzalną szansę poznania
możliwości wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań i zrozumienia zachodzących
w otoczeniu procesów. Dziękuję Pani Profesor za wiedzę jaką nam przekazuje i życzę
dużo zdrowia.
Dziękuję Zarządowi i pracownikom Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Spożywców „Społem” za wsparcie jak również za udostępnienie krajowego forum informacyjnego naszej organizacji „Społem” - do
publikacji wszystkich najważniejszych przedsięwzięć Mazowieckiej Agencji Handlowej
„Społem”.
Dziękuję Panu Alfredowi Domagalskiemu Prezesowi Krajowej Rady Spółdzielczej
za patronat i udostępnienie nam już od 6 lat
forum miesięcznika „ Tęcza Polska” kierowanego do całej spółdzielczości polskiej.
Dziękuję Pani Danucie Mioduszewskiej –
Prezesowi „Zorzy” za zaproszenie dla MAH
do współfinansowania naszego spółdzielczego ośrodka wypoczynkowego w Kołobrzegu
i gratuluję niewątpliwego sukcesu.
Dziękuję wszystkim współpracującym
z Mazowiecką Agencją Handlową w zakresie
obsługi prawnej, rachunkowej i produkcji reklamowej.
Dziękuję Panu Redaktorowi Dariuszowi Gieryczowi za utrwalanie kroniki naszej
Firmy w comiesięcznych wydaniach „Społemowca Warszawskiego”.
Myśląc o przyszłości i w jakim otoczeniu
przyjdzie nam żyć i pracować, nie sposób nie
wspomnieć o realizacji niekonwencjonalnych
rozwiązań architektonicznych w naszej stolicy, które powstają na naszych oczach z inicjatywy dwóch spółdzielni – udziałowców MAH:
Wszyscy pamiętamy kultową placówkę –
jaką był Sezam – w ramach WSS Śródmieście.
Obecnie materializuje się na nowo w ramach
Centrum Marszałkowska. Gratuluję Pani
Prezes Annie Tylkowskiej,

Pani Prezes Ewie Grenda oraz Zarządowi BBI Development: Panom Michałowi
Skotnickiemu i Rafałowi
Szczepańskiemu odwagi i wizji w tworzeniu supernowoczesnych rozwiązań w stolicy
– do niedawna znanych tylko z pejzaży nowojorskich czy londyńskiego city.
2. Będziemy długo pamiętać równie kultową
placówkę po prawej stronie Wisły, która ledwo
zniknęła z powierzchni ziemi w ubiegłym roku
– już odradza się (jak przysłowiowy Feniks
z popiołów). Mam na myśli Uniwersam, który
już wkrótce wzbogaci naszą Warszawę i Spółdzielnię WSS Praga Południe. Gratuluję Zarządowi: Panu Bogusławowi Różyckiemu i Pani
Zofii Piotrowskiej podjęcia tej śmiałej decyzji.
Cieszę się, że przez 20 lat czynnie uczestniczyłam w przedsięwzięciu, które było realizowane w oparciu o najwyższe standardy
organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu etyki biznesowej. Motto naszej firmy
od 1996 roku brzmi: ”Mazowiecka Agencja
Handlowa „Społem” gwarancją wysokiej
jakości”.
Wymiernym dowodem tego jest przyznanie
naszej Firmie w kolejnych ostatnich 5 latach
niezwykle prestiżowego wyróżnienia jakim
jest Medal Europejski. Medal Europejski
przyznawany przez Business Centre Club
przy współudziale Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej ma niezależny ekspercki
charakter i jest potwierdzeniem silnej pozycji
na rynku oraz należy do serii programów, które są dedykowane promocji najważniejszych
wartości firmy – wiążących się z jakością i zarządzaniem. Na ręce obecnego dzisiaj Pana
Jarosława Oleksiaka, Wiceprezesa Business
Centre Club składam serdeczne podziękowania za bardzo dobrą wieloletnią współpracę
oraz pozdrowienia dla Pana Prezesa Marka
Goliszewskiego.
Gorące podziękowania i wyrazy uznania
kieruję do Zespołu pracowników Mazowieckiej Agencji Handlowej, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do wspólnych
osiągnięć. Tu warto wspomnieć, że najkrótszy
staż pracowniczy w okresie naszego 20-lecia
to 15 lat.
Dziękuję mojej wspaniałej Rodzinie za
pomoc i wsparcie w trudnych chwilach, a także dzielenie ze mną radości z osiągnięć zawodowych.
Wszystkim Państwu - przyjaciołom i sympatykom Mazowieckiej Agencji Handlowej
„Społem” życzę wielu sukcesów, a na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niepowtarzalnej ciepłej atmosfery i chwili refleksji.
W Nowym 2017 Roku życzę Państwu dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń /…/ .

J. Kazimierczuk rozpoczyna krojenie jubileuszowego tortu.

Z. Sarnowski, J. Wójtowicz-Garwoła i S. Cerański.

R. Jaśkowski i J Tofel.

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

Zespół MAH.

W. Wierzba i J. Studzińska.
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naszym kraju karnawał pojawił się za czasów szlachty
sarmackiej, a staropolskie
obchody określane były jako zapusty. Polacy lubili szukać okazji do
zabawy, bowiem życie w wiejskich
dworkach bywało monotonne i nudne, dlatego karnawał przypadł im
do gustu i przez cały jego okres wyprawiali obfite uczty i organizowali kuligi. Okres trwania karnawału
rozpoczynało święto Trzech Króli,
a kończył tradycyjnie, tak jak obecnie, Wielki Post.
W Polsce bawiono się wtedy bardzo
hucznie. Szczególnie popularne były
kuligi oraz maskarady lub maszkary.
Kulig był zabawą wyłącznie stanu wyższego, czyli szlachty i magnaterii. Polegał on na odwiedzaniu się sąsiadów
z całej okolicy. Kuligi staropolskie musiały być bardzo starannie zaplanowane.
Ustalano kolejność odwiedzin, przygotowywano domy na przyjęcie z noclegami coraz większej liczby gości oraz
zaopatrywano spiżarnię i piwniczkę.
Gdy nadszedł czas kuligu zjeżdżano
się na saniach w jednym miejscu. Wyprawiano w drogę arlekina, który z trzepaczką w ręku wpadał do domu gdzie
miano zajechać i śpiewał skacząc: Ej,
kulig, kulig, kulig! Odwiedzający się
przyjeżdżali wieczorem w towarzystwie
muzyki, w świetle kagańców i pochodni.
Wjeżdżano galopem na podwórze, trzaskano z biczów i wiwatowano. Z dworu
wychodził gospodarz i gospodyni, witając uprzejmie kuligowe towarzystwo
i zapraszając do środka. Kilkugodzinna
przejażdżka na mrozie zaostrzała apetyty, tak że ze stołu bardzo szybko znikały
ogromne misy zwierzyny, kiełbas, zrazów, szynek, kapusty i delikatniejszych
potraw i ciast.
Najważniejszą potrawą był bigos.
Zwyczaj nakazywał spełniać toasty

tylko winem. Bawiono się do białego rana, potem rozchodzono na krótki
odpoczynek. Zjadano śniadanie z obiadem, dziękowano za przyjęcie, pito
strzemiennego i wraz z gospodarzem
ruszano dalej do następnego dworu.
Kuligi były bardzo modne w okresie
międzywojennym, ale już nie tak huczne jak te szlacheckie. Później organizowano je głównie dla dzieci.
W dawnej Polsce nie tylko szlachta
świętowała podczas karnawału. W miastach bawiono się nawet pod gołym
niebem urządzając barwne pochody maskaradowe. Nieocenioną przysługę podczas zabaw karnawałowych oddawały
maski, które pozwalały uniknąć mniej
lubianego towarzystwa. Najsłynniejsze
były bale warszawskie. W latach międzywojennych zwyczajem stały się bale
na cele dobroczynne, które są organizowane do dzisiaj.
Na wsi z kolei ucztowano w karczmach. Po wsiach zaczęły chodzić turonie, niedźwiedzie i wilki, drogami
włóczyły się tabuny wesołych przebierańców, odwiedzających domy i zbiera-
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SZOPKI

ieodzownym elementem w tradycji Świąt Bożego Narodzenia
są szopki. Pomysłodawcą tego
rodzaju przedstawienia narodzin Jezusa był św. Franciszek z Asyżu, który
w roku 1223 w skalnej grocie we włoskiej miejscowości Greccio przygotował tę formę zaprezentowania żywego
obrazu dziejów św. Rodziny popularnie
zwaną jasełkami. Polskie jasełka są zaledwie kilkanaście lat młodsze. Początkowo organizowano je w kościołach
i klasztorach. Odpowiednikiem jasełek
były szopki figuralne. Najdawniejsze
drewniane figurki w Polsce pochodzą
z XIV wieku podarowane prawdopodobnie przez siostrę Kazimierza Wielkiego – Elżbietę dla kościoła św. An-
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atriotyzm gospodarczy jest
pewną wartością. Chcemy kupować polskie produkty w polskich sklepach o rodzimym kapitale.
A rodzimy kapitał należy wspierać,
ponieważ w ten sposób wspieramy
się w ramach polskiej społeczności
– mówił 27 grudnia ubr. w rozmowie
z serwisem portalspozywczy.pl Robert Krzak, prezes Forum Polskiego
Handlu oraz członek Rad Nadzorczych w sieci Piotr i Paweł.
Jakie są główne argumenty za tym,
aby polskie firmy handlowe przetrwały
na krajowej scenie gospodarczej? – Jeden
z argumentów jest natury biznesowej.
Handel i dystrybucja żywności są wyciągniętym ramieniem produkcji żywności.
W dobie globalizacji rynków dystrybucja
żywności jest kontrolowana przez firmy
międzynarodowe i pochodzenie żywności nie jest dla nich aż tak ważne – mogą
kupować, gdzie jest najkorzystniej. Markę prywatną też można produkować tam,
gdzie jest najkorzystniej. To ma wpływ
na produkcję żywności w danych krajach
– mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Robert Krzak, prezes Forum Polskiego Handlu oraz Członek Rad
Nadzorczych w sieci Piotr i Paweł.

jących dary. Twarze czerniono
sobie sadzą, wkładano różne
dziwaczne stroje, ściskano
przypadkowych
przechodniów na ulicy; jednym słowem – dzielono się wesołością
z innymi, domagając się przy
tym pieniędzy bądź jedzenia.
Specjalnie na zapusty przygotowywano wesołe piosenki.
Do najbardziej popularnych
postaci karnawałowych należał znany w wielu regionach
Polski, chodzący już pod ko-

Karnawałowe tradycje

drzeja w Krakowie. Od czasów króla
Jana Sobieskiego do szopek włączano
również motywy narodowe.
W okresie zakazu urządzania szopek
w kościołach pojawiła się ich laicyzacja. Początkowo zajmowali się nimi
żacy, później chłopcy z przedmieść,
którzy obchodzili domostwa odgrywając sceny z życia Jezusa. Obrzęd ten
zwano „Betlejemkami”. Z kolei małe
szopki ustawiano pod choinkami jako
element dekoracyjny.
Z czasem pojawiły się szopki ruchome. Najstarszą szopką tego gatunku
w Polsce i ale i w Europie jest
szopka w Wambierzycach, której
budowę rozpoczął w XIX wieku zegarmistrz Longin Wittig .
Z upływem lat szopka została
wzbogacona o sceny z życia dorosłego Jezusa, m.in. o Ostatnią
Wieczerzę i scenki ludowe.
Inną szopką, autorstwa artysty
Jana Wiewióra jest „Betlejemowo pod strzechą” w miejscowości Olsztyn k/Częstochowy. Prezentuje ona scenę narodzin m.in.
Jezusa , ale także codzienne życie mieszkańców tego regionu.
Dodaje, że w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech oraz
w Hiszpanii, dystrybucja żywności jest
w dużym stopniu kontrolowana przez
krajowych graczy. – I oni mogą tą dystrybucją sterować, tak, aby cały czas
produkcja żywności była generowana
w ich krajach. Według mnie dystrybutorzy żywności z danego kraju powinni
popierać produkcję lokalną. A międzynarodowe sieci dogadują się często
z międzynarodowymi producentami –
tłumaczy Krzak.
– Ponadto w Polsce mówi się dużo
o patriotyzmie gospodarczym, ale
klienci „głosują nogami” – kupują
tam, gdzie uważają, że jest najkorzystniej. My jako przedsiębiorstwa polskie
ze względu na skalę obrotu jesteśmy
postrzegani jako mniej korzystni dla
konsumenta niż sieci zagraniczne dysponujące budżetami marketingowymi
nieosiągalnymi dla krajowych firm, nawet wtedy, gdy bezpośrednie porównanie pokazuje wysoką konkurencyjność
cenową rodzimych firm handlowych.
Dlatego trzeba bronić polskiego handlu
– wyjaśnia Robert Krzak.
Poza tym – tłumaczy – patriotyzm
gospodarczy jest pewną wartością.
Chcemy kupować polskie produkty w polskich sklepach o rodzimym
kapitale. A rodzimy kapitał należy
wspierać, ponieważ w ten sposób

niec grudnia z kolędnikami – turoń, ponadto koza, niedźwiedź, bocian i żuraw.
W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i jedzeniu nie było umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami – racuchami, blinami
i pampuchami oraz ciastem nadziewanym słoniną i smażonym na smalcu. Stąd
pochodzi tradycja „tłustego czwartku”,
który rozpoczynał „tłusty tydzień”, wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów pozostał tylko „tłusty
czwartek”, w którym królują na naszych
stołach pączki i faworki, czyli chrust.
Zabaw i zwyczajów karnawałowych
było kiedyś bardzo dużo. Wszyscy byli
dla siebie mili, serdeczni, potrafili się
cieszyć i co najważniejsze dzielić się tą
radością z drugim człowiekiem. Sprzyjało to rozwojowi tradycyjnej kultury
ludowej.
Obecnie bale i imprezy karnawałowe nie są już tak huczne jak dawniej.
Polacy najczęściej ograniczają się do
zabaw ostatkowych – w ostatni tydzień
karnawału.
Oprac. DANUTA BOGUCKA

Składa się na nią około 800 figurek
z czego ok. 300 jest w ruchu.
W Warszawie od 1948 roku przy ul.
Miodowej ojcowie kapucyni opiekują
się szopką, nawiązującą do wydarzeń
biblijnych, ale także do historii kościoła
i Polski. Jej scenerię stanowi Kolumna
Zygmunta, Zamek Królewski .Wśród
postaci Jan III Sobieski, marszałek Józef Piłsudski, kardynał Wyszyński, św.
Jan Paweł II.
Największy rozwój szopek nastąpił
od połowy XIX wieku. Od tego czasu stały się one charakterystycznym
znakiem dla Krakowa. Ich pierwszymi wykonawcami byli cieśle, murarze
i kaflarze, którzy w sezonie zimowym
z braku pracy szukali dodatkowego
źródła dochodu. . Za ich twórcę uważa
się Michała Ezenekiera mistrza murarskiego z Krowodrzy.
wspieramy się w ramach polskiej
społeczności.
– Muszę dodać, że mam duży szacunek zawodowy dla firm międzynarodowych działających w Polsce i bardzo żałuję, że my Polacy nie jesteśmy
w stanie umówić się na stworzenie
wspólnego krajowego podmiotu, który
mógłby konkurować z firmami międzynarodowymi – podsumowuje Robert
Krzak.
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WSS Śródmieście

Dzień seniora

T

egoroczne spotkaniu śródmiejskich Seniorów z Warszawskiej
Spółdzielni Spożywców odbyło
się 5 grudnia w SDH „Hala Mirowska”. Miało ono miejsce w nowo oddanej sali konferencyjnej, kameralna atmosfera tego miejsca udzieliła
się wszystkim zgromadzonym, zarówno Seniorom jak i zaproszonym
gościom.
Życzenia i skierowane do obecnych
na spotkaniu słowa zapadną na długo
w ich sercach i pamięci. Odwieczną
prawdą jest bowiem fakt, iż starzejemy
się od momentu urodzenia. Proces ten
dotyczy bez wyjątku każdego z nas.
Jednak sama starość, definiowana jako
późny okres naszego życia, wzbudza
często duże emocje, czasami rodzi lęk,
co może skutkować próbami pogoni
za atrybutami młodzieńczego wieku.
Z drugiej strony liczne badania pokazują, że może ona obdarzyć nas lepszym
samopoczuciem czy mniejszym poziomem stresu, a coraz więcej osób w starszym wieku, o których możemy dowieSzopki krakowskie są ewenementem
na skalę światową prezentującym w miniaturze architekturę grodu Kraka. Od
roku 1937 organizowany jest konkurs
na najpiękniejsza szopkę. Ich piękno
polega na precyzyjnym wykorzystaniu
gotyckiej i barokowej architektury Sukiennic, kościołów, Rynku Głównego,
Wieży Ratuszowej, Wawelu, kamieniczek krakowskich. Prezentowane są
w nich w nich postacie św. Rodziny,
św. Jana Pawła II, papież a Franciszka,
Lecha Wałęsy, ale i krakowskich noblistów: Czesława Miłosza, Wisławy
Szymborskiej oraz figurki Stańczyka,
Lajkonika, Smoka Wawelskiego. Do
ich wykonania używane są różnorodne materiały: kolorowy, błyszczący
papier, bibuła, cynfolia (cienka, miękka blaszka imitująca złoto), koraliki,
szkiełka. Dziś budową szopek zajmują
się przedstawiciele różnych zawodów
m.in.: lekarze, inżynierowie, architekci, studenci.
W roku 2014 szopki krakowskie
z uwagi na swoją oryginalność i wyjątkowość zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego UNESCO, co podkreśla
ich szczególną wartość.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska

Carrie Schwab-Pomerantz, doradca
finansowy i edukatorka radzi, by zacząć
od zrobienia „finansowego rachunku
sumienia”. Chodzi o to, by uświadomić
sobie na co tak naprawdę wydajemy
pieniądze. Proponuje, by przez miesiąc
płacić za codzienne sprawunki gotówką.
Trudniej bowiem rozstać się z fizycznymi banknotami niż przyłożyć do terminala kawałek plastiku. Inny sposób na
powstrzymanie się od nierozważnych

Patriotyzm zakupowy
Zakupy „z głową”

Jak podaje PAP, eksperci radzą
jak w 2017 roku wydawać pieniądze „z głową”. Jeden ze sposobów to
unikanie miejsc, w których trudno
się powstrzymać od kupowania pod
wpływem impulsu. Rozsądek, rachunek sumienia i medytacja mogą
okazać się przydatnymi narzędziami
w walce z wydawaniem pieniędzy
pod wpływem impulsu.
Jak zachować umiar podczas zakupów i rozsądnie planować wydatki? Eksperci, na których powołuje się
agencja AP przekonują, że wyrobienie
w sobie nawyku świadomego sięgania
do portfela to jedyny sposób na dobre
gospodarowanie domowym budżetem.

zakupów to, zdaniem ekspertki, odczekanie kilku dni nim sięgniemy do portfela. Jak przekonuje Schwab-Pomerantz
„danie sobie odrobiny czasu na zastanowienie przed podjęciem ostatecznej
decyzji często wystarczy, by zwalczyć
pokusę”. Jeśli nie możemy poczekać
z zakupem powinniśmy wybierać się na
zakupy do sklepów, które oferują możliwość zwrotu towaru na dogodnych warunkach. Gdy dojdziemy do wniosku, że
popełniliśmy błąd nie uderzy nas to po
kieszeni.
Unikajmy miejsc, w których trudno
nam się powstrzymać od kupowania
pod wpływem impulsu. Jeśli już znajdziemy się na parkingu przed takim
sklepem zróbmy kilka głębokich od-

dzieć się z mediów, jak i tych z naszego
otoczenia, realizuje swoje zainteresowania i pasje, wyłamując się z utartego
schematu postrzegania tego jako tylko
zniedołężnienia i wycofania z życia.
Może więc powiedzenie „starość – nie
radość” powinno przejść do lamusa?
A zastąpić powinno je: „Zestarzeję się, kiedy będzie mi się chciało”.
Zwykło się uważać, że jest ona przynależna do grupy osób, które ukończyły
pewien wiek. Wiek ten można jednak
postrzegać również w kategoriach osobistej decyzji. Wtedy to od nas będzie
zależało, czy i kiedy zaczniemy czuć
się starymi ludźmi.
Dorosłe życie możemy widzieć jednak jako okres, w którym nadal warto
podejmować nowe role w życiu, uczyć
się nowych rzeczy, brać udział w ciekawych wydarzeniach czy poznawać
nowych ludzi. Możemy postrzegać ten
czas jako taki, w którym realizowanie
swoich pasji i rozwijanie własnych
zainteresowań nadal ma sens. Żyjemy
w świecie pełnym fascynujących ludzi
i zdarzeń. Pojawia się coraz więcej organizacji, stowarzyszeń, fundacji, uniwersytetów trzeciego wieku. Dzięki
temu zawierać można nowe znajomości, wykorzystywać swoją energię do
działania na różnych polach, nauczyć
się czegoś nowego czy rozwijać pasje,
na które dotąd nie było czasu lub możliwości.
Spotkanie przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie, nie obyło się
oczywiście bez części artystycznej. Po
raz pierwszy był to pokaz iluzjonistyczny. Iluzjonista Dawid Dabiński angażował zaproszonych Gości do wspólnej
zabawy. Uczestnicy chętnie pełnili rolę
asystentów magika, bawiąc się przy
tym wyśmienicie.
Życzenia zgromadzonym złożyły
prezes Zarządu Anna Tylkowska i przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia
Przedpełska. Podziękowały Seniorom
za przybycie i miłą atmosferę. Złożyły
życzenia ciepłych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Całemu spotkaniu przyświecało
motto skierowane do nieco młodszego pokolenia, którego treść odnalazła
również swoje miejsce na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni:
„Szanujcie, pomagajcie, kochajcie
starszych ludzi, bo Oni byli tacy jak
my, a my będziemy tacy jak Oni ...”
DANUTA BOGUCKA
dechów i zastanówmy się po co tak
naprawdę tu jesteśmy i jakie są nasze
zamiary – radzi Leach Weiss, wykładowczyni ze szkoły biznesu na Uniwersytecie Stanforda.
Cortland Dahl z Centrum Zdrowego
Umysłu przy Uniwersytecie Wisconsin
poleca medytacje. Jego zdaniem wykonywanie ćwiczeń, które pomagają kontrolować oddech nawet przez dziesięć
minut dziennie ma korzystny wpływ
na obszary mózgu odpowiedzialne za
panowanie nad emocjami, nawykami
i skupienie uwagi. Jeśli nie chcemy
dokonywać bezsensownych wyborów,
które powodują, że niepotrzebnie tracimy pieniądze powinniśmy spróbować
sztuki medytacji, która pomaga nam
poznać nasze myśli – przekonuje Dahl.
Carrie Van Winkle, która prowadzi
szkolenia na temat planowania wydatków domowych, zaleca sporządzenie
listy najważniejszych celów, które
chcemy osiągnąć w najbliższych dwunastu miesiącach. Im bardziej konkretne, tym łatwiej będzie je zrealizować.
„Postanowienie, że chcemy być świadomymi konsumentami jest mało wyraziste. Ale np. to, że chcemy w tym
roku być proekologiczni i kupować
tylko te rzeczy, które nadają się do powtórnego przetwarzania to już konkret”
– tłumaczy.
Opr. Red.
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zrost płacy minimalnej
i stawki godzinowej, podniesienie najniższych rent
i emerytur do 1 tysiąca złotych oraz
obniżenie wieku emerytalnego do 60
lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn
– takie m.in. rozwiązania zostaną
wprowadzone w 2017 roku.
Minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że od
2017 r. stycznia minimalne wynagrodzenia będzie na poziomie 2 tys. zł
brutto; czyli płaca minimalna wzrośnie o 8 proc. (150 zł). „To kwota, która stanowi 47,04 pkt. proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, to istotny,
skokowy wzrost” – podkreśliła.

obawy pracodawców. „Ale żadna firma
nie może się opierać o najniższe wynagrodzenia, szczególnie w sytuacji,
gdzie jest duży ruch kadrowy i pracownicy sami odchodzą w poszukiwaniu
lepszych zarobków. Dla stabilności
kadr wynagrodzenia musza rosnąć. Nie
mówiąc o tym, że pracownik nędznie
wynagradzany to nie będzie pracownik
wydajny, który będzie się czuł związany z pracodawcą” – mówiła.
Minimalna stawka godzinowa ma
obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą
usługi dla firm. Ustawa precyzuje,
kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których
wyznaczono czas ich świadczenia. Mi-

nież wszystkie renty socjalne wzrosną
o prawie 100 zł, zaś renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 73 zł.
Skorzystają na tym pobierający świadczenie z powszechnego systemu emerytalnego oraz niemal wszyscy rolnicy,
którzy dostają emerytury z KRUS.
Następne ważne rozwiązanie, które
wejdzie w życie w 2017 r. – wskazała
Rafalska – wiąże się ze wsparciem dla
opiekunów osób niepełnosprawnych.
„Osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków
opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą
niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych
lub świadczenia przedemerytalnego”
– wyjaśniała.

„Kolejna istotna zmiana to wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej
dla osób pracujących na określonych
umowach-zleceniu. Będzie obowiązywała minimalna stawka 12 zł, ale
w związku z ponad 8-procentowym
wzrostem minimalnego wynagrodzenia, po zwaloryzowaniu już wiemy, że
będzie wynosiła 13 zł” – dodała minister.
Rafalska zaznaczyła, że od 1 stycznia zlikwidowana zostanie również
możliwość wypłacania 80 proc. płacy
minimalnej osobom podejmującym
pierwszą pracę. „Czyli nikt w Polsce
nie będzie teraz zarabiał poniżej minimalnego wynagrodzenia, jeśli jest
zatrudniony na umowę o pracę” – podkreśliła minister.
„Praca ma zagwarantować możliwość utrzymania się ze swojego dochodu, a w Polsce wciąż mamy problem
ubogich pracujących – pomimo że
pracują, nie są w stanie ze swojej pracy
pokryć najpilniejszych potrzeb. To nie
jest normalna, oczekiwana sytuacja.
Godna praca to jest też godne wynagrodzenie, a dziś, przy dobrej sytuacji
na rynku pracy można oczekiwać, że
wynagrodzenia będą rosnąć” – dodała.
Przyznała, że za każdym razem, gdy
podnoszona jest płaca minimalna, są

nimalna stawka godzinowa ma mieć
zastosowanie do wszystkich umów, bez
względu na sposób ustalania wynagrodzenia – według stawki godzinowej,
dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.
Wyłączenia z zasady minimalnego
godzinowego wynagrodzenia za pracę
mają dotyczyć m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie będzie
dotyczyła też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas
realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu
Kolejna ważna zmiana – zdaniem
Rafalskiej – to podniesienie najniższych rent i emerytur; od 1 marca najniższa emerytura zostanie podniesiona
do 1 tys. zł. „Co bardzo ważne, rosną
też te świadczenia, które są powiązane
z najniższą emeryturą i minimalnym
wynagrodzeniem: renta socjalna, renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy” – stwierdziła.
Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o ponad 100 zł do kwoty 1 tys. zł.,
przekraczając netto poziom 50 proc.
minimalnego wynagrodzenia. Rów-

„Tego nie było. Nie dość, że te osoby przeżywały śmierć bliskiej osoby, to
traciły prawo do świadczenia i z dnia na
dzień zostawały pozbawione zabezpieczenia finansowego. Teraz będą miały
prawo do zasiłku dla bezrobotnych tak,
jakby wykonywały pracę, a jeśli spełnią określone warunki do świadczenia
przedemerytalnego” – podkreśliła minister.
Przypomniała, że od 1 października obniżony zostanie wiek emerytalny
do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. „Osoby, które podejmą decyzję
o zakończeniu aktywności zawodowej będą miały możliwość, będzie to
prawo, a nie obowiązek, przejścia na
emeryturę” – stwierdziła. Jak dodała,
ministerstwo będzie uważnie monitorować ile osób skorzysta z tej możliwości
przejścia na emeryturę.
W grudniu prezydent podpisał ustawę, która przewwiduje obniżenie od 1
października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta będzie dotyczyła obu
systemów emerytalnych – powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca
2017 r. będzie możliwość przechodzenia
na wcześniejszą emeryturę w wieku 55
lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. na
podst. 
Rz.pap 31.12.16,

CO PISZĄ INNI?

wreszcie możemy zarobić. Obrót mamy
znacznie większy niż w tygodniu.
Po co ludzie przychodzą tak rano?
Rano najczęściej wpadają po kawę
i jajka. Pytają też: „o Boże, a chleb
macie?”. To grupa, która nagle, wczoraj wieczorem przypomniała sobie, że
jest święto. Brakuje im podstawowych
produktów: nabiału, wędliny, właśnie
kawy, mleka. To najczęściej pracoholicy, którzy od rana do nocy zarabiają
w stolicy. Wczoraj już nie mieli siły na
zakupy. Ale zdarzają się też tacy, jak ten
pan, który był przed chwilą. Jest dziewiąta, on pił wczoraj do nocy, dziś ledwo oddycha. Musi przyjść kupić sobie

Takie historie zdarzają się często?
Że ktoś mówi: a w Biedronce to taniej? Albo: te jabłka jakieś brzydsze?
Często. I co ja mam powiedzieć?
Kupuję wędlinę po 30 złotych za kilogram w świetnej hurtowni w Karczewie.
Te wędliny i mięso są znane w całej
Polsce. A jakie wędliny kupuje pani
w Biedronce? Takie, w których nie ma
nawet 12 proc. prawdziwego mięsa. Są
różowe, bo obrobione chemicznie. Mówię do pani narzekającej: „proszę, niech
pani poczeka dwa dni. Wędlina staje się
śliska, w ustach czuć chemię”. Ale na
ogół mamy tu wdzięcznych klientów.
Wpadają po świeże jajka, miód domowej roboty, czosnek, pomidory z działki,
wiejski ser. Problem w tym, że wielu ludzi nie ma dziś czasu. Jadą do marketu
po cukier, który jest tańszy na przykład
30 groszy niż u nas, a przy okazji kupuje
kilkanaście innych produktów. „No bo
skoro już tu jestem” myślą. W dni świątecznie nie mają wyjścia.
16.00 pod sklepem już tłum. Najwięcej okolicznych pijaczków. Wiek:
30 – 60 lat. Każdy, kto wchodzi do
sklepu prosi o alkohol albo papierosy.
– Przyzwyczailiśmy się. Boże, no pewnie, że większość tutaj pije. Ale proszę
uwierzyć, mnóstwo panów w garniturach i pań elegancko ubranych kupuje u nas alkohol.
Czyli to nie dzisiaj schodzi najwięcej alkoholu?
– W święta i przed świętami schodzi
najwięcej. Ale ludzie sobie wyobrażają,
że najwięcej piją okoliczni pijaczkowie.
Owszem, tutaj w byłych świdermajerach mieszka bardzo dużo biednych.
Wczoraj prawie zamarzł mężczyzna,
był kompletnie nachlany, znalazł go
sąsiad. Sąsiad był z psami, wezwał policję. A my znamy tego tutaj pijaczka.
To ojciec dwójki dzieci, dostaje zasiłek.
Zaraz po wypłacie, przepija wszystko.
Dużo ludzi w Otwocku, ale przecież
w każdej mniejszej miejscowości żyje
od wypłaty do wypłaty. I większość tej
wypłaty przepijają. Ostatnio podjechała do nas straż miejska. Usłyszeliśmy:
„Proszę sprzątać teren”. Oniemiałam,
nikt z władz miasta nie interesuje się
porządkiem, butelki leżą w każdym
możliwym miejscu, ale to do nas mają
pretensje. /…/.

Prawo pracy w 2017 r.

O

to obraz handlu świątecznego,
zanotowany w święto Trzech
Króli 6 stycznia br. w jednym
z miast okołowarszawskich, widziany
okiem reporterki portalu WP Katarzyny Troszczyńskiej, w rozmowie
z właścicielką małego sklepu spożywczego . Tytuł reportażu: „Nienawidzimy Biedronki, ale w święta
rządzimy”. Właściciele małego spożywczaka opowiadają o tym, co robią
Polacy w wolne dni

Niedaleko Warszawy
– Lubię święto, bo mogę się wyspać.
Dziś spałam do ósmej, sklep otworzyliśmy z mężem o dziewiątej, normalnie
wstaję o drugiej, jadę na targ po towar,
do samochodu pakuje wszystko sama.
Dziś o dziewiątej było już pełno ludzi.
Ja to chyba ten biznes prowadzę dla
idei. Żeby ktoś powiedział: „pani Aniu,
kocham panią, dzięki pani mogę kupić
wino i jajka”. Biedronka i Lidl mnie
wykańcza – mówi Anna Jankowska,
właścicielka małego sklepu w Otwocku.
7.00 rano. Miasto wymarłe. Przed
sklepem w Otwocku skacowany 50-latek i blondynka z psem. Temperatura:
minus dwanaście stopni.
– Jezu, od której czynne?!– pyta 50–
latek.
– A co? Trzeba zaleczyć kaca? –
krzywi się blondynka.
– A pani co tutaj robi?
– Ja? Po mleko przyszłam, mąż nie
zdążył kupić i do kawy zabrakło. Czy
ktoś tu w końcu otworzy? – złości się
blondynka.
Przed 9.00 pod sklepikiem już krąży
kilka osób. Gdy o 9.00 Jankowska, brunetka w leginsach otwiera drzwi słyszy:
Pani Aniu, jak dobrze, że dzisiaj otwarte.
Dlaczego pracujecie w święta?
Bo inaczej byśmy splajtowali. Pracujemy w każdy weekend i każde święto.
Wiemy, że 6 stycznia nikt w Otwocku, zresztą w całej Polsce, nie kupi nic
w Biedronce, Lidlu, Piotrze i Pawle.
I jestem wdzięczna za ten dzień, bo

piwo albo setkę wódki, bo inaczej nie
zacznie funkcjonować.
Ale przed południem wpadają też
dzieci. Kupują soki, chipsy, jogurty.
Przyznam, że rzadko w tygodniu naszymi klientami bywa młodzież i dzieci.
Oni wolą Biedronkę, Lidl.
14.00. Do sklepu wpada brunetka.
– Widziałam z okna, że otwarte. Całe
szczęście, bo za chwilę na obiedzie rodzina, a okazało się, że mąż nie kupił
ziemniaków. I jeszcze niech mi pani
tej wędliny pokroi. Dlaczego ona taka
dziwna? W Biedronce taka różowiutka
W tygodniu nie macie tylko klientów co w weekend?
-– Nie.. Otworzyliśmy sklep w czerwcu 2011 roku. Byliśmy tutaj jedyni.
Obok tylko skl ep Społem. W soboty
do 13.00, w tygodniu do 19.00. Na początku szło nam bardzo dobrze. Marketów w promieni 6 kilometrów nie było
żadnych. Oczywiście, ktoś kto ma auto
podjedzie do Biedronki w Otwocku, czy
Lidla w Józefowie, ale cała reszta mieszkańców nie pojedzie. Zarabialiśmy wtedy kilka tysięcy złotych miesięcznie.
Teraz to się zmieniło. Supermarkety
zabrały większość klientów. Choć ceny
są może o kilkadziesiąt groszy niższe,
a produkty znacznie gorszej jakości. Na
przykład mandarynki. W cenie hurtowej są po 5, 6 złotych. W Biedronce po
3,90. Ale ludzie idą w ciemno. Bo chcą
oszczędzić. I potem kręcą nosem przy
naszych produktach. One jakoś takie
mało atrakcyjne.

Opr. Red.

HANDEL 2016

J

ak pisze 7 grudnia ubr. na łamach popularnego portalu Onet
Tomasz Michalski, tak dobrych
prognoz dla e-rynku jeszcze nie było.
E-sklepy rozwijają właśnie Carrefour,
IKEA, a Próchnik zapowiedział wielkie
e-przyspieszenie. Z uzyskanych informacji wynika, że blisko uruchomienia
sklepu internetowego jest Netto, nr 3 na
rynku dyskontów w Polsce. Nowością
jest natomiast platforma E-osiedlowy,
która umożliwia handel w sieci małym
sklepom osiedlowym. E-handel rośnie
jak na drożdżach, bo Polacy pokochali
zakupy w sieci. Pozostaje pytanie: czy
ten nowoczesny handel osiedlowy może
i powinien stać się stopniowo udziałem
społemowskich spółdzielni i ich osiedlowych placówek? Są już gotowe wzorce.
Na zakupy w internecie wydamy
w tym roku rekordowe 36 mld zł – wy-

Maciej Konarzewski na co dzień pracuje w Transgourmet, firmie, do której
należy sieć Selgros. Udało mu się przekonać swoich szefów, by współtworzyć
platformę. Dzięki temu klienci Selgros
– małe sklepy osiedlowe – otrzymują
wartość dodaną, czyli możliwość dostępu do nowego kanału sprzedaży. Konarzewski zapewnia, że każdy sklepikarz
zainteresowany wejściem na nowy rynek może zgłosić się na platformę.
Jak to wygląda w praktyce? Kupcy
otrzymują gotowy e-sklep, działający
na platformie Kwit.pl, którą założył
właśnie Grześkowiak. Nie muszą się
oni o nic martwić. To twórcy platformy
dbają o to, by w sklepie były dostępne
wszystkie towary, aktualizują ich ceny,
a nawet zapewniają reklamę w sieci. Ile
to kosztuje? Ceny pakietów wahają się
od 250 do 1000 zł za miesiąc.
Na razie trwa pilotaż usługi w Warszawie i Chotomowie, ale chętnych jest
znacznie więcej. – Wśród małych kup-

Osiedlowy e-handel

nika z raportu „Barometr e-commerce
2016”, który został przygotowany przez
Sociomantic Labs. To sporo, a rynek
cały czas szybko rośnie – tylko w 2016
r. o 15 proc. rok do roku. To oznacza,
że statystycznie każdy e-klient na zakupy w sieci wyda 2900 zł (wg Gemiusa
blisko 12 mln internautów deklaruje zakupy przez internet).
Nie kupujemy jednak wyłącznie więcej, ale też droższe produkty. Z danych
Skąpiec.plskapiec wynika, że internauci
wydają więcej na elektronikę. Zmieniają się też nawyki konsumentów. Udział
ruchu mobilnego w serwisie Skąpiec.pl
w ciągu roku wzrósł z 22 do 32 proc.,
a największy ruch serwis notuje w godzinach wieczornych.

Sklepy osiedlowe w sieci

Rosnącą popularność e-handlu
chcą wykorzystać twórcy platformy
Eosiedlowy.pl, która umożliwia sprzedaż w internecie... małym sklepikom
osiedlowym. – Pomysł był prosty.
Chciałem wymyślić coś, czego jeszcze w Polsce nie było – tłumaczy nam
Maciej Konarzewski, jeden z twórców
platformy.
Konarzewski jest twórcą idei E-osiedlowego, ale do realizacji projektu był
mu potrzebny ktoś, kto zaoferuje zaplecze
technologiczne. Taką osobą jest Wojciech
Grześkowiak, start-upowiec, który odrzucił ofertę pracy w Google i otworzył wraz
ze swoim kolegą ze studiów Michałem
Pasieką firmę SavingCloud. Konarzewski
przeczytał o nich artykuł w Forbesieforbes
i postanowił zaproponować współpracę. –
Okazało się, że nadajemy na tych samych
falach – wspomina.

l

ców detalicznych następuje zmiana pokoleniowa – mówi Konarzewski. – Oni
mają inne spojrzenie na handel. Nie
mają problemu z nowymi technologiami, są otwarci na wyzwania – wyjaśnia.

Wzór dla Społem?

– Klienci mają coraz mniej czasu,
bo żyjemy w ciągłym pędzie. Trend
zakupów przez internet będzie się
więc rozwijać – mówi Andrzej Wojciechowicz, szef firmy doradczej FMCG
Business Consulting. – W wypadku
sklepów osiedlowych idealny będzie
system click&collect (zamów i odbierz – przyp. red.). Pozwoli on wypełnić luki czasowe, w których nie
ma klientów – dodaje.
Click&collect z powodzeniem funkcjonuje w supermarketach, np. w Intermarche czy Jysk. Klient zamawia produkty przez stronę internetową lub
aplikację, a zapakowane towary odbiera
samodzielnie ze sklepu. Tyle, że już bez
kolejek i płacenia na miejscu. W przypadku sklepów osiedlowych klienci
mogą po prostu odebrać po pracy zakupy tuż pod domem.
Taki system opłaca się także handlowcom, bo oszczędzają oni na drogich
dostawach do domów klientów.
– W rozmowach z handlowcami powtarzam, że konkurowanie z dyskontami na ceny nie ma najmniejszego sensu. Małe sklepy osiedlowe muszą więc
wyróżniać się czymś innym: towarem,
podejściem do klienta, dla którego nie
są anonimowi, czy właśnie przyjaznym
e-handlem – wyjaśnia Konarzewski. –
To jest ich przyszłość – dodaje.
Opr. Red.

Prawo na co dzień l

Kwota zmniejszająca podatek

Na podstawie zmienionego od 1 stycznia 2017r. art.27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowanego 29 listopada 2016 r. w Dz.
U .poz.1926 obowiązuje inna niż do tej pory kwota zmniejszająca podatek. Jej
wysokość uzależniona jest od dochodu podatnika. Dla osób o dochodach rocznych określonych w wysokości do 6.600 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi
1.188 zł. Dla podatników, których roczne dochody są wyższe od 6.600 zł i nie przekraczają kwoty 11.000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi pomiędzy 1.188 zł
a 556,02 zł. Natomiast osoby o rocznych dochodach wyższych niż 11.000 zł, ale
nieprzekraczających 85.528 zł, skorzystają z kwoty zmniejszającej podatek na dotychczas obowiązującym poziomie, czyli 556,02 zł. Natomiast osoby uzyskujące
dochody roczne przekraczające 85.528 zł, ale nieprzekraczające 127.000 zł, skorzystają z kwoty zmniejszającej podatek od 556,02 zł do 0 zł. Z kwoty zmniejszającej podatek w ogóle nie skorzystają podatnicy, których roczny poziom dochodów przekroczy 127.000 zł.
Podatek ustalany w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad

do

podatek wynosi

6.600

18% minus 1.188 zł

6.600

11.000

18% minus 1.188 zł pomniejszone o kwotę
obliczoną według wzoru: 631,98 zł x (podstawa
obliczenia podatku - 6.600 zł) ÷ 4.400 zł

11.000

85.528

18% minus 556,02 zł

127.000

15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
minus 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną
według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia
podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł

85.528
127.000

15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
(brak kwoty zmniejszającej podatek)

W trakcie roku podatkowego podatnicy stosują kwotę zmniejszającą w wysokości 556,02 zł rocznie. Będzie ona jednak uwzględniana wyłącznie w odniesieniu
do dochodów nieprzekraczających górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 85.528 zł.
Kwota zmniejszająca podatek będzie podlegać corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Opracowała: Monika Bobke
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smaki warszawy
TRZECIA WAZA

B

yłem tu wielokrotnie w różnym
towarzystwie, albo sam. Czasem sam na śniadaniu, a niekiedy z sympatyczną damą, lub kumplem na obiedzie, który przeciągał
się do wieczora. Podobało nam się
wnętrze, milsze od poprzedniego,
kiedy tu funkcjonował Lokal Bistro.
Może dlatego że przy wysokim suficie i ogromnych wysokich oknach
zabytkowego Domu Polonii przy
Krakowskim Przedmieściu pogodzono tradycję z nowoczesnością. Z jednej strony wielkie czarno-białe fotogramy starej Warszawy, a z drugiej

dwa serniki po 15,95 i dwie kawy po
złotówce w zestawie.
Wszystko było ładnie podane,
z uśmiechem, fachowo i szybko przez
troskliwą panią Sylwię (w kuchni
i bufecie pełnili udany dyżur Mariusz
i Serafin). W sumie spędziliśmy przy
rozmowie miłe kilka godzin w świetnej, świątecznej atmosferze. Jedyne
co nam przeszkadza to nieznośny
szum chyba urządzeń wentylacyjnych, od którego nie da się uciec, bo
zmienialiśmy stoliki. Słabe tło muzyczne z nim przegrywało, niestety...
To obniża ocenę o cały punkt.

z opiekanymi ziemniakami i sałatą
oraz osobno na deser kawałki ananasa w miseczce. Mięso było miękkie,
trafnie doprawione. Do tego zamówiliśmy niezłe piwo butelkowe, krajowego chmielowego Ambera, po
dobrej cenie 8 zł, które było wyśmienite do pikantności dań. W sumie był
to przyjemny noworoczny wieczór,
przy niemal pustej sali, z ledwo wyczuwalnym latino tłem muzycznym.

HOROSKOP

Tym razem z przyjacielem usiedliśmy na przedsylwestrowy lunch.
Wybraliśmy dwa zestawy po 22,95
zł. Przyjaciel wybrał zupę krem
dyniową, a ja lekko pikantną meksykańską i były świetne. Spośród
trzech drugich dań zgodnie wybraliśmy filet troci wędrownej, makaron
papardelle, imbir, por, sos śmietanowy, natka pietruszki z czerwonym
pieprzem. Danie było obfite, ryba
delikatna, dodatki akuratne. Do tego
niezły beczkowy pilzner lwówecki
za 6,95 i gratisowo litrowa karafka
wody. Na deser zamówiliśmy osobno

SOL Y SOMBRA

B

yłem tu na początku stycznia
pierwszy raz w tym hiszpańskim
tapas barze przy Grzybowskiej
2, ale od razu po przekroczeniu progu z moim starym druhem, poczuliśmy się dobrze. Przywitała nas
energiczna, sympatyczna brunetka
Monika, która widząc nasze niepewne miny, z miejsca zaproponowała
zestawy lunchowe po 25 zł, mimo
że do końca pory lunchu pozostało
pół godziny. Wnętrze też wydało się
przyjazne, stylowe, z ciemnymi meblami i ładnymi lampami.
W zestawie znalazły się obfita,
gęsta i esencjonalna zupa cebulowa
oraz schab pikantny po meksykańsku

● 1 rolka gotowego ciasta francuskiego ● 1 jajko ● 2 łyżki masła marki
własnej „Społem”● 100 g sera żółtego
● 1 łyżeczka czarnego sezamu ● papryka słodka w proszku
Arkusz ciasta
rozwinąć i podzielić na dwie
równe połowy.
Jedną
część
posmarować
roztrzepanym
jajkiem. Żółty
ser zetrzeć na
grubym oczku. Posmarowaną jajkiem
część ciasta posypać startym serem.
Ser lekko przycisnąć do ciasta tak,
aby się przykleił, a następnie przykryć
całość drugą połową ciasta i też lekko
przycisnąć. Tak przygotowane ciasto
pokroić w paski o szerokości 2 cm.
Każdy pasek chwycić za oba końce

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Nie ma tego złego co by na
dobre nie wyszło. Sprzyjać
ci będzie starsze pokolenie.
Z młodymi może być różnie.
Nie myśl o tym co było .Masz
to już za sobą. Teraz odcinać
będziesz tylko kupony „dobra” .Na wiosnę zwolnij.

D

ość często goszczę w tym głównym holu Dworca Centralnego,
zwłaszcza gdy do odjazdu eks-

Nabyte doświadczenie postaraj się wdrożyć w życie
.Nadchodzi czas częstego
bycia poza domem. Zadbaj
o odporność.

Dawno odkładane wydatki
mogą okazać się koniecznością. Zadbaj o własne zdrowie. Pora zmienić tryb życia
– więcej aktywności

presu pozostało trochę czasu. Dla
bywalca tego dworca, zanim wsiądzie do mknącego ekspresu, krótki pobyt tutaj poprawia nastrój, bo
dziewczyna w bufecie szybko i często z uśmiechem podaje błyskawicznie napoje i przekąski.

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Lew23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Relacje z przyjaciółmi przeważą nad kontaktami z rodziną. Lepiej będzie rozłożyć je
równomiernie. Towarzyszyć
ci będzie euforia ,ale także
niepewność i lęk.

Moje typy to zestaw wybranej
herbaty Lipton z miękkim, podwójnym trójkątnym sandwiczem z szynką i rukolą za 14,90 zł oraz rurka
z kremem za 2. Teraz nawet pusty
hol dworca nabiera nowego życia
i po nieudanych próbach postawienia tu pokracznych szklanych klatek,
wreszcie pojawiły się te zgrabne kolorowe stoiska, no i piękne schody
ruchome na górę.
SMAKOSZ

Trudności się pojawią, ale
trzymaj się drogi ,która kroczysz. Zaplanuj prace domowe na ten rok z remontem
włącznie.

Nie stawiaj wszystkiego na
jedna kartę. W rodzinie przyda ci się rola mediatora. Czas
zadbać o zdrowie i wygląd
zewnętrzny.

Jeśli podejmiesz decyzje
to pomyśl o przyszłości.
Uporządkowanie relacji z rodziną to zadanie numer jeden.

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby21.II-20.III

Musisz uwierzyć w swój potencjał i iść do przodu bez
względu na to co było. Miej
baczenie na swoje zdrowie
i to już od stycznia.

W Nowym Roku nie szukaj
innych dróg. Raczej pozwól,
aby utarte zwyczaje były
kontynuowane. Okaż więcej
zainteresowania bliskimi.

z hasłem

krzyżówka Nr 1

Karnawałowe party

Francuskie paluchy serowe

Waga 23.IX– 23.X

Pojawi się klimat do rozwiązywania trudnych spraw.
Potrzebna mobilizacja krewnych do uporządkowania
wspólnych zobowiązań.

LIPTON POINT

domowe dania
Przepis na udane karnawałowe
przyjęcie to nie tylko dobra muzyka
i doborowe towarzystwo, ale również
ciekawe menu. Lekkie i oryginalne,
a przy tym łatwe w przygotowaniu
dania to doskonały pomysł na smakowitą i efektowną przekąskę.

Baran 21.III-20.IV

Czekają cię zmiany w sferze
uczuć , ale także i w sprawach
domowych. Dbaj o układ nerwowy. Zdrowia nie da się oszukać, a kupić go też nie można

Noworocznie w centrum

tło białych ścian i mebli oraz srebrne
nowoczesne wiszące lampy. Białe
krzesła nakryte obrusami w kratę
biało-czerwoną.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 1 (599)

i skręcić w przeciwnych kierunkach,
aby powstały „sprężynki”. Tak przygotowane paluchy ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując 2-3 cm odstępy. Każdy koniec
palucha przycisnąć do blaszki, żeby
pozostały na swoim miejscu podczas
pieczenia. Całość posypać sezamem
i papryką. Następnie piec w piekarniku
w temp. 200°C przez około 15 minut.
Upieczone paluchy powinny być złociste i chrupiące. Można podawać je
zarówno na ciepło jak i na zimno.

Terrina z białej ryby

i wędzonego łososia
● 60 dag filetów z białej ryby
● sól i pieprz ●
słodka
mielona
papryka ● 2 białka
jajek ● 300 ml gęstej śmietany marki własnej „Społem”● 5 łyżek
posiekanych ziół
(natka, estragon, koperek, szczypiorek)
● 50 ml białego wytrawnego wina ●
szalotka ● 18 dużych i delikatnych plastrów wędzonego łososia ● 10 dag wędzonego łososia pokrojonego w kostkę

Przysłowia noworoczne
Kiedy przyjdzie Nowy Rok,
już ku wiośnie jeden krok.
Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
Kiedy Nowy Rok nastaje, styczeń dobrze mrozi,
gospodarz łuczywa łupie i drwa z lasu wozi.
Na Nowy Rok jasno, w gumnach będzie ciasno.
Gdy na Nowy Rok pluta,
ze żniwem też będzie pokuta.
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2/3 filetów z białej ryby zmiksować z solą i papryką do smaku.
Dodać ubite białka, śmietanę, zioła,
wymieszać i odstawić do schłodzenia na 30 min. Resztę filetów pokroić
w kostkę, zamarynować je w winie
wymieszanym z posiekaną szalotką,
solą i pieprzem. Dno formy keksowej
(najlepiej silikonowej) wyłożyć plastrami wędzonego łososia. Zalać je
musem rybnym, dodając na wierzch
kostki wędzonego łososia i białej
ryby. Przyciskać i wyrównać plastrami wędzonego łososia. Przykryć
i schładzić minimum 30 min. Piekarnik ustawić na temp. 180°c. Terrinę
piec 50 min. w kąpieli wodnej. Wyjąć
z naczynia i podawać z sosem śmietanowo-cytrynowym.

Pączki ptysiowe
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● 350–370 g mąki pszennej marki własnej „Społem” ● 300 ml wody
● 80 g zimnego masła marki własnej
„Społem”● 3 jajka ● 2 łyżeczki cukru
● łyżeczka cukru waniliowego ● olej
do smażenia marki własnej „Społem”
● cukier puder do posypania
Do
dużego rondla
lub garnka
wlać wodę,
dodać masło i cukier.
Postawić na
niedużym
ogniu i poczekać, aż składniki się rozpuszczą.
Dodać mąkę i energicznie wymieszać
ciasto – można garnek zdjąć z ognia,
odstawić na deskę i zmiksować mikserem tak, aby nie było grudek. Masę
wystudzić. Jak już będzie zimna dodać
jajka i całość zmiksować na gładka
masę. Do sporego garnka wlać olej,
rozgrzać. Z ciasta formować nieduże
kulki i ostrożnie wrzucać na gorący
olej. Smażyć na
złoty kolor.
Odsączyć
na ręczniku
papierowym.
Po
wystudzeniu posypać cukrem
pudrem.
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Najlepsze
życzenia
noworoczne
składa
„Społemowiec
Warszawski”
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane
w kolejności od 1–21 utworzą hasło.
Poziomo: 1) przyczynek, 5) w mit.
niemieckiej olbrzymy nieprzychylne ludziom, 8) utwór literacki, 9) lek
na przeziębienie, 10) rodzina ptaków
z rzędu wróblowatych, 11) przeszkoda, 13) m. w woj. opolskim nad Odrą,
16) z rodziny marcinkowatych, 20) m.
w Turyngii (Niemcy), 23) m. w pdzach. części Szwajcarii nad Rodanem,
24) pracownik redakcji, 25) zgorzelina,
26) stolica Kanady, 27) pieśń miłosna.
Pionowo:1) motywy, przyczyny, 2)
m. w woj. śląskim nad Czarną Przemszą, 3) można się w nim przejrzeć, 4)
kamienie ozdobne, 5) kamień szlachetny, 6) rysunek konturowy, 7) blask, 12)
statek Noego, 14) wygłaszający referat,
15) matka Tytanów i Gigantów, 17) nie
komedia, 18) ozdobne ławy w kościele
dla duchowieństwa, 19) długa przemowa, 21) m. pow. w woj. mazowieckim,
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22) roślina z rodziny rutowatych, 23)
subordynacja, rygor.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 1 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 stycznia 2017 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez Redakcję Społemowca
Warszawskiego.
Rozwiązanie
krzyżówki nr 11/16
Poziomo:1) Wundtyzm, 5) Robert,
8) kąpiel, 9) kameleon, 10) policzek,
11) Nosaka, 13) maneż, 16) kotwa, 20)
kadryl, 23) rozróbka, 24) festiwal, 25)
skórka, 26) samouk, 27) kombinat.
Pionowo: 1) wykopy, 2) Napoleon,
3) trencz, 4) makak, 5) Roman, 6) bolus, 7) rzodkiew, 12) Olek, 14) akwarela, 15) Żory, 17) tamburyn, 18) Erikub,
19) PAGART, 21) Rytro, 22) lewak,
23) rulik.
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