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20 lat MAH „Społem

Jubileusz jedności

Stoją od lewej Michał Skotnicki, Anna Tylkowska, kard. Kazimierz Nycz,
biskup Rafał Markowski i Rafał Szymański

7

K

grudnia br. nastąpił uroczysty akt wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę Centrum Marszałkowska, wielofunkcyjnego nowoczesnego
obiektu, mieszczącego także w miejsce dawnego, nowy supermarket społemowski SEZAM. Rangę uroczystości, odbywającej się w samym sercu miasta, w wykopie budowlanym u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej,
podkreśla udział w niej arcybiskupa metropolity warszawskiego ks. kardynała Kazimierza Nycza.
Podczas poświęcenia Centrum, uroczystości podpisania i wmurowania aktu
erekcyjnego, przedstawiciele Społem WSS Śródmieście i BBI Development SA,
jako inwestorzy, poinformowali o pracach budowlanych i zagospodarowaniu
obiektu. Będzie to, jak już zapowiadaliśmy, 9-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy, o powierzchni 16,5 tys.mkw., z podziemnym parkingiem na 160
miejsc, zintegrowany z dwoma liniami metra. Autorami projektu CM są architekci
z pracowni Juvenes-Projekt – Michał Adamczyk i Krzysztof Tyszkiewicz. Generalnym wykonawcą prac jest Korporacja Budowlana DORACO. Planowany temin
zakończenia budowy rok 2018.
Szerszą relację z uroczystości zamieścimy w następnym numerze (red.).

ulminacją jubileuszu 20-lecia Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem było uroczyste spotkanie przedstawicieli współwłaścicieli-spółdzielni społemowskich z Warszawy, Mazowsza i Podlasia oraz ich
kontrahentów 2 grudnia br. w restauracji Kuźnia Kulturalna w warszawskim
Wilanowie. Na eleganckim zaproszeniu z logo 20-lecia, przypomniano listę 25
udziałowców-współwłaścicieli MAH, stanowiących Grupę MAH: WSS Praga
Południe, SS Mokpol, PSS Grodzisk Maz., WSS Wola, WSS Śródmieście oraz

Wizualizacja

Grupa MAH manifestuje swą jedność. 
PSS Społem: w Sochaczewie, Otwocku, Pruszkowie, Płocku, Wołominie,
Wyszkowie, Legionowie, Tomaszowie Maz., Mińsku Maz., Siedlcach,
Sokołowie Podl., Węgrowie, Białej
Podl., Radzyniu Podl., Garwolinie,
Ostrowi Maz., KPH Społem, SPC
Warszawa, HSP Hurt Warszawa,
Kuźnia Kulturalna /ich liderzy podczas uroczystości, na zdjęciu obok/.
Gości gali witały serdecznie prezes
Zarządu MAH Jadwiga WójtowiczGarwoła oraz przewodnicząca Rady
Nadzorczej MAH Anna Tylkowska,
które wygłosiły przemówienia oko-

Fot. Leszek Pogorzelski.

licznościowe. Wśród gości, którzy
wygłosili przemówienia z gratulacjami i życzeniami byli m.in. prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
Alfred Domagalski i wiceprezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski. Wcześniej, z blisko dwugodzinnym koncertem, wystąpił mistrz
Zbigniew Wodecki, a potem do obiadu przygrywała kapela podwórkowa.
Szczegółowo o przebiegu gali jubileuszowej MAH napiszemy szerzej
w następnym numerze Społemowca.
Wilanowską galę MAH sponsorowało 30 kontrahentów MAH. O ośmiu

z nich pisaliśmy w lipcu, zamieszczając
ich internetowe wizytówki. Biorą oni
udział w Programie Handlowym MAH
w Roku Jubileuszowym ABC „Atrakcyjny, Biznesowy, z Charakterem”.
Są to firmy: AMA, Animex, Bakoma,
Chłodnia Mazowsze, Coca Cola, JBB,
Krajowa Platforma Handlowa Społem
oraz PT Dystrybucja. Program jest realizowany podczas letnich wakacji,
w okresie rozpoczęcia roku szkolnego
oraz na jesieni i do końca roku, także
podczas przedświątecznych zakupów
w listopadzie i grudniu.

Red.

VI Kongres Spółdzielczości

Witamy delegatów!
W

dniach 12-13 grudnia br. w spółdzielczym Centrum Kongresowym Hotelu
Gromada Lotnisko w Warszawie będzie obradował, z udziałem ponad 600
delegatów z 16 branż spółdzielczych, VI Kongres Spółdzielczości. Kongres
jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego, zwoływanym co 4 lata. Dokonuje on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej
rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego.
Dokończenie na str. 3

Komunikat MAH

W dniu 28 listopada 2016 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 września 2016 r. na tle
współpracy ze spółdzielniami i dostawcami,
– należnościami bieżącymi Spółki,
– planem
inwentaryzacji
rocznej
w Spółce,
– planem pracy Rady Nadzorczej
w 2017 roku.
Rada Nadzorcza Spółki wiele uwagi poświęciła omówieniu współpracy
handlowej z udziałowcami MAH na
bazie podpisanych umów.

W obronie polskiego handlu

Powszechny sprzeciw

P

odatek liniowy od handlu
to zwolnienia i zamykanie
sklepów przez polskie sieci
handlowe” – piszą w tytule Wiadomości Handlowe z 24 listopada br.
Natomiast Puls Biznesu z 25 listopada pisze:, „Polskie sieci handlowe
na czele ze Społem stoją murem za
zawieszonym podatkiem od sprzedaży detalicznej, czekającym na opinię
Brukseli”. Tak media branżowe komentują powszechny sprzeciw polskich firm handlowych przeciwko
nowemu projektowi podatku handlowego w wersji liniowej, o którym
pisaliśmy krytycznie przed miesiącem.
Rzecznikiem tego protestu jest
dzielnie i wytrwale walczący w obronie polskiego handlu Ryszard Jaśkowski, wiceprezes KZRSS Społem. Jednocześnie przewodniczy on
Zespołowi Roboczemu działające-

„

mu przy Parlamentarnym Zespole
ds. Wspierania Przedsiębiorczości
i Patriotyzmu Ekonomicznego, który skupia przedstawicieli ponad 50
polskich sieci i przedsiębiorstw handlowych.
24 listopada br. w ich imieniu
Ryszard Jaśkowski wystosował List
Otwarty do premier Beaty Szydło,
a także wicepremiera i ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawickiego, w którym polscy handlowcy
wyrażają najwyższe zaniepokojenie
w związku z przygotowywaną przez
rząd nową koncepcją podatku od
handlu detalicznego w wersji liniowej. Fragmenty listu cytowały media
branżowe. Na stronie 3 zamieszczamy jako jedyni pełny tekst tego listu
/podkr.red./.
Dokończenie na str. 3

SS Mokpol

Otwarcie na Sadybie

16

listopada br. bez fanfar, na
roboczo otwarto rano, po
miesięczny remoncie, zmodernizowany sklep nr 40 Spółdzielni
Spożywców Mokpol przy ul.Okrężnej 38 róg Powsińskiej. Mimo deszczowej, jesiennej pogody klienci
dopisali, stając m.in. w kolejce do
stoiska
mięsno-wędliniarskiego.
Przyciągały ich z daleka widoczne
kolorowe plakaty i napisy oraz ulotki, reklamujące promocje dnia.
Wśród nich wyróżniały się przyciągające zapachem, wypiekane na miejscu i serwowane na ciepło przez dziewczynę z firmowym logo SPC, apetyczne

ciabatty z kebabem, albo z salami po
4,29 zł, albo 2,99. W pierwszym godzinach rozdawane były gratisowo.
W stoisku wędliniarskim, sprzedawczynie w bordowych czapeczkach ze
znakiem Mokpolu podawały klientom
np. nowości rynkowe, takie jak szynka
Sapiechy po 27,99 zł za kg i kiełbasa
krucha po 22,99 z Manufaktury Chrzanowskiej, albo polędwica łososiowa
za 15,99 i szynka gotowana za 16,99
z Polskich Przysmaków. Powodzeniem cieszyły się m.in. ser gouda i maDokończenie na str. 5

Str. 2															

Zmarł Ryszard Buzuk

W

wieku 90 lat zmarł w Warszawie, w dniu 23 listopada 2016r.
zmarł Ryszard Buzuk – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców
„Społem” w latach 1992-1999. Zasłużony dla Społem, był związany ze spółdzielczością spożywców „Społem” od
roku 1947. Ostatnio pełnił funkcję Honorowego Członka Rady Nadzorczej
KZRSS. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 listopada br. Cmentarzu Północnym.
Zmarły, w latach 90. jako likwidator
ZSS Społem uchronił majątek związkowy, przekazując go nowemu KZRSS
Społem, którego był współorganizatorem. W Powstaniu Warszawskim walczył na Czerniakowie, jako strzelec
„Chrobry” w Zgrupowaniu „Kryska” /5
kompania, 122 pluton/ i został ranny 13
września 1944 r. przy ul. Rozbrat 26. Odznaczony m.in. Warszawskim Krzyżem
Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W następnym
numerze zamieścimy wspomnienie o Zmarłym. /Red./.

Zamiast felietonu obywatelskiego

A

ż 63 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki. Następuje spadek czytelnictwa od
10 lat. Natomiast Agatę Kornhauser
-Dudę – pierwszą damę, cytuje PAP:
„Wychowałam się w domu, gdzie
książki zawsze czytano”. Czytanie
poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo, kształtuje nasze poglądy, a nierzadko charaktery – podkreślała 22
listopada br. Agata Kornhauser-Du-

ulubioną książkę „na wymianę”. Była
to „Harda” Elżbiety Cherezińskiej.
Agata Kornhauser-Duda zaznaczyła, że w swoje pracy nauczycielskiej
zaczęła dostrzegać, że coraz mniej
młodych ludzi jest zainteresowanych
czytaniem książek oraz przestaje wśród
nich funkcjonować wspólny kod kulturowy oparty na kanonie lektur.
Jak mówiła, zainteresowała się
badaniami realizowanymi m.in. na

da podczas spotkania z młodzieżą
w Pałacu Prezydenckim. Zaprezentowano na nim raport, zgodnie z którym najmniej czytają dorośli Polacy.
W Pałacu Prezydenckim z inicjatywy pierwszej damy odbyła się już druga debata z serii „Eksperci pytają młodych”. Tym razem spotkanie połączone
z warsztatami odbyło się pod hasłem
„Czas na czytanie”. Według Kancelarii
Prezydenta wzięło w nim udział około
200 gimnazjalistów i licealistów klas
pierwszych z całej Polski.
Pierwsza dama otwierając debatę podkreśliła, że nie wyobraża sobie
swego życia bez czytania. „Miałam to
szczęście, że wychowałam się w domu,
gdzie książki zawsze czytano. Zawsze
dbaliśmy o książki, gromadziliśmy
je, zabieraliśmy na wakacje, polecaliśmy sobie książki nawzajem, a przede
wszystkim o książkach rozmawialiśmy” – mówiła.
„Dla mojego taty pisarza i mamy
polonistki, później również dla mnie
i mojego brata, czytanie było czymś
absolutnie oczywistym i naturalnym.
Później już jak osoba dorosła też dbałam o to, by znaleźć czas na czytanie,
a także wraz z mężem chcieliśmy zaszczepić w naszej córce miłość do lektur i czytania. Mam nadzieję, że nam
się to udało” – zaznaczyła.
Pierwsza dama przyniosła na spotkanie, podobnie jak młodzi ludzie, swoją

zlecenie Biblioteki Narodowej, które pokazują, że Polacy czytają coraz
mniej.
„Mnie osobiście bardzo zaskoczyło,
że w roku 2015 aż 63 proc. Polaków
nie przeczytało żadnej książki” – zaznaczyła. Jak dodała, zgodnie z tymi
badaniami spadek czytelnictwa nastąpił mniej więcej 10 lat temu.
Według małżonki prezydenta o problemie świadczyć może chociażby to,
że w Polsce organizowanych jest wiele
projektów promujących czytelnictwo.
Zaznaczyła, że ona sama wraz z prezydentem Andrzejem Dudą zaangażowali
się w „narodowe czytanie” promując
w ten sposób najważniejsze dzieła literatury polskiej.
„Czytając w przedszkolach, szkołach, także w ambasadach i w szkołach
polskich poza granicami kraju wspieram wszystkie pomysły, które mają na
celu zachęcić młodych ludzi do czytania. Jestem bowiem przekonana, że
czytanie ma same zalety.
Nie tylko kształtuje człowieka, poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo,
kształtuje nasze poglądy, nierzadko
również charaktery, ale ma także funkcję terapeutyczną i wreszcie, co nie jest
bez znaczenia, jest bardzo dobrą forma spędzania wolnego czasu, a także
świetnym sposobem na odpoczynek”
– podkreśliła pierwsza dama.
Opr.red.

Słabe czytelnictwo

Nasza inicjatywa

Z
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Koło Historyczne

inicjatywy Społem WSS Śródmieście, najstarszej w kraju
147-letniej spółdzielni społemowskiej oraz naszej redakcji, 15
listopada br. utworzono Koło Historyczne Spółdzielców Społem przy
Redakcji Społemowiec Warszawski.
W jego skład wchodzą i będą wchodzili członkowie warszawskich spółdzielni spożywców, szczególnie zainteresowani pielęgnowaniem tradycji
i historii spółdzielczej. Na czele Koła
stanęła wybitna działaczka samorządowa, przewodnicząca Rady Nadzorczej WSS Śródmieście Cecylia
Przedpełska.
Koło w dużej mierze przejmie zadania, jakie realizowała zasłużona
Komisja Historyczna Warszawskiej

Spółdzielczości Spożywców, działająca przy WSS Śródmieście. Niedawno
zakończyła ona swoją działalność. Jej
przewodniczącą była popularna nestorka spółdzielczości Bolesława Rużalska, o której pięknym jubileuszu
stulecia urodzin pisaliśmy na początku
br. Wiceprzewodniczącym Komisji był
Juliusz Gerung, zasłużony były prezes WSS Śródmieście, który zmarł 30
grudnia 2015 roku.
Obecnie nasze Koło przejmie dorobek i doświadczenia Komisji, wzbogacając je o nowe inicjatywy w celu
upowszechniania i utrwalania pamięci
o tradycjach i bogatej historii spółdzielni społemowskich. Ważnym jego
zadaniem będzie włączenie się w przygotowania do obchodów 150-lecia

spółdzielczości społemowskiej i w tym
WSS Śródmieście, jakie odbędą się
w 2019 roku. Oczywiście, nasza redakcja będzie ściśle w tym zakresie
współdziałała z Kołem, spółdzielniami
i KZRSS Społem.
Redakcja

„Alternatywa dla dyskontów”

N

iejednokrotnie cytowaliśmy na naszych łamach głosy
ekspertów, m.in. o tym że
sieci sklepów convenience
oraz supermarketów będą
najdynamiczniej rozwijającymi się segmentami
handlu w najbliższych latach. Wynika to również
z analizy firmy Roland
Berger. W związku z tym
prezes Polskiej Grupy
Supermarketów Michał
Sadecki – jak cytują
Wiadomości
Handlowe
z 2 grudnia br.- deklaruje, że „Naszym celem jest
stworzenie dogodnej alternatywy dla dyskontów.
Chcemy oferować najwyższej jakości produkty od lokalnych
dostawców w możliwie najniższych
cenach. Jednocześnie nasze placówki
zlokalizowane są w centrach miast
oraz w pobliżu osiedli mieszkaniowych, w miejscach w których szybko
i komfortowo możemy zrobić zakupy
spożywcze”.
Plan Polskiej Grupy Supermarketów przewiduje stworzenie silnej, polskiej alternatywy dla międzynarodowej

konkurencji, co pozwoli na skuteczną
walkę w obronie interesów polskich
przedsiębiorców. Do tej pory sieć rozwijała swoją działalność na Mazowszu,
Lubelszczyźnie, Pomorzu, Warmii, Kujawach, Podlasiu oraz w województwie
łódzkim. Obecnie grupa poszerza swoją
obecność na południu i zachodzie Polski. Jak informują przedstawiciele PGS,
firma zainteresowana jest kolejnymi
placówkami handlowym ulokowanymi

w dużych i średnich miastach, głównie o powierzchni do 400 mkw.
PGS skupia obecnie m.in.
marki TopMarket, Minuta8 i Delica. Liczy obecnie
blisko 600 placówek w całym kraju. Według planów
na 2017 rok sieć powinna
przekroczyć poziom 700
punktów sprzedaży, głównie
dzięki integracji z częścią
spółdzielni Społem oraz zaproszeniu do współpracy
kolejnych drobnych przedsiębiorców.
Pozytywnie
współpracę z PGS, jako
siecią polską oceniają m.in.
spółdzielnie społemowskie
w Płocku i Włocławku.
Warto dodać, że PGS odgrywa istotną rolę w walce w obronie
polskiego handlu. Jest sojusznikiem
i sprzymierzeńcem spółdzielni społemowskich. Wszystkie placówki Społem PSS Zgoda w Płocku, jednej z najstarszych spółdzielni społemowskich,
która jest wspólnikiem Mazowieckiej
Agencji Handlowej Społem, a także jej
gazetki cenowe, są z dumą oznaczone
znakami i napisami o jej roku założenia
w 1870 roku, jak np. sklep nr 33.  DG

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l

ØNowa naczelna

M

iło nam donieść, że nasza dziennikarska koleżanka, świetnie pisząca i fotografująca, red. Klementyna
Zygarowska została mianowana redaktorem naczelnym bratniego magazynu
Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza
Polska”. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

ØDalsze modernizacje

S

połem WSS Śródmieście nadal modernizuje swoje sklepy. Popularny
portal dlahandlu.pl 21 listopada br.
ogłosił, że w nowej odsłonie działa już
sklep nr 29 „Rzepicha” (przy Al. Soli-

darności 72) oraz sklep „Puchatek” (ul.
Miodowa 23).

ØWizyta w Pilźnie

W

ieloletni partner handlowy spółdzielni społemowskich, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o.o. gościł w dniach 17-18
listopada br. liczną grupę przedstawicieli WSS „Społem” ze Śródmieścia, Pragi
Płd. i Woli. Wyjazd do siedziby firmy
w Pilźnie w woj. podkarpackim miał
charakter
szkoleniowo-integracyjny.
Zwiedzano zakłady produkujące wyroby wędliniarskie i garmażeryjne z krajowych surowców i zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Z ich bogatej oferty
aż 13 pozycji znalazło się na Krajowej
Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ØSU „Pychotka”
N

a stronie internetowej WSS
Śródmieście poinformowano, iż
w Zespole Szkół Specjalnych nr 105
im. Kazimierza Kirejczyka przy ul.
Długiej 9 w Warszawie w dniu 10 listopada br. na Walnym Zgromadzeniu,
zgodnie z obowiązującymi spółdzielczymi procedurami, została założona
Spółdzielnia Uczniowska o nazwie
PYCHOTKA. SU powstała w ramach
projektu Krajowej Rady Spółdzielczej
„Spółdzielnie uczniowskie szkołą aktywności”, finansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. Szerzej o tej spółdzielni napisze
wkrótce.

ØDzięki spółdzielcom

J

ak informuje PAP 30 listopada br., 12
tysięcy szczecinian skorzysta z zielonej energii, dzięki instalacjom fotowoltaicznym zamontowanym na dachach
budynków. Umowy z trzema spółdzielniami mieszkaniowymi w Szczecinie na
kwotę 4,8 mln zł podpisał Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dachach szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych

„Kolejarz”, „Ster” oraz „Śródmieście”
zostaną zamontowane 64 instalacje fotowoltaiczne w ramach ekologicznego
programu Prosument. „Z wcześniej już
zamontowanymi instalacjami we wspólnocie mieszkaniowej +Pszczelna+
w Szczecinie oraz spółdzielni +Słowianin+ w Świnoujściu, łączna moc instalacji wyniesie ponad 800 kW. Wymiernym efektem realizacji tej inwestycji
będzie ograniczenie emisji CO2 o 645
ton rocznie”.

ØEmeryci wcześniej

S

ejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października
2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sejm
odrzucił poprawki - zgłoszoną przez
Kukiz’15, która zakładała możliwość
przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy - 35 lat dla kobiet oraz
40 lat dla mężczyzn. Sejm odrzucił
także poprawkę PSL, według której
niektórzy rolnicy mogliby odchodzić
na wcześniejszą emeryturę (kobiety
w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku
60 - po spełnieniu pewnych warunków)
do końca 2022 r. Zgodnie z obecnymi
przepisami, rolnicy mogą odchodzić na
wcześniejszą emeryturę (po spełnieniu
pewnych warunków) do końca 2017 r.

ØMaleje bezrobocie

B

ezrobocie w Polsce maleje nawet
przy 2,5 proc. wzrostu, i jest to
bardzo dobra wiadomość dla ludzi - powiedział PAP 24 listopada wicepremier,
minister rozwoju i finansów Mateusz
Morawiecki. Według GUS stopa bezrobocia we wrześniu 2016 r. wyniosła
8,3 proc. wobec 8,4 proc. w sierpniu.
W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,1 pkt proc., do
8,2 proc. - poinformował na początku
listopada wiceminister rodziny, pracy
i polityki społecznej Stanisław Szwed.
Dodał, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu na koniec roku bezrobocie wyniesie 8,2-8,3 proc.
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W obronie polskiego handlu

Powszechny sprzeciw
Dokończenie ze str. 1

List Otwarty

„Jako Przedstawiciele Zespołu Roboczego reprezentującego polskie placówki handlowe – zrzeszone m.in. w SPOŁEM, Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Forum Polskiego Handlu, Sieci
Handlowej PALEO, Sieci MerCo, Sieci Sklepów
TOPAZ, Polskiej Grupy Supermarketów, Sieci
Sklepów LEWIATAN, Polskiej Grupy Zakupowej
KUPIEC, Sieci Sklepów Media EXPERT, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców RAZEM, Sieci sklepów CARLOS, oraz
sklepów zrzeszonych w Polskiej Izbie Handlu, Stowarzyszeniu 3 PL, Polskiej
Grupy Drogeryjnej – działającego przy Parlamentarnym Zespole ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, z najwyższym niepokojem odebraliśmy informację o przygotowywanej nowej koncepcji podatku
od handlu detalicznego w wersji liniowej.
Byliśmy przekonani, że Rząd RP będzie bronił uchwalonej – po wielu konsultacjach z naszym środowiskiem – przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy z lipca tego roku, która została zakwestionowana w Brukseli. Czuliśmy się
też pewni, że uchwalona ustawa o jej zawieszeniu do 1 stycznia 2018 r, jest kontynuacją polityki Parlamentu i Rządu. Polityki, która miała wyrównywać szanse
konkurencyjne dla polskiego handlu oraz ułatwiać tworzenie i zachowanie ciągłości małych i średnich przedsiębiorstw handlowych.
Obecna informacja o pracach nad nową wersją wzbudza niepokój oraz nadwyręża zaufanie do dotychczasowych obietnic. To ponowne zaskakiwanie nas
nowymi koncepcjami powoduje niepewność prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy handlowe mają obawy czy dalej będą w stanie egzystować nie mówiąc
o jakimkolwiek rozwoju. Nowe propozycje są korzystne dla gigantów – głównie
sieci dyskontowych, które cechuje wielokrotnie wyższa rentowność w stosunku do
polskich firm handlowych.
Podatek liniowy wprowadza tylnymi drzwiami obciążenia nie do udźwignięcia dla małych firm handlowych, podczas gdy są one w pełni akceptowalne
i prawie nieszkodliwe dla sieci dyskontów. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie podatku przedstawionego na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds.
Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w dniu 3 listopada br. zmusi nas do daleko idących restrukturyzacji firm, związanych ze zwolnieniami pracowników oraz zamykaniem naszych placówek handlowych.
Jesteśmy jako przedsiębiorcy odpowiedzialni za setki tysięcy miejsc pracy
i uważamy, że nasz głos powinien zostać wysłuchany.
Jak można sobie wyobrazić egzystencję nie mówiąc o rozwoju, jeżeli podatki
będą wyższe od dochodów, ponieważ podatek liniowy w wysokości nawet 0,5%,
nie mówiąc o wyższych, spowoduje skonsumowanie całego dochodu większości
małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego których rentowność zgodnie z dostępnymi danymi oscyluje na poziomie 0,2-1,5% natomiast dla sieci dyskontów które osiągają rentowności około 5% będzie akceptowalny i nie naruszy
ich stabilności finansowej i inwestycyjnej.
Podsumowując, Zespół Roboczy wnosi o zaniechanie prac nad podatkiem
w wersji liniowej, podobnie jak opartym na powierzchni sklepów, do czasu
rozwiązania dysputy na temat podatku od handlu detalicznego na poziomie
unijnym.
Ponawiamy też nasz postulat, dotyczący szybkiego podjęcia prac przez
Rząd RP, nad Ustawą o Handlu, która będzie regulować zasady działania
uczestników rynku, mając na uwadze coraz niższy udział polskiego handlu
w tworzeniu PKB.
Z poważaniem
Ryszard Jaśkowski
Przewodniczący Zespołu Roboczego
działającego przy Parlamentarnym Zespole
ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
Przykładowe wyliczenie
Na konferencji prasowej prezesa Polskiej Izby Handlu Waldemara Nowakowskiego 16 listopada br. przedstawiono przykładowe wyliczenia podatku
handlowego w krytykowanej wersji liniowej. Między innymi ukazano przykładowe wyliczenie dla spółdzielni Społem za 2015 rok.
PRZYKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA SPOŁEM 2015 PRZYCHÓD 56 400 000 PLN, PODATEK CIT 94 000 PLN, DOCHÓD 346 000
PLN, RENTOWNOŚĆ -0,57%
SYMULACJA
Podatek handlowy w wysokości 1,2% 676 800 PLN, Podatek dochodowy CIT
94 000 PLN, Czyli razem 770 000 PLN podatków
Podatek CIT w wysokości 94 000 PLN zostanie zwrócony. Czyli realne obciążenie podatkowe wyniesie 676 800 PLN. Wobec dochodu, który wyniósł 346 000
PLN.
Realne obciążenie podatkowe wzrośnie o 582 800 PLN czyli sześciokrotnie.
Spółdzielnia będzie musiała wziąć
kredyt na pokrycie kosztów w wysokości
330 800 PLN.
Powyższe wyliczenie PIH jasno wskazuje, że propozycja podatku handlowego
w wersji liniowej ogłoszona przez posła Adama Abramowicza na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz
Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego 3 listopada br.,
które relacjonowaliśmy przed miesiącem, jest zgubne i szkodliwe dla polskiego handlu i w tym spółdzielni Społem.
Natomiast faktycznie wspiera bogate
zagraniczne koncerny handlowe, rugując
z rynku ich polską konkurencję.
DARIUSZ GIERYCZ
P.S.
Jak podaje 29 listopada Biznes.
interia.pl w Ministerstwie Finansów
analizowane są wciąż dwa warianty podatku handlowego. Oznacza to
zarówno wariant opodatkowania sieci według powierzchni sklepów, jak
i stawkę liniową. Natomiast Wiadomości Handlowe z 6 grudnia br. twierdzą,
że „Ministerstwo Finansów wstrzymało, przynajmniej czasowo, prace nad
nową wersją podatku handlowego”,
co podobno potwierdził poseł Prawa
i Sprawiedliwości – Adam Abramowicz.
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VI Kongres Spółdzielczości

Witamy
delegatów
Dokończenie ze str. 1

Należy serdecznie życzyć naszym
delegatom owocnych obrad, a w tym
przyjęcia tak stanowczych i perspektywicznych, rozwojowych żądań
od władz państwowych i samorządowych, jakie przyjęto na listopadowym, ubiegłorocznym Zjeździe
Krajowym Społem (tekst stanowiska
obok).
Porządek obrad VI Kongresu Spółdzielczości przewiduje:
Pierwszy dzień – 12 grudnia 2016 r.
• godz. 10:00 – Sprawy organizacyjne
• godz. 11:00 – Oficjalne otwarcie
Kongresu
– Powitanie Gości.
– Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
– Ocena stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunki jej
rozwoju w latach 2016 – 2020 – referat sprawozdawczo-programowy.
– Wystąpienia gości i dyskusja plenarna.
• godz. 14:30 – 15:30 – Przerwa obiadowa
– Ciąg dalszy dyskusji oraz zgłaszanie kandydatów na członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady
Spółdzielczej.
– Przeprowadzenie wyborów członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
• godz. 20:00 – Przerwa w obradach
(kolacja)
Drugi dzień – 13 grudnia 2016 r.
• godz. 9:00 – Wznowienie obrad
– Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o wynikach wyborów członków
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej.
– Ciąg dalszy dyskusji.
– Sprawozdanie Komisji Uchwał
i Wniosków oraz przyjęcie uchwał
w sprawie stanu spółdzielczości
w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju oraz określenia
zasad finansowania działalności
Krajowej Rady Spółdzielczej przez
organizacje spółdzielcze w latach
2017 – 2020.
– Sprawy różne i wniesione.
– Zakończenie obrad Kongresu.

Warto przypomnieć, że poprzedni
V Kongres Spółdzielczości odbył się
w dniach 27-28 listopada 2012 r. również w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Spółdzielni Turystycznej „Gromada” w Warszawie. Uczestniczyło
w nim wtedy blisko 600 delegatów,
reprezentujących 8 milionów polskich
spółdzielców. O randze V Kongresu
świadczyła obecność kilkunastu posłów
i senatorów, przewodniczących klubów
parlamentarnych, pięciu ministrów oraz
przedstawicieli światowych i europejskich organizacji spółdzielczych.
Poprzedni Kongres podjął doniosłe
uchwały, a wśród nich m.in.
• nr 12 – w sprawie stanu spółdzielczości w RP i kierunków jej rozwoju
w latach 2013-2016,
• nr 13 – w sprawie obrony Spółdzielczości Polskiej,
• nr 14 – w sprawie wsparcia apelu
Cooperatives Europe do Komisji Europejskiej o europejską politykę spółdzielczą.
Poza tym ówczesny Kongres przyjął
trzy APELE do parlamentarzystów RP,
jeden ogólny oraz w sprawie budownictwa mieszkaniowego i w sprawie
mieszkań obciążonych kredytem hipotecznym. Wnikliwa ocena skuteczności realizacji tych dokumentów będzie
zapewne podstawą treści i temperatury
żądań i postulatów polskich spółdzielców, zawartych w podejmowanych
uchwałach na obecnym, grudniowym
VI Kongresie.
Dariusz Gierycz

S TAN O W I S K O
VI ZJAZDU DELEGATOW
KRAJOWEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
„SPOŁEM”
Zebrani na VI Zjeździe KZRSS „Społem” Delegaci, reprezentujący
ponad 250 zrzeszonych i spółdzielni spożywców z terenu całego kraju
i zatrudniających ponad 28 tys. osób, zwracają się do najwyższych władz
państwowych, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu i Rządu,
o zmianę dotychczasowej polityki Państwa wobec polskiego spółdzielczego
handlu.
Spółdzielczość spożywców „Społem” to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce. „Społem” jest firmą o blisko półtora wiekowej niezawodności
i zasługach dla państwa polskiego i społeczeństwa. Przez trudne lata zaborów,
utraty niepodległości, a także w okresach odbudowy kraju z ruin wojennych,
kryzysów gospodarczych, strajków o wolność i demokrację, budowy gospodarki
rynkowej, „Społem” konsekwentnie krzewiło postawy patriotyczne, suwerenności gospodarczej i politycznej Polaków, zbiorowej zaradności i solidarności.
Nasz ruch ma swój wielki dorobek w najnowszych dziejach Polski, był też
ostoją dla przedsiębiorczości i samorządności w okresie gospodarki scentralizowanej, która dławiła aktywność i inicjatywę. Dzisiaj spółdzielczość „Społem” jest silnym sprzymierzeńcem państwa w zwalczaniu bezrobocia, w aktywizacji i rozwoju regionów i wielu miast.
Dlatego też mamy prawo żądać od władz wszystkich szczebli, rządowych
i samorządowych, 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.
Z wielkim niepokojem Zjazd przyjmuje medialne informacje o zamierzonym
wprowadzeniu podatku od działalności handlu detalicznego. Przyjęcie tej ustawy
w aktualnie prezentowanej wersji przez polityków zwycięskiej partii, oznaczałoby odejście od przedwyborczych deklaracji, że nowym podatkiem obciążone
zostaną wielkie zagraniczne sieci handlowe, unikające płacenia podatków i niszczące polskie średnie i drobne przedsiębiorstwa oraz rodzimy handel. Utrzymanie propozycji opodatkowania każdego sklepu o powierzchni powyżej 250
metrów kwadratowych spowoduje opodatkowanie polskich małych i średnich
firm, które nie będą w stanie wytrzymać konkurencji z wielkimi zagranicznymi
podmiotami wspieranymi przez rządowe gwarancje swoich krajów.
Skutki nowego podatku detalicznego w znacznym stopniu dotkną również spółdzielczość spożywców „Społem”, najbardziej zaś te spółdzielnie,
które modernizowały i powiększały swoje placówki, podnosząc tym samym poziom świadczonych usług. To nie byłoby sprawiedliwe i uczciwe
ze strony państwa, aby karać podatkowo spółdzielnie rzetelnie gospodarujące. Podkreśla się, że wprowadzenie tego podatku doprowadzi do braku
rentowności oraz strat z działalności gospodarczej spółdzielni spożywców.
Przekazując powyższe stanowisko, Delegaci zgromadzeni na VI Zjeździe
KZRSS „Społem” pragną przypomnieć nowym władzom Państwa o tak ważnym segmencie współczesnego życia społecznego i gospodarczego, jakim jest
spółdzielczość.
Chcielibyśmy też przywołać słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
który w wywiadzie dla miesięcznika „Społem” w 1996 roku, jako prezes
Najwyższej Izby Kontroli, wspominał z sentymentem sklep „Społem”
Warszawskiej Spółdzielni Spożywców na Solcu, w którym kupowała Jego
małżonka. Powiedział wówczas znamienne słowa: „Czas spółdzielczości
przyjdzie”. Te słowa zobowiązują nas spółdzielców, ale również władze
państwowe i samorządowe.
Anna Tylkowska
Przewodnicząca VI Zjazdu
Delegatów KZRSS „Społem”
Wieniec – Zdrój, 18 listopada 2015 r.
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Zakupy świąteczne

J

ak pisze 30 listopada br. Agencja
Newseria, zakupy świątecznych
prezentów Polacy najczęściej
zostawiają na ostatnią chwilę, a badania pokazują, że największe zyski
sklepy stacjonarne i online odnotowują tuż przed samą Wigilią. Wygląda więc na to, że wszelkie kampanie
reklamowe, które ruszają w listopadzie, nie do końca spełniają swoją
rolę. Obok tradycyjnych prezentów,
takich jak książka, płyta czy elektronika, coraz częściej pojawiają się te,
w postaci niezwykłych przeżyć, jak
skok ze spadochronem, lot szybowcem czy jazda off road.

W ostatniej chwili

Pomimo wielu świątecznych reklam
i kuszących promocji Polacy nie mają
w zwyczaju kupować prezentów już
w listopadzie. Często liczą też, że
w grudniu będzie jeszcze taniej.
– Według naszych badań główna
tendencja wzrostu sprzedaży prezentów odbywa się już w samym grudniu.
W przypadku prezentów na mikołajki tendencja zwyżkowa zaczyna się
na około 4–5 dni przed 6 grudnia,
a prezenty pod choinkę ludzie zaczynają kupować od 16 grudnia do
samej Wigilii, więc tak naprawdę zostawiają to na ostatnią chwilę. Największą sprzedaż zawsze uzyskujemy
23 grudnia – mówi 30 listopada br.
agencji Newseria Lifestyle Grzegorz
Różalski, dyrektor generalny serwisu
PrezentMarzen.com.
Tak jest zarówno w przypadku sklepów stacjonarnych, jak i online. I choć
marketingowcy czasem już nawet od
końca października prowadzą przedświąteczne kampanie, to jednak klienci zwlekają z wyborem odpowiednich
prezentów do ostatniej chwili.
– Kampanie świąteczne powinny
wchodzić w ostatnim tygodniu listopada. Natomiast teraz dążymy do tego,
żeby rozpoczynać je jak najwcześniej.
Ludzie nie są na to przygotowani.
Z naszych obserwacji wynika, że jeżeli zaraz po Halloween nasz serwis zostanie ubrany gadżetami, elementami
świątecznymi, ludzie zdążą się znudzić,
bo do świat mamy jeszcze 2 miesiące.
Potrzebne jest wyczucie, by nie odstraszać klientów – tłumaczy Grzegorz Różalski.
Jak podkreśla, na wczesnym rozpoczęciu kampanii i rozciągnięciu ich
na kilka tygodni najbardziej zależy
firmom, które sprzedają miejsca reklamowe.
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– Wszystkie firmy w grudniu inwestują w sprzedaż, więc inwestują też
w kampanie. Jeżeli rozciągniemy je
w czasie, to automatycznie zwiększymy im dochody. Być może za granicą
rzeczywiście tak to się odbywa i ludzie dokonują wcześniej zakupów.
Jednak w przypadku naszego kraju,
to się w ogóle nie sprawdza. Badania
pokazują, że Polacy jednak kupują na
ostatnią chwilę – wyjaśnia Grzegorz
Różalski.
Sonda serwisu PrezentMarzen.pl
pokazuje, że 60 proc. budżetu przed
świętami wydawane jest na prezenty
– zarówno tradycyjne, jak i te nieco
bardziej ekstrawaganckie. W ubiegłym
roku 12 proc. ankietowanych podarowało swoim bliskim niezwykłe przeżycia. „Prezenty z adrenaliną” mają
wartość dodaną. Pozwalają bowiem
rozwijać pasje i spełniać marzenia, wywołują uśmiech i na długo pozostają
w pamięci.
– Jako specjaliści od prezentów
w formie przeżyć zdecydowanie namawiamy ludzi do tego, żeby kupowali
coś, co kojarzy się z emocjami. Jeżeli
skoczymy ze spadochronem bądź przejedziemy się supersamochodem na torze, to emocje, które nam towarzyszą,
będą długo wspominane – mówi Grzegorz Różalski.
Połowa ankietowanych przyznaje
jednak, że najbardziej cieszą ich prezenty przydatne na co dzień.
– Według naszej sondy Polacy najczęściej obdarowują swoją rodzinę, jest
to około 53 proc. pytanych osób. Bardzo
dużo wagę również przywiązujemy do
obdarowywania przyjaciół, znajomych,
jest to grupa około 30 proc. Na prezent
dla jednej osoby średnio wydajemy 150
zł – dodaje Grzegorz Różalski.
Opr. Red.

listopada br. PAP stwierdziła, że z badania poświęconego sposobom oszczędzania w polskim społeczeństwie,
firmowanego przez ZBP i TNS wynika, że dla 40 proc. Polaków poczucie bezpieczeństwa daje 10 tys. zł
oszczędności, a 17 proc. nie wie, ile
musi odłożyć, by czuć się bezpiecznie. Jak poinformowano, 34 proc.
gospodarstw domowych uprawnionych do świadczeń z programu 500+

Jeśli chodzi o formy oszczędzania,
najwięcej badanych – 23 proc. – odkłada gotówkę poza bankiem, a 20 proc.
na rachunkach bieżących, 18 proc. na
lokatach oszczędnościowych, zaś 15
proc. na rachunkach oszczędnościowych. W funduszach inwestycyjnych
lub akcjach oszczędności gromadzi 3
proc. badanych, a w funduszach emerytalnych – 1 proc.
Jednocześnie, jak wskazał podczas
prezentacji prezes ZBP Krzysztof Pie-

wydaje wszystkie te pieniądze, a 16
proc. nie jest w stanie ocenić, na co je
przeznacza.

traszkiewicz, coraz więcej Polaków
sygnalizuje, że ma możliwość przeznaczenia części swoich dochodów na
różnego rodzaju oszczędności. „Dlatego chcemy budować przeświadczenie
o celowości i sensowności oszczędzania” – mówił.
Według prezesa ZBP oszczędzać mogłyby zwłaszcza rodziny wielodzietne,
najwięksi beneficjenci programu 500+.
Jak przekonuje ZBP, dzięki oszczędzaniu nawet niewielkich kwot „jest możliwość zgromadzenia nawet kilkuset
tysięcy złotych na każde dziecko”.
Oszczędzanie ma też sens w kontekście tego, dodał Pietraszkiewicz, że
„rząd ogłasza teraz program budownictwa mieszkaniowego”. „Fundamentem jest jednak kształtowanie nawyku
oszczędzania” – podkreślał.
Badanie ZBP i TNS przeprowadzono
w sierpniu 2016 roku na ogólnopolskiej,
reprezentatywnej próbie 1058 Polaków,
metodą wywiadów bezpośrednich.
Opr. Red.

Nasze oszczędności

Poza tym, 51 proc. respondentów
przeznacza pieniądze z 500+ na cele
związane z edukacją, 49 proc. na wydatki bieżące, 23 proc. na wydatki
związane ze zdrowiem, 15 proc. na dobra konsumpcyjne, 11 proc. na kulturę
i podróże, 8 proc. na dobra trwałego
użytku, 7 proc. na wydatki mieszkaniowe, 5 proc. na samochód.
Z badania wynika także, że 26 proc.
społeczeństwa nie wie, czy odkłada cokolwiek w perspektywie długoterminowej, a kolejne 37 proc. nic nie oszczędza długoterminowo.
Spośród tych co oszczędzają, 36
proc. robi to „na wszelki wypadek,
na czarną godzinę”, 29 proc. na dobra
trwałego użytku (agd, rtv, samochód),
24 proc. na wakacje, 18 proc. na zabezpieczenie przyszłości i zdrowie, a 17
proc. na dobra konsumpcyjne.

proc. wydatków domowych
pochłania żywność – podaje
PAP 21 listopada br. Według
danych za 2015 r. udział wydatków
na żywność i napoje bezalkoholowe
stanowił 24 proc. wszystkich wydatków budżetów domowych – wynika
z badania dotyczącego jakości życia,
które opublikował Główny Urząd
Statystyczny. GUS od trzech lat publikuje opracowanie pt. „Jakość życia
w Polsce”. W edycji 2016 r. prezentowane są najbardziej aktualne dane
odnoszące się do lat 2015 – 2016.
Z danych Urzędu dotyczących materialnych warunków życia wynika m.
in. (dane za 2016 r.), że w zbyt małych
mieszkaniach znajduje się 17 proc. gospodarstw domowych – w zbyt dużych
– 7,1 proc. Wskaźnik tzw. złych warunków sanitarnych (bez ciepłej bieżącej
wody, łazienki z wanną i prysznicem,
spłukiwanego ustępu) wyniósł 4,5 proc.
Według danych za 2015 r. udział
wydatków związanych z mieszkaniem
wyniósł w wydatkach budżetów domowych ogółem 20,1 proc., wydatki
na żywność i napoje bezalkoholowe
stanowiły 24 proc. wszystkich. W 2015
r. 5,4 proc. gospodarstw domowych deklarowało, że brakuje im pieniędzy na
żywność, a 37,9 proc. nie mogło sobie
pozwolić, choć na jeden tydzień wakacji w roku. Brak samochodu z przyczyn
finansowych zadeklarowało 8,9 proc.
gospodarstw domowych.
W 2016 r. 41,4 proc. gospodarstw
zadeklarowało, że nie byłoby w stanie pokryć nieoczekiwanego wydatku
w wysokości 1150 zł.
GUS podał, że w 2015. r. stopa
bezrobocia wyniosła 7,5 proc. a tzw.
wskaźnik zatrudnienia – 51,9 proc.
Umowy na czas określony stanowiły 28 proc. wszystkich, zaś 14,7 proc.
młodzieży (od 18 – 24 lata) ani się nie
uczyło ani nie pracowało.
W październiku 2014 r. tzw. mediana
wynagrodzeń, (czyli wartość oznaczająca, że połowa zatrudnionych zarabia
nie więcej niż ta kwotę, a połowa – nie
mniej) to 3292 zł, zaś mediana świadczeń
emerytalnych (dane za marzec 2016 r.)
1834 zł. W 2016 r. 61,9 proc. Polaków
jest zadowolonych ze swojej pracy.
Urząd podał, że w 2016 r. 32,2 proc.
osób zrezygnowało z wizyty u lekarza

R

enomowana firma doradcza
Deloitte, na swej stronie internetowej 24 listopada br.
twierdzi, że polska rodzina wyda na
święta 1 121 zł, o 5 proc. więcej niż
rok temu. Najczęściej kupowanym
i spodziewanym prezentem będą perfumy i kosmetyki. Zdetronizowały
one książki, dotychczasowego lidera
w rankingu prezentów. Tymczasem
w kilku badanych krajach europejskich respondenci spodziewają się
pod choinką znaleźć gotówkę.
Aż 37 proc. pieniędzy przeznaczonych na prezenty pozostawimy
w sklepach internetowych, ale jedzenie nadal kupimy przede wszystkim
w dyskontach. Jedna trzecia Polaków
po upominki dla najbliższych wybierze się pomiędzy 1 a 15 grudnia. To
główne wnioski płynące z dziewiętnastej edycji badania „Zakupy Świąteczne 2016” przeprowadzonego
przez firmę doradczą Deloitte.
W tym roku Polacy na prezenty
przeznaczą ok. 44 proc. swojego bożonarodzeniowego budżetu (489 zł), a na
jedzenie 46 proc. (512 zł). Na spotkania
towarzyskie planują natomiast wydać
120 zł. Bożonarodzeniowy budżet we
wszystkich przebadanych krajach będzie
wynosił średnio 408 euro. W tym roku
krajami o najwyższych planowanych
wydatkach są Dania, Hiszpania i Włochy.
Jaki prezent chcielibyśmy i spodziewamy się zobaczyć pod choinką?
W tym roku są to przede wszystkim
kosmetyki i perfumy, które zepchnęły
z pozycji lidera książki, utrzymujące się na szczycie listy wymarzonych
prezentów przez kilka lat. W tym roku
znalazły się one dopiero na trzecim
miejscu. Na pozycji wicelidera znalazły się słodycze. W badanych krajach
europejskich najbardziej pożądanym
prezentem są pieniądze (4 z 9 krajów).
A jakimi prezentami zamierzamy
obdarować naszych najbliższych?
Okazuje się, że w tym roku nasze
oczekiwania co do otrzymywanych
prezentów i tych, którymi zamierzamy obdarować najbliższych pokrywają
się. Polacy planują jako prezenty kupować przede wszystkim kosmetyki

specjalisty z powodu listy oczekujących lub braku skierowania. 18,7 proc.
zmuszonych było z tego zrezygnować
z powodów finansowych. Jednak 58,5
proc. Polaków dobrze ocenia swój stan
zdrowia, 13,7 proc. – źle.
W 2015 r. 45,8 proc. osób deklarowało, że posługuje się przynajmniej
jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym, a z komputera regularnie korzystało 64,8 proc. osób w wieku 16 – 74 lata. Tyle samo osób w tej
grupie deklaruje regularne korzystanie
z Internetu.
Wyższe wykształcenie miało w 2015
r. 24,5 proc. osób w wieku ponad 25 lat,
16 proc. legitymowało się wykształceniem, co najwyżej gimnazjalnym.

dominującą pozycję w budżecie zajmują wydatki związane z użytkowaniem
i wyposażeniem mieszkania (łącznie
z nośnikami energii i prowadzeniem
gospodarstwa domowego). Ich udział
wzrósł do 26 proc. w 2014 r. (wobec 22
proc. w 1996 r.).
Istotną grupę stanowią również wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, ale
w latach 1996–2014 notowano spadek ich
udziału (o 11,5 p.proc. do 17 proc).
Ważną pozycję w strukturze spożycia polskich gospodarstw domowych
stanowią również wydatki dotyczące
transportu i łączności, których udział
zwiększył się o 3,3 p.proc. do 14,5
proc. w 2014 r. W stosunku do 1996
r. wzrosły także wydatki na zdrowie

Na tle innych

(o 2,4 p.proc.), edukację oraz restauracje i hotele (w granicach 0,2–0,1
p.proc.).
Przeciętne roczne wynagrodzenie według parytetu siły nabywczej w 2015 r.
wyniosło w Polsce 24 tys. dol. Oznacza
to, że było prawie dwa razy niższe od
średniej dla OECD ogółem, która wynosi
41 tys. dol. Wśród państw OECD najlepiej zarabiali mieszkańcy Luksemburga,
Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii
(przeciętnie 60–58 tys. dol.).
Parytet siły nabywczej to współczynnik walutowy, który odzwierciedla siłę nabywczą waluty danego kraju
na rynku krajowym. Stosuje się go po
to, by można było przeliczyć wartość
ekonomiczną wyrażoną w walucie
krajowej na wspólną umowną walutę.
Wskaźnik ten eliminuje wpływ różnic w poziomach cen między krajami
uczestniczącymi w badaniu.
Jednak na tle krajów OECD Polska
wcale nie wyglądała najgorzej – w 2015
r. znacznie mniej od nas zarabiali Meksykanie (15 tys. dol), a nieco mniej Węgrzy, Łotysze, w Estończycy, Czesi i na
Słowacy – w granicach 20–22 tys. dol).
GUS podał, że latach 1996–2015
poprawiły się realne roczne wynagrodzenia w Polsce (wzrost o ok. 59 proc
wobec 19 proc. w OECD ogółem).

Jakość życia

Polskie portfele na tle światowym
tle pokazuje GUS, podając ile i na co
wydajemy, ile mamy, kto ma więcej
a kto mniej. Jak relacjonuje PAP 27
listopada br. w Polsce zmniejszają się
nierówności dochodowe. W Polsce
w latach 2004–2013 obserwowano
znaczące zmniejszenie nierówności dochodowych, są one jednak ciągle wyższe od szeregu krajów europejskich, jak
Francja, Niemcy i Szwajcaria – wynika
z danych GUS.
Urząd opublikował specjalne opracowanie dotyczące nierówności dochodów w poszczególnych krajach z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do
Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju OECD.
Wśród krajów OECD w 2013 r. największe nierówności dochodowe występowały w Chile, Meksyku, a także
w Stanach Zjednoczonych oraz Turcji.
Najniższe zróżnicowanie odnotowano
w krajach nordyckich – Islandii, Norwegii, Danii, a także w Słowenii.
Jak zauważyli analitycy GUS miało
to wpływ na poziom konsumpcji dóbr
i usług, a tym samym na strukturę spożycia w sektorze gospodarstw domowych.
W okresie członkostwa Polski
w OECD obserwowano istotne zmiany
w strukturze spożycia, przy czym nadal

Opr. Red.

i perfumy, słodycze oraz książki „Nowością w zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych upominków w Polsce
jest odzież sportowa, która zanotowała
awans aż o jedenaście miejsc, co może
być spowodowane rosnącą aktywnością fizyczną Polaków. Na czwartą pozycję awansowały pieniądze, wskazywane w poprzednich latach jako bardzo
pożądane prezenty” – wyjaśnia Mariusz Chmurzyński, Dyrektor w Dziale
Konsultingu Deloitte.

kim w sklepach dyskontowych. W tym
roku wskazało na nie aż 67 proc. badanych, o 11 pp. więcej niż rok wcześniej.
Z roku na rok w handlu rośnie rola
e-commerce. Nie omija to również
zakupów robionych z myślą o Bożym
Narodzeniu. Analiza Deloitte pokazała,
że aż 37 proc. budżetu przeznaczonego na prezenty zostawimy w tym roku
w sklepach internetowych. „To drugi
najwyższy wynik spośród badanych
krajów. Wyższy odsetek, bo aż 48 proc.

Wśród prezentów kupowanych
nastolatkom dominują słodycze.
W tej kategorii największy awans
w zestawieniu odnotowała również
odzież sportowa. Z kolei płyty CD,
jako schyłkowa technologia z punktu widzenia nastolatków, kontynuują
dynamiczny spadek. Sytuacja wśród
prezentów dla dzieci jest bardziej stabilna. Czołowa dziesiątka prezentów
zawiera dokładnie te same kategorie
co w poprzednim roku. Najmłodszym
nadal najchętniej kupujemy zabawki
konstrukcyjne (klocki), książki oraz zabawki kreatywne i artystyczne.
Jak pokazuje badanie większość
respondentów nie zostawia wyboru
odpowiednich upominków na ostatnią
chwilę. „W tym roku jedna czwarta badanych deklaruje, że prezenty kupi już
w listopadzie, a prawie 40 proc. wybiera się na zakupy w pierwszej połowie
grudnia. Jednak aż 33 proc. respondentów (więcej niż przed rokiem)
czeka z ich zakupem do ostatnich dni
przed świętami” – wyjaśnia Mariusz
Chmurzyński.
Polacy kupują prezenty przede
wszystkim w specjalistycznych sieciach sklepów. Gdy jednak rozważamy
zakup multimediów, to stawiamy na
sklepy internetowe.
Badanie Deloitte pokazało, że podobnie jak rok wcześniej Polska jest
nadal jedynym krajem, w którym konsumenci przed świętami zamierzają robić zakupy spożywcze przede wszyst-

uzyskały jedynie Niemcy. To oznacza,
że każdy z nas średnio za prezenty
zakupione w sieci zapłaci 42 euro”
– mówi Wojciech Górniak, dyrektor
w Deloitte Digital.
Polska jest jedynym spośród badanych krajów, gdzie zarówno online
jak i w sklepach tradycyjnych wydatki na prezenty będą wyższe niż przed
rokiem. Wzrost deklarowanych środków na ten cel wynosi 4,3 proc. rok
do roku. Osiemnaście procent Polaków
pytanych, co zrobią, jeśli prezentu nie
znajdą w sklepie tradycyjnym, odpowiedziało, że poszuka go w Internecie. Pod
tym względem Polska osiągnęła trzeci
wynik wśród analizowanych państw. Do
zakupów online najbardziej przekonuje
nas dowolność pory, w której możemy
je robić (79 proc.), jak również dostawa
do domu (75 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość uzyskania fachowej
porady od sprzedawcy (81 proc.), to że
swoje zakupy otrzymujemy do ręki (80
proc.) oraz ochrona danych osobowych
(78 proc.).
„Połowa Polaków planuje robić bożonarodzeniowe zakupy również za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Jeśli
sprzedawcy internetowi chcą zwiększać swój udział w handlu, to kluczem
do sukcesu jest przekonanie klientów
o bezpieczeństwie dokonywanych
transakcji, szybkość dostawy i dostęp
do indywidualnej porady” – mówi Wojciech Górniak.
Opr.red.
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towarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych wraz z warszawskimi placówkami muzealnymi po raz kolejny zaprosiło osoby
o obniżonej sprawności fizycznej lub
psychicznej, z dysfunkcjami w budowie i funkcjonowaniu organizmu
do wspólnych obchodów Światowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowanych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika.
Warszawskie Muzea w dniach 2-3
grudnia br. przygotowały wiele ciekawych imprez.
W Muzeum Sportu i Turystyki na
zwiedzających czekała stała ekspozycja oraz sportowe zmagania w postaci
turnieju w paraolimpijskiej dyscyplinie
BOCCIA, wywodzącej się z włoskiej
gry w bule .
Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości przygotował
prelekcję o symbolach narodowych,
a odwiedzający mogli uczestniczyć
również w koncercie muzyki afrykańskiej.
Ścieżka tematyczna „Kobiety” zaproponowana w Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, była okazją
do poznania działalności kobiet narodowości żydowskiej, mających swój
udział w różnych dziedzinach życia
społecznego. Zadbano tam również
o uczestników z wadami wzroku lub
poruszających się na wózku, umożliwiając im poznanie dotykiem wybranych przedmiotów ze zbiorów placówki.
Dzieci z niepełnosprawnością słuchu, wzroku, intelektualną oraz ruchową w przedziale wiekowym od 6-12 lat
zaprosiło Muzeum Pałacu Króla Jana

Spółdzielnie uczniowskie

W

tezach na VI Kongres
Spółdzielczości nie mogło
zabraknąć tej dotyczącej
spółdzielczej edukacji młodzieży poprzez wprowadzanie do programów
szkolnych wiedzy o spółdzielczości,
organizowaniu konkursów, olimpiad
i edukacji praktycznej w postaci zakładania spółdzielni uczniowskich,
które powinny być wspierane zarówno przez spółdzielnie dorosłych jak
i organizacje spółdzielcze.

W kwietniu br. Krajowa Rada Spółdzielcza rozpoczęła realizację projektu „Spółdzielnie uczniowskie szkołą
aktywności” dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, organizując warsztaty
dla dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Mazowsza. Koordynatorem projektu była Aneta Englert. Kolejnym
etapem było zaproszenie mazowieckich placówek ponadgimnazjalnych
wszystkich typów do konkursu „Spółdzielnia uczniowska lekcją przedsiębiorczości”, którego celem było:
„Upowszechnianie wiedzy o spółdzielczości poprzez przygotowanie uczniów
do lekcji pokazowej przedsiębiorczości i promowanie takich wartości jak:
współpraca, współodpowiedzialność,
tolerancja, zasady fair play, zdrowa rywalizacja”.
Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie scenariusza lekcji o spółdzielniach uczniowskich i prezentacja
jej dla wybranej reprezentacji środowiska szkolnego. W scenariuszu konieczne było ujęcie definicji „spółdzielnia
uczniowska”, określenie elementów
niezbędnych do jej założenia, opisanie
spółdzielni pod względem organizacyjno – biznesowo – finansowym, określenie mocnych i słabych stron SU, zaprezentowanie dwóch wybranych zasad
spółdzielczych. Na konkurs wpłynęło
12 scenariuszy. Reprezentacje szkół
wraz z opiekunami zostały zaproszone
przez Krajową Radę Spółdzielczą na
Konferencję promującej spółdzielczość uczniowską. .
Konferencję zainaugurował prezes
Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred
Domagalski witając uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości w zabytkowym Domu Pod Orłami wybudowanym przez spółdzielców i dla
spółdzielców w latach 1912-1917 .
W swoim wystąpieniu podkreślił rangę
wartości spółdzielczych, rolę spółdzielni uczniowskich w środowisku i nie

III w Wilanowie na spotkanie o tematyce bożonarodzeniowej . Zaproponowano tej grupie tematyczne spotkanie
związane z tradycją bożonarodzeniową
„Pierwsza Gwiazdka”, a po godzinie
16-tej, już poza atrakcjami muzealnymi, można było pozostać na terenie
pałacowych ogrodów i podziwiać pokaźnych rozmiarów barokowe „świecące „ rośliny większe od ludzi, pokazy
światła z muzyką klasyczną, królewską
karocę z tysiącem diod zaprzężoną
w sześć koni, a na fasadzie pałacu ożywione światłem i dźwiękiem obrazy.
Czasowa wystawa „Chopinowi.
Trzy pomniki dla kompozytora 18941926-1961” w Muzeum jemu poświęconym były okazją do przybliżenia
zwiedzającym wielkiego polskiego
kompozytora i pianisty .
Ekspozycje w Muzeum Łowiectwa
i Jeździectwa czy na Stacji Muzeum
Warszawa (Muzeum Kolejnictwa) nie
uszły uwadze osobom zainteresowanym zgromadzonymi tam eksponatami.
Zorganizowanym grupom w piątkowe przedpołudnie Muzeum Narodowe
zaproponowało warsztaty m.in. „Jan
Matejko i jego Bitwa”. Tu także odbyła
się inauguracja Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych.
„Społem „ WSS Śródmieście zainspirowała współpracujący z nią
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im.
Kazimierza Kirejczyka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im.
dr Zofii Galewskiej do skorzystania
z oferty przygotowanej przez Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych wspólnie z ośmioma warszawskimi Muzeami.
Jolanta Jędrzejewska
tylko, a przede wszystkim w kształtowaniu postaw.
O tym czemu służą Spółdzielnie
uczniowskie mówiła Agnieszka Ścigaj posłanka na Sejm VIII kadencji,
współtwórczyni i wiceprezes zarządu
Spółdzielni Socjalnej „Opoka”, założycielka Spółdzielni uczniowskich, podkreślając doniosłą rolę tych ostatnich
w rozbudzaniu aktywności, kształtowaniu umiejętności funkcjonowania
w grupie, dzieleniu się wiedzą, w zdo-
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SS Mokpol
Dokończenie ze str. 1

sło extra z Wiejskiego Dworku, serek
z Piątnicy po 1,79, mleko Łaciate po
2,25, barszczyk Hortexu za 2,99, czy
słynny majonez dekoracyjny z Winiar
po 4,29.
Klienci sięgali też po olej rzepakowy Polski za 4,99, serek waniliowy
Rolmleczu za 1,65, ryż Halina po 1,99,
włoszczyznę Renifer po 2,49. Jednak uwagę szczególnie oszczędnych
emerytów przyciągały reklamowane
w ulotce i na plakacie promocje dnia.
Np. w tę środę 16 listopada oferowano
za kilogram, pomidory po 4,49, jabłka
deserowe po 0,99, albo schab bez kości

Otwarcie na Sadybie

uczniów) i 2. nauczycieli - opiekunów.
Wnioski jakie się nasuwają po przeprowadzeniu ankiety są następujące
: wiodącym motywem uczestnictwa
w działalności „Karmelki” jest przykład kolegów już w niej pracujących.
Dla nauczycieli SU jest formą współpracy z młodzieżą, Atuty młodych
spółdzielców to: odpowiedzialność,
uczciwość, dobre relacje ze środowiskiem, rzetelność, życzliwość i gospodarność. Środowisko rodzinne ucznia-

Na Mazowszu

bywaniu wiadomości z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i planowania.
Doświadczeniem i informacją
o funkcjonowaniu od 1989 r. Spółdzielni uczniowskiej „Karmelka” w Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Lubartowie podzielili się dyrektor
placówki Sławomir Zdunek i opiekunka SU Małgorzata Wysoczyńska .
„Karmelka „ ma wieloletnią tradycję
sięgającą okresu międzywojennego.
O istnieniu tego rodzaju organizacji
w lubartowskim gimnazjum mówią
zachowane materiały z roku 1927. Po
drugiej wojnie światowej działalność
Spółdzielni uczniowskiej była kontynuowana. Prezentacja „Karmelki” była
nie wątpliwie inspiracją do podejmowania różnorodnych działań w nowopowstających SU na terenie województwa mazowieckiego. Prężnie działająca
lubartowska SU była przedmiotem badań ankietowych, które omówiła Alicja Brand główny specjalista w Zespole Samorządu i Promocji KRS.
W badaniu uczestniczyło 39 osób:
w tym 37. uczniów (35. uczennic, 2.

PSS Białystok

W

za 13,99, filet z kurczaka za 10,49, czy
karkowy bez kości za 11,99. Na jesienne, chłodne dni do gotowania i pieczenia jak znalazł.
Podczas otwarcia sklepu rozmawiałem zarówno z klientami, mieszkańcami Sadyby, którzy jeszcze przed
godz.9 gromadzili się przed sklepem,
jak i z nadzorującymi uruchomienie
placówki – energiczną kierowniczką
działu marketingu Mokpolu Grażyną
Jakubiak i troskliwym kierownikiem
sklepu Sławomirem Ziembą. W naszej
zgodnej opinii, sklep wypiękniał, zrobił się bardziej funkcjonalny, z wygodnym dostępem do towarów, bo przejścia są dostatecznie szerokie na
mijanie się wózków. Przy tak bogatej
ofercie, zmiennych promocjach, może
liczyć na wysokie obroty, których życzyłem na koniec moim rozmówcom.
Dobrej myśli jest kierownik Sławomir Ziemba, z 14-letnim stażem
pracy w Mokpolu, który przeszedł
tutaj z placówki przy ul. Beli Bartoka.

Wraz z zastępcami Dariuszem Stanisławskim i Ewą Wdowczyk będą
kierowali 8-osobową załogą, pracując
na powierzchni 280 mkw. sprzedaży.
Liczą na stałych klientów z okolicznych osiedli i biur oraz przejezdnych
klientów, ponieważ sklep jest położony tuż przy pętli autobusowej. Będą
dbali o dobre zaopatrzenie oraz atrakcyjną ekspozycję towarów jak w dniu
otwarcia. Kierownik docenia zarówno
wagę oferowanych na osobnych regałach artykułów świeżych, jak warzywa
i owoce, beczek z kiszonkami, artykułów ekologicznych, certyfikowanych,
lodów i mrożonek Grupy Ren, jak
i poszukiwanych towarów renomowanych marek, jak Fortuna, Nescafe,
Lipton, Sokołów, Pekpol, Tarczyński,
Mlekovita, Alpan, Bakoma, SPC itd.
Sklep nr 40 będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6;30-20;30, w soboty w godz.715, z wolnymi niedzielami.
DG

spółdzielcy popiera tę formę szkolnej
działalności, chociaż czynniki nakłaniające do integracji najmocniej występują wśród rówieśników.
Za pozytywną identyfikację spółdzielczej szkolnej działalności uważa się: zasady i wartości spółdzielcze
wypracowane przez dorosłych i wdrażane w SU oraz efekty tej działalności
wypracowane w szkołach . Pozytywny wizerunek lokalnego środowiska
w aspekcie spółdzielczych zasad ma
również wpływ na postrzeganie tej
formy działalności w szkole. „Karmelka” jest dla uczniów szkołą przedsiębiorczości a wiedza zdobyta może być
przydatna w dorosłym życiu. SU są
także formą integracji młodzieży i nauczycieli.
Uczestniczący w konferencji opiekun SU „Ekonomik” działającej w ZSZ
nr 4 w Ostrołęce Robert Piątek dostarczył kolejnych inspiracji do podejmowania działań w nowopowstających
szkolnych „przedsiębiorstwach”.
Prowadzący konferencję dr Adam
Piechowski dyrektor Spółdzielczego
Instytutu Badawczego KRS wspomniał
o znaczeniu SU w aspekcie szerzenia
zasad i wartości ruchu spółdzielczego. Wspomniał również o krajach,
w których na rozwój spółdzielczości
uczniowskiej położony jest duży naciska, a w niektórych np. na Malcie jest
wręcz obowiązkiem
W ramach konkursu oceniono 12.
projektów, z których dwa najwy-

żej tj. z Zespołu Szkół nr 3 RCKU
w Łosicach i z Liceum im. Adama
Mickiewicza w Piastowie, którym
przyznano nagrody główne w postaci
wyjazdu studyjnego, do nich dołączył
również mszczonowski Zespół Szkół.
Wyróżnienia wraz z kartami prezentowymi do empiku przypadły w udziale Zespołowi Szkół Specjalnych
nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka
w Warszawie, Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im.
Staszica w Otwocku, IV Liceum
Ogólnokształcącemu im. Adama
Mickiewicza w Warszawie i Liceum
Ogólnokształcącemu im. Szarych
Szeregów w Mszczonowie .
Dyplomy, nagrody oraz medale
200-lecia spółdzielczości na ziemiach
polskich wręczali: koordynatorka projektu Aneta Englot, prezes Alfred Domagalski i dr Adam Piechowski.
Niespodzianką dla uczestników
konferencji były przygotowane przez
młodych spółdzielców z warszawskiego Gimnazjum nr 46 upominki
w postaci wielosmakowych ciasteczek
oraz „aniołków szczęścia”. Z kolei
członkowie nowopowstałej spółdzielni „Pychotka” z ZSS nr 105 w asyście
wicedyrektor Anny Skiby oraz opiekunów Beaty Boguszewskiej i Leszka
Polkowskiego zaprezentowali wyroby
rękodzielnicze, nawiązujące do Świąt
Bożego Narodzenia.
Jolanta Jędrzejewska

Komfort i wygoda

czwartek 1 grudnia br.
otwarto po kilkumiesięcznej gruntowej modernizacji
Delikatesy PSS Społem w Białymstoku przy zbiegu Rynku Kościuszki
i ul. Suraskiej, w budynku okazałej
siedziby spółdzielni. Co się zmieniło
po remoncie? Miejscowa prasa nie
ukrywa, że ta nowa placówka przynosi komfort i wygodę dla klientów
i obsługi.
Po nowym otwarciu klienci będą
rozliczani w pięciu kasach. Po sklepie
też wygodniej się poruszać, przestrzeń
wydaje się większa. W strefę samoobsługową wkomponowanych zostało
pięć stanowisk z obsługą personelu.
To dużo większe stoisko mięsno - wędliniarskie, jest też stanowisko rybne,
nabiałowe, alkoholowe oraz piekarnicze. Na tym ostatnim pojawił się piec
do wypieku niemrożonego pieczywa,
które jest przygotowywane przez pie-

karnie PSS Społem. Atrakcyjnie prezentuje się też dział warzyw i owoców.
Poprawi się komfort pracy załogi, bo
wyremontowano zaplecze, a wiec część
magazynową i socjalną. W Delikatesach pracuje 35 osób, a sprzedawczynie będzie można zobaczyć w nowych
strojach firmowych.
Co ważne, dzięki remontowi Delikatesów zmienia się też pierzeja Rynku
Kościuszki, na której jest także nowy
Hotel Royal z browarem Stary Rynek.
Jeśli chodzi o część PSS Społem, odremontowana została cała elewacja. To
także nowe schody z kamiennymi płytami oraz dwa odrębne wejścia. Fasada
do wysokości parteru wyłożona jest
naturalnym ciemnym kamieniem, wyżej jest jasna, pastelowa kolorystyka,
podobna jak poprzednio.
Do zakupów zaprasza Mieczysław
Dąbrowski, prezes PSS Społem w Białymstoku, który w tym roku otwierał

sklep Hermes na Osiedlu Dziesięciny.
Po remoncie jest tam i sklep, i bar, także w wersji drive. Obecnie Delikatesy
to kolejny zmodernizowany w ostatnim
czasie obiekt pod szyldem PSS Społem
w Białymstoku. Spółdzielnia na inwestycje wydaje rocznie około 10 mln
złotych .
Red.
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Tradycje św. Mikołaja
K
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artki z życzeniami z okazji
świąt Bożego Narodzenia mimo rozpowszechnionego obecnie
sposobu składania życzeń za pośrednictwem
poczty
elektronicznej
w dalszym ciągu cieszą
się dużym powodzeniem.
Pierwsze z nich pojawiły
się w Anglii, chociaż nie
od razu były profesjonalnie wykonane.
Za jednego z pierwszych pomysłodawców
świątecznych życzeń uważany jest Sir
Henry Cole dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, który miał
wielu znajomych, a wpisywanie życzeń
zajmowało mu dużo czasu. Przed Bożym Narodzeniem 1843 r. postanowił
zamówić u znajomego malarza Johna
Calcotta Horsleya rysunek z wpisa-

Pranga, litograf niemieckiego pochodzenia, urodzony we Wrocławiu.
W Polsce członkowie redakcji
„Słownika Języka Polskiego” mieli
także swój udział w nazwaniu „pocztowego listka”– pocztówką. Na ogłoszony konkurs wpłynęły propozycje
spośród, których pięć wzięto pod uwa-

Kartki świąteczne

nym tekstem. Kartka przedstawiała
rodzinę wznoszącą toast. Cole powielił
życzenia w tysiącu egzemplarzy, zapewniając sobie zapas na następne lata.
Rok przed nim 16-letni londyński artysta Willam Egley na małym kartoniku
z kolorowym nadrukiem dopisał życzenia i wysłał je do swojego przyjaciela
pocztą. Ten fakt jest uważany za pierwszą wysyłkę kartki pocztą.
Pierwsze życzenia były wysyłane
jak listy w kopertach, zarówno wzrost
ich popularności jak i pojawienie się
zatwierdzonego projektu tzw. „pocztowego listka” (Postblatt) było przyczyną
uznania w 1869 roku pocztówki za wygodną formę korespondencji oszczę-

dzającą czas i papier. W 1870 roku,
pierwsze karty do obiegu wprowadziła
Szwajcaria, Luksemburg i Wielka Brytania. Początkowo karty funkcjonowały
jedynie lokalnie, a od 1 lipca 1875 roku
dopuszczono je do obiegu międzynarodowego. Znane były nie tylko w Europie, ale też i poza nią m.in. w Stanach
Zjednoczonych. Autorem amerykańskiego projektu był Bostończyk Louis

Galeria Rondo

F

undacja Cepelia Polska Sztuka
i Rękodzieło prowadzi dwie Galerie, w których regularnie organizowane są wystawy polskiej sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Jedna
z nich funkcjonuje we Wrocławiu, druga to GALERIA RONDO u zbiegu al.
Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej
w Warszawie, gdzie
w tym roku
p re z e n t o wano m.in. sztukę ludową Podlasia,
Kurpiów, Huculszczyzny. Ostatnią
tegoroczną prezentacją jest tkanina,
a dokładniej gobeliny z węgrowskiej
Pracowni Tkackiej – Jadwigi Kresy.

gę – „liścik”, „listówka”, „otwartka”,
„pisanka” i „pocztówka”. Wybrano tę
ostatnią zgłoszoną przez Henryka Sienkiewicza.
W Polsce kartki pojawiły się pod
koniec XIX wieku, najwcześniej w na
terenie Galicji.
Tematyka kartek związanych z Bożym Narodzeniem nawiązuje do symboli i tradycji. W większości wydań
obrazują Narodziny Jezusa, Świętą
Rodzinę, Pokłon Trzech Króli, Mikołaja z Miry, ale także postacie folklorystyczne takie jak: św. Mikołaj, Mikołaj z Wioski z Rovaniemi (Finlandia),
Śnieżynka, Gwiazdor, Dzieciątko, Pani
Mikołajowa, Elf św. Mikołaja, Dziadek Mróz i inne postacie
w zależności od kraju.
Atrybuty
najczęściej
umieszczane to bombki, skarpeta świąteczna,
ozdoby choinkowe, choinka, wieniec lub kalendarz adwentowy, świece
roratne, zimowe pejzaże, renifery zaprzężone
w sanie.
Idea wysyłania kartek
z życzeniami narodziła
się dzięki rozwojowi poligrafii. Wiele przedsiębiorstw zamawia własne
projekty, a indywidualni
nadawcy życzeń mają coraz więcej
możliwości w wyborze okolicznościowych karnetów i pocztówek.
Obok publikujemy reprodukcje kartek świątecznych z USA 1994, polskiej
czarno-białej z roku 1971, szwedzkiej
z 1977, NOEL francuskiej z 1990, rosyjskiej z 1987 i mikołajowe buźki
amerykańskie.
Oprac. J.J.
W historii tkactwa nazwana gobelin
używana jest od drugiej połowy XVII
wieku i pochodzi od nazwy manufaktury
założonej przez Ludwika XIV pod Paryżem na terenach wykupionych od rodziny
francuskich tkaczy i farbiarzy o nazwisku
Gobelin.
Prace Jadwigi Kresy przedstawiają
pejzaże, motywy kwiatowe, zabytki Węgrowa i okolic, motywy heraldyczne (godła, herby),
ale także
abstrakcje. Były
i są prezentowane na wystawach : we Francji,
Niemczech, Australii, USA. Ogromnym
zaszczytem dla artystki było obdarowanie
papieża Jana Pawła II gobelinem „Winogrona”.
Uczestnictwo w licznych wystawach
to nagrody, wyróżnienia, dyplomy, a za
całokształt uznanie i nagroda Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
Jadwiga Kresa zainspirowana kwiatkiem swojej kilkuletniej córki, wykonanym z surowca wykorzystywanego do
tkania gobelinów rozwinęła swoją drugą
pasję tworząc kolczyki, broszki, naszyjniki o niepowtarzalnych wzorach.
J.J.

Gobeliny z Węgrowa

Właścicielka Pracowni jest absolwentką Technikum Tkactwa Artystycznego
im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem. Swoje wykształcenie i talent mogła
wykorzystać, obejmując dział wytwarzania gobelinów w Podlaskiej Spółdzielni
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego
w Węgrowie należącej do Cepelii. W latach zmian ustrojowych i brakiem możliwości kontynuowania pracy
w Podlaskiej Spółdzielni Jadwiga
Kresa podjęła działalność na własną rękę, organizując Pracownię
Tkacką gobelinów, w której zaangażowała tkaczki z Podlaskiej
Spółdzielni. Powstające tam
gobeliny opatrzone są atestem
Krajowej Komisji Artystycznej
i Etnograficznej „Cepelia” Polska
Sztuka i Rękodzieło. Są one „obrazami”, które powstały w oparciu
o projekty artystów plastyków, ale
również o własne pomysły artystki.

ult Św. Mikołaja ma swoje początki w katolicyzmie i prawosławiu. Biskup Mikołaj z Miry
– Sanctus Nicolaus – żył na przełomie
III i IV wieku. Wsławił się licznymi
cudami, udzielaniem pomocy biednym,
rozdawaniem prezentów. W polskiej
tradycji dzień jego imienin 6 grudnia to
Mikołajki. W dawnych czasach w tym
dniu obdarowywano dzieci medalikami, krzyżykami, książkami lub kartkami o tematyce religijnej.
W końcu XII wieku przyszła moda
na dawanie dzieciom ptaszków w klatce dla wyrobienia w nich czułości dla
zwierząt. Natomiast od połowy wieku
XVIII prezentami były słodycze, orzechy, zabawki a św. Mikołaj odbywał
wędrówkę od domu do domu, ale przed
wręczeniem upominków egzaminował
dzieci ze znajomości katechizmu i zachowań wobec starszych.
Z czasem wizyta z początków grudnia przesunęła się na czas Bożego
Narodzenia. W innych krajach Święty
wciela się w różne postacie zgodnie
z panującą tradycją i obyczajem, pojawiając się w różnych okolicznościach,
terminach, ale zawsze z prezentami.
W większości przypadków jest gościem anonimowym choć w ostatnich
latach wcielają się w jego postać m .in.
członkowie rodziny.
Najbardziej widowiskowym przybyciem św. Mikołaja Sinter Klass są jego
odwiedziny w Holandii. Przypływa
statkiem w asyście Czarnego Piotrusia
w pierwszą środę po św. Marcinie i od

tego dnia na białym koniu Schimmelu
w stroju biskupa napełnia wystawiane
przez dzieci buciki cukierkami. Opuszcza Holandię w przeddzień swoich
imienin, a dzieci rozpakowują pozostawione przez niego prezenty, popijając
gorąca czekoladę.
W Stanach Zjednoczonych Santa Clous po podniebnej podróży
w saniach zaprzężonych w renifery
z czerwononosym Rudolphem na czele w przeddzień 25 grudnia ma bardzo
dużo pracy by zdążyć z prezentami pod
choinkę.
Czasem prezentów w Anglii jest 26
grudnia to tzw. Boxing Day .Nazwa
ta najprawdopodobniej wywodzi się
z tradycji rozdawania prezentów, pieniędzy i jedzenia w pudełkach. W innych źródłach jest mowa o zbieranych
w kościołach datkach do skarbonek,
a następnie rozdawaniu pieniędzy ubogim. Father Christmas jest starszym
panem z siwą brodą wchodzi przez komin, pozostawiając prezenty w skarpetach zawieszonych przy kominkach lub
przy łóżkach.
W Szwecji rolę Mikołaja spełnia
Jultomten „świąteczny krasnoludek”
odwiedzający dzieci w dniu 24 grudnia,
który zastąpił popularnego w XVIII
wieku Koziołka, a o gwiazdkowych
prezentach mówi się „julklapper” co
znaczy „bożonoraodzeniowe pukanie”.
Nazwa ta ma związek z panującym niegdyś obyczajem pukania do drzwi, a po
ich otwarciu wrzucaniem prezentów
i ucieczka. Prezenty były opatrzone
niekiedy dowcipnymi dedykacjami.
Również we Włoszech nie święty,
ale wiedźma La Befana przynosi dzieciom prezenty, dniem ich rozpakowywania jest święto Trzech Króli. Według
legendy w dniu narodzin Jezusa idąc
do stajenki z Trzema Królami pomyliła drogę i od tej pory lata na miotle
i wrzuca prezenty przez komun z nadzieją, że w jednym z domów mieszka
Jezus. Niegrzeczne dzieci mogą spodziewać się węgielków, cebuli lub czosnku. Na pamiątkę darów które otrzymał Jezus prezenty przynoszą w dniu
swojego święta także Kacper, Melchior
i Baltazar.
Uosobieniem włoskiej wiedźmy
w Niemczech, wcielającej się w św.

Mikołaja jest Frau Berta. Zakrada się
do pokoi dzieci, pozwala im zasnąć
i zostawia prezenty pod poduszką lub
w przygotowanych skarpetach. Niemniej niemieckie dzieci odwiedza również św. Mikołaj w czerwonych szatach
i w czapce podobnej do biskupiej mitry
w towarzystwie zakapturzonego mnicha i z workiem prezentów, a w wigilię
przychodzi Weihnachtsmann – Świąteczny Gość lub Dzieciątko w zależności od regionu.
Odmienny jest wygląd greckiego
Mikołaja, gdzie uważany jest za patrona żeglarzy. Stąd bierze się przesiąknięte wodą morską jego ubranie i broda oraz spocona twarz, bowiem musi
ciężko pracować na morzu by uchronić
statki przed zatonięciem. Właściwym
dniem kiedy prezenty trafiają do dzieci
jest 1 stycznia, kiedy zgodnie z kalendarzem bizantyjskim imieniny obchodzi Św. Basil – Święty Bazyli, i to on
jest tamtejszym świętym Mikołajem .
Również w tym dniu prezentami cieszą się rosyjskie dzieci obdarowywane
przez Dziadka Mroza, który jest ubrany w długi kożuch, a na głowie ma futrzaną czapę uszatkę. Prezenty rozdaje
w towarzystwie Śnieżynki.
Jedno jest pewne, że bez względu na
położenie geograficzne, tradycje i obyczaje na św. Mikołaja lub jego wysłanników przynajmniej raz w roku, jeśli
nie więcej z niecierpliwością oczekują
dzieci, ale także i dorośli.
Oprac.
Jolanta Jędrzejewska

symboliczne potrawy tradycyjnie związane z Wigilią. W zależności od regionu
i rodzinnych tradycji wigilijne potrawy
różnią się, ale zwyczajowo na stole
powinny się znaleźć wszystkie płody
ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Spróbować należy każdej – ma
to zapewnić szczęście na przyszły rok.
Na stole stawiamy dodatkowe nakry-

z naszymi dziećmi. Ale są też te ostatnie, z naszymi rodzicami.
Okres świąt Bożego Narodzenie
zwyczajowo sprzyja świątecznym spotkaniom firmowym. Na tych spółdzielczych również łamiemy się opłatkiem,
składamy sobie życzenia, kolędujemy
i wspominamy tych, których jeszcze rok
temu gościliśmy, a dziś zostało po nich

cie, żeby obudzić w sercu myśl o tych,
których wśród nas już nie ma. To także
miejsce dla zbłąkanego gościa, bo nikt
w ten wieczór nie powinien być sam.
Wigilia jest w naszej tradycji wyjątkowym, najważniejszym dniem w roku.
Jest to wieczór szczególnie rodzinny,
wyjątkowo ciepły i uroczysty. W sercu i pamięci każdego z nas jest jakaś
wyjątkowa Wigilia, taka z dzieciństwa,
pierwsza w małżeństwie, czy pierwsza

puste miejsce przy stole. Zostaną Oni
na długo w naszej pamięci.
Życzmy sobie w tę najbliższą Wigilię,
aby tradycje jak najdłużej przetrwały,
niezależnie od zwariowanego tempa
życia. Stawiajmy zawsze to dodatkowe
nakrycie dla gościa, którego może przyjdzie nam zaprosić do stołu. Nie bójmy
się starszych, samotnych, zbłąkanych.
Otwórzmy dla nich drzwi naszych domów
i nasze serca.  DANUTA BOGUCKA

a listopadowym spotkaniu śródmiejskiego Koła Spółdzielczyń
– Kamil Poraziński ze Stowarzyszenia Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii zabrał uczestniczki na
indonezyjską wyspę Bali. Bali jest jed-

i kapliczek – podobno aż 30 tysięcy. Balijczycy, każdą wolną chwilę spędzają na
modlitwie – utrzymują kontakt ze światem duchowym. Uznają oni, że bogowie
mieszkają na szczytach gór, a złe duchy
mieszkają w głębinach oceanu.
Bali to świat dwóch skrajności – bajeczny świat hotelowy i świat ludzi walczących z codziennością.

nym z najbardziej rozpoznawalnych i najpopularniejszych na świecie kierunków
turystycznych. Bali ma fascynującą kulturę, tropikalną przyrodę, ciepły klimat,
przyjaźnie nastawionych mieszkańców,
pyszne jedzenie. Żadna inna indonezyjska wyspa nie ma tak wielu atrakcji turystycznych skupionych na tak niewielkiej powierzchni. Najpiękniejsze miejsca
znajdują się z dala od kurortów turystycznych, a należą do nich liczne wulkany, jeziora, pola ryżowe, dżungla, wodospady
i przede wszystkim świątynie. Religią
na Bali jest hinduizm. Bali zwana jest
Wyspą Tysiąca Świątyń, chociaż w rzeczywistości jest ich na niej – także kaplic

Prelegent w trakcie swojej podróży na
Bali, zatrzymał się w Nusa Dua, jednym
z najlepszych obecnie miejsc dla turystów
na wyspie. Nusa Dua jest sterylnie czystą
i bardzo zadbaną enklawą najdroższych
i najbardziej luksusowych hoteli na Bali.
Tamtejsza plaża ma biały piasek, palmy
kokosowe, spokojną wodę i należy do
ścisłej czołówki najpiękniejszych plaż
na wyspie. Na szczęście jest dostępna
publicznie. Fani golfa znajdą tu również
pole golfowe.
Balijczycy to społeczeństwo kastowe. Na Bali są cztery kasty społeczne:
kapłani, arystokracja, handlarze i rolnicy. Rolnicy stanowią najliczniejszą ka-

stę – 90% społeczeństwa, dbają głównie o pola ryżowe, pracując na nich całe
dnie. Uprawnieni do sadzenia ryżu są
tylko mężczyźni, kobiety uczestniczą
w jego zbieraniu.
Geografowie niewiele czasu spędzili
w hotelu, zwiedzając wyspę korzystali
z jej atrakcji. Jedną z takich atrakcji był
rafting, czyli spływ rzeką MELANGIT
RIVER. To jedna z najlepszych przygód, jaką można przeżyć będąc na Bali.
Po raftingu była przejażdżka na słoniu.
Godzinna wędrówka pwo lesie, w trakcie, której mocno trzeba się trzymać, by
nie spaść ze słonia. Przejażdżka kończy
się wyjściem do jeziora, gdzie na sygnał
tresera słoń robi trąbą fontannę. Kolejną
atrakcją jest karmienie małp, z którymi
można się również sfotografować.
Całodzienna wyprawa z przewodnikiem nie mogła obyć się bez zwiedzania
najstarszej bo z IX w., Świątyni Gajach
– Grota Słonia. W świątyni tej zachowały się, obecnie puste, ale nadal otoczone
świętymi posągami, baseny do rytualnych
kąpieli, zaś miejscem najważniejszym
w niej jest właśnie Grota Słonia z wykutym w skale frontonem oraz dwiema komorami wewnątrz.
DANUTA BOGUCKA

W

igilia to dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia. Oznacza: czuwanie,
stanie na straży, bycie gotowym. Wigilia to również uroczysta wieczerza,
do której zasiada się o zmroku w gronie najbliższych. Wigilia w naszej
rodzimej tradycji jest jednym z najważniejszych dni w roku, ciepłym
i wzruszającym.
Wigilia od pokoleń budzi ogromne
emocje. Rodzina, gromadząc się przy
stole starała się, aby znało się na nim
wszystko, co przyniósł poprzedni rok,
co urodziło się w sadzie, w ogrodzie i na
polu. Nie zapominano również o zwierzętach, które w tę właśnie noc miały
przemówić ludzkim głosem, wynoszono
im resztki ze stołu, a to czego nie dało się
zjeść zakopywano w sadzie. Pod obrusem kładziono siano, żeby w przyszłym
roku zapewnić sobie urodzaj.
Większość wigilijnych zwyczajów
do dziś stanowi taką właśnie wróżbę
na nowy rok. Nadal przygotowujemy
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oże Narodzenie jest najbardziej lubianym przez Polaków
świętem religijnym. Obchodzić
je będzie w tym roku 94 proc. z nich.
Na organizację świąt planują wydać
średnio 820 zł. Zdecydowana większość pokryje wydatki z własnych
oszczędności, choć czasem zrobią to
kosztem rachunków czy rat kredy-

pożyczki. Zaledwie 4 proc. badanych
mówi, że będzie się nimi posiłkowało
– mówi Halina Kochalska.
W pierwszej kolejności zwracamy
się po pożyczkę do rodziny i znajomych. Dopiero w następnej kolejności
kierujemy się do instytucji finansowej.
Jak wynika z badania BIG InfoMonitor
i Biura Informacji Kredytowej, ofert
firmy pożyczkowych chce skorzystać 46 proc. osób. Te instytucje częściej wybierali mężczyźni – 63 proc.,
mieszkańcy wschodniej Polski i oso-

tów. Jednocześnie tylko 4 proc. Polaków zamierza na wydatki świąteczne
zaciągnąć pożyczkę.
– Osób, które chcą się zapożyczyć,
jest na razie niewiele, ale pod wpływem
bożonarodzeniowej gorączki zakupów
nasze plany finansowe i dyscyplina wydatków się sypie i ostatecznie znacznie
więcej osób pożycza pieniądze na święta Bożego Narodzenia. Wielu Polaków,
jak wynika z naszych badań, nie płaci
w tym czasie bieżących rachunków,
w ten sposób powiększając swój budżet
świąteczny – mówi agencji Newseria
Biznes 5 grudnia br. Halina Kochalska,
ekspertka BIG InfoMonitor.
Z obserwacji BIG InfoMonitor wynika, że w lutym, czyli po upływie 60
dni od terminu płatności, w rejestrze
dłużników przybywa znacznie więcej
wpisów od firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych czy operatorów telewizji kablowej. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych minimalna wartość
zadłużenia decydująca o tym, że trafi
się do rejestru, to 200 zł.
– Polacy przynajmniej w planach
chcą samodzielnie zorganizować święta Bożego Narodzenia z oszczędności
czy z bieżącego wynagrodzenia. Tylko
nieliczni mówią o tym, że sięgną po

by w przedziale wiekowym 45–60 lat.
Z pomocy banków skorzysta 44 proc.
– Na zorganizowanie świąt Bożego
Narodzenia, dołożenie się do świątecznego stołu i na prezenty Polacy planują
wydać łącznie 820 zł. Najwięcej wydają mieszkańcy Polski Centralnej – to
jest ponad 1040 zł, podczas gdy badani
z Polski Wschodniej deklarują wydatek
644 zł. Różnice są spore – mówi ekspertka BIG InfoMonitor.
Pozytywny stosunek do świąt Bożego Narodzenia ma prawie trzy czwarte
społeczeństwa. Polacy zwykle spędzają je w tradycyjny sposób, w gronie
rodzinnym.
– Jedna trzecia Polaków nie spędzi
tych świąt w domu, lecz wyjedzie,
głównie do rodziny. Nieliczni udadzą
się do pensjonatów, hoteli, jednak również z rodziną. Tylko co dwudziesty
Polak zupełnie nie gustuje w atmosferze świąt i nie będzie ich obchodzić –
mówi Halina Kochalska.
Co dziesiątemu ankietowanemu zdarzyło się przynajmniej raz w życiu uciec
od świąt i wybrać w podróż, która nie
miała nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Częściej deklarowali to mężczyźni, mieszkańcy południowo-zachodniej
części kraju i osoby w przedziale wiekowym 45–60 lat.
opr. red.
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racodawcy z okazji świąt Bożego Narodzenia często przyznają
pracownikom, a także emerytom
i rencistom będącym byłymi pracownikami, świadczenia w formie pieniężnej
lub rzeczowej finansowane z własnych
środków lub funduszu świadczeń socjalnych. Najczęściej są to paczki
świąteczne, zapomogi, premie, bony
towarowe, karty przedpłacone. Często
też pracodawcy organizują dla pracowników spotkania wigilijne, imprezy
noworoczne i okolicznościowych – nie
skutkują dla pracowników powstaniem
przychodu podatkowego.
Wartość świadczeń (rzeczowych i pieniężnych) przyznanych pracownikom
z okazji świąt Bożego Narodzenia sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Natomiast świadczenia przyznane
pracownikom w formie pieniężnej lub
rzeczowej finansowane z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu
do kwoty 380 zł. na jednego pracownika
i jego członków rodziny w danym roku
podatkowym. Bony towarowe nie są
kwalifikowane jako świadczenia rzeczowe i podlegają w całości opodatkowaniu
podatkiem dochodowym. Udzielając
pomocy z Funduszu, należy pamiętać

o zasadzie, iż przyznawanie ulgowych
usług i świadczeń oraz wysokość dopłat
z Funduszu uzależnia się od sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby
uprawnionej do korzystania z Funduszu,
tzw. kryterium socjalnego. Zwolnieniem
składkowym obejmuje się świadczenia,
które zostały przyznane zgodnie z przepisami ustawy, czyli z uwzględnieniem
kryterium socjalnego, a regulamin Funduszu przewiduje taki rodzaj pomocy.
Świadczenia przyznawane pracownikom z okazji świąt w aspekcie składkowo-podatkowym obrazuje tabela
poniżej:
Jeśli obdarowanym jest emeryt (rencista) były pracownik, to wartość ww.
świadczeń nie jest oskładkowana oraz
może być wolna od podatku dochodowego. Na podstawie ustawy o pdof, ze
zwolnienia od podatku dochodowego
korzystają świadczenia otrzymywane
przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym,
stosunkiem pracy lub spółdzielczym
stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym
kwoty 2.280 zł. W razie przekroczenia
tej kwoty nadwyżka podlega opodatkowaniu.
Opracowała
Monika Bobke
Finansowane
ze środków
obrotowych
pracodawcy

Lp

Rodzaj
świadczenia

1

paczki
świąteczne

– nieopodatkowane, pod warunkiem, że ich wartość
wraz z innymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi sfinansowanymi z Funduszu uzyskanymi przez
pracownika, licząc od 1 stycznia 2016 r. nie przekroczyła 380 zł
– opodatkowane, jeżeli ich wartość wraz z innymi
świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi sfinansowanymi z Funduszu (lub funduszy związków zawodowych) uzyskanymi przez pracownika, licząc od 1
stycznia 2016 r. przekroczyła 380 zł; opodatkowaniu
podlega nadwyżka ponad 380 zł

– oskładkowane
– opodatkowane

2

bony
towarowe

– nieoskładkowane
– opodatkowane w całości

– oskładkowane
– opodatkowane

3

zapomogi

jak w wierszu 1

jak w wierszu 1

4

karty przedpłacone

jak w wierszu 1

jak w wierszu 1

5

premie
świąteczne

nie ma takiego świadczenia w regulaminie świadczeń
socjalnych

jak w wierszu 1

Finansowane z Funduszu
Świadczeń Pracowniczych
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opularny portal Newseria zamieszcza 28 listopada br. ciekawy wywiad z ekspertką na
temat tegorocznych świątecznych zakupów bożenarodzeniowych. Jak zaznaczono na wstępie – na przygotowania do tegorocznych świąt Bożego
Narodzenia Polacy wydadzą ponad
20 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż
rok temu – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS. Psychologowie podkreślają, że na zwiększoną konsumpcję i decyzje zakupowe
klientów w tym okresie wpływają
głównie emocje. Dlatego do przedświątecznych zakupów konsumenci
powinni się dobrze przygotować,
żeby nie wpaść w pułapki zastawiane
przez sklepy i sieci handlowe.
– Część sondaży pokazuje, że świąteczne wydatki Polaków wyniosą
w tym roku około 700 zł. To oczywiście zależy od zasobności portfeli, ale
z pewnością w tym okresie wydajemy
więcej pieniędzy. Nie zawsze dlatego,
że podejmujemy wielu gości albo
kupujemy dużo prezentów. Wpływa
na to wiele czynników, w tym aura
przedświąteczna, która jest kreowana już od listopada. Te dwa miesiące,
kiedy dookoła są świąteczne ozdoby,
a w sklepach z głośników lecą nastrojowe piosenki, wpływają pozytywnie
na nastroje konsumenckie – mówi
trener i psycholog Karolina Oleksa,
wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że polskie
gospodarstwa domowe planują wydać
20,1 mld zł na organizację tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Autorzy raportu podkreślają, że w okresie
świąt Polacy tradycyjnie nie zamierzają zaciskać pasa, co może być pozytywnym impulsem dla całej gospodarki. W tym roku na zakupy i prezenty

poradnik

Konsumenta
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ak wyjść ze sklepu tylko z tym,
po co przyszliśmy, czyli o efekcie Diderota, opisuje Jagoda
Fryc, 23 listopada br. na portalu
businessinsider.com. Już na wstępie
przestrzega: – Jeśli zdarzyło się wam
wrócić ze sklepu z torbą nieplanowanych zakupów, na które wydaliście
więcej pieniędzy, niż chcieliście wydać, to znaczy, że – podobnie jak Denis Diderot, francuski filozof epoki
oświecenia – szukaliście w sklepie…
harmonii i spójności.
Wiele osób zadaje sobie zapewne pytanie, jak wyjść ze sklepu tylko
z tym, po co przyszliśmy. Jest to tym
trudniejsze zadanie, że jako konsumenci niemal z każdej strony atakowani jesteśmy agresywnym marketingiem, reklamami i promocjami,
które sprawiają, że oferowane w danym sklepie produkty stają się wyjątkowo atrakcyjne.
Ludzie nieświadomie wpadają w wir
konsumpcji. Mam nowe spodnie narciarskie, więc muszę dokupić buty.
Wymieniam narty – potrzebuję nowej kurtki, czapki i rękawiczek. Wymieniam w domu stół – trzeba też dopasować do nich sofę, fotele i krzesła.
Zakup nowej rzeczy wywołuje często
poczucie braku spójności, a to z kolei
uruchamia lawinę nieplanowanych
wydatków.

Spotkanie
z francuskim filozofem

Marcin Iwuć, ekspert od finansów
osobistych wyjaśnia, że zjawisko to
nazywa się efektem Diderota. Jest to
termin ukuty w 1988 r. przez Granta
McCrackena, antropologa i badacza
wzorców konsumpcji i jest wspomnieniem francuskiego filozofa epoki
oświecenia.
– Denis Diderot większość swojego życia spędził w ubóstwie. Jednak
w wieku 52 lat otrzymał ogromną
sumę pieniędzy od Carycy Katarzyny w zamian za swoją bibliotekę.
I nagle w życiu Diderota pojawiło się
bogactwo. Co zatem zaczął robić? Nie
namyślając się długo, kupił piękny,
szkarłatny szlafrok. To pociągnęło
jednak za sobą pewne konsekwencje
– opowiada Marcin Iwuć.
Nagle Diderot zdał sobie bowiem
sprawę, że nowy szlafrok nie pasuje do

planują przeznaczyć 8,1 proc. więcej
niż jeszcze rok wcześniej.
Karolina Oleksa podkreśla, że
w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia emocje są kluczowym czynnikiem, który wpływa na
decyzje zakupowe i zwiększoną konsumpcję.
– Jest miło, dookoła świąteczna atmosfera i piękne ozdoby, a w telewizji
są wyświetlane filmy, które podsycają
ten pozytywny nastrój. Przestajemy
myśleć racjonalnie i prostu kupujemy,
wpadamy w zakupowy szał. Działa przedświąteczna magia, jesteśmy
szczęśliwi, spędzamy czas z rodziną.
Całkowicie oddajemy się emocjom,
pod wpływem których podejmujemy
decyzje zakupowe – mówi Karolina
Oleksa.
Zdaniem psychologów do przedświątecznych zakupów dobrze jest się
zawczasu przygotować, żeby uniknąć

Świąteczne emocje

zbędnych wydatków i marketingowych
pułapek, które zastawiają na klientów
sklepy i sieci handlowe. Konsumenci
powinni również porównywać ceny
w różnych sklepach albo korzystać
z internetowych porównywarek, aby
nie dać się nabrać na sztucznie kreowane przeceny.
– Przed świątecznym szaleństwem
zakupów można się uchronić. Trzeba
zacząć od zrobienia listy zakupowej
i zastanowienia się w domu, na chłodno, co jest naprawdę potrzebne. Potem
tę listę trzeba zabrać do sklepu i sztywno się jej trzymać. Po drugie, dobrze
jest wcześniej porównać ceny. Sklepy
w okresie przedświątecznym kuszą
klientów ofertami i promocjami, które
wcale nie są tak korzystne. Napis „promocja” potrafi zadziałać jak magnes.
Trzeba jednak uważać, żeby przypadkiem nie przepłacić sporej sumy –
przestrzega psycholog.

Najważniejsza rzecz to nie odkładać przedświątecznych zakupów ani
szukania prezentów na ostatnią chwilę. Decyzje zakupowe podejmowane
w pośpiechu często okazują się bowiem zarówno błędne, jak i bardzo
kosztowne.
– Najgorsze, co może się zdarzyć, to
szukanie prezentów za pięć dwunasta,
w Wigilię. Biegamy wtedy po sklepach
i w szale kupujemy wszystko, co wpadnie nam w ręce. Nie porównujemy, nie
analizujemy i w efekcie pieniądze same
uciekają z kieszeni. W takim wypadku
jesteśmy też bardziej podatni na marketingowe sztuczki. Dobry przykład to
ekspozycja droższych towarów na wysokości wzroku klientów. Nieświadomy
konsument, który robi zakupy w pośpiechu, nawet się nie zorientuje, że podobny i tańszy produkt leży półkę niżej –
mówi psycholog Karolina Oleksa.
Opr.red.

starego obskurnego otoczenia, w którym przebywa. Ten brak spójności męczył filozofa, więc zaczął on zmieniać
wyposażenie pokoju: sprawił sobie
nowe krzesła, stół z nieheblowanych
desek wymienił na solidny dębowy, kupił nowe dywany, półki na książki, itp.
Poszukując harmonii i spójności
z nowym szlafrokiem, wydał wszystkie pieniądze otrzymane od Carycy
Katarzyny. Efekt był taki, że Diderot
ponownie wpadł w kłopoty finansowe.

bienie zakupów spożywczych na pusty
żołądek powoduje, że wrzucamy do
koszyka produkty, które w chwili, gdy
czujemy głód, wydają nam się wyjątkowo smaczne i potrzebne. W efekcie
kupujemy więcej, niż planowaliśmy
– podpowiada Marcin Iwuć. I dodaje:
Warto też na zakupy spożywcze
nie zabierać dzieci. Jeśli wybierzemy
się do sklepu z naszymi pociechami,
to jest niemal pewne, że poddamy się
dziecięcemu urokowi i złapiemy na
tzw. smutne, błagalne oczy. I z pew-

Swoją historię Diderot opisał w artykule „Żale nad starym szlafrokiem”.
I była to przestroga dla tych, którzy
mają więcej smaku niż pieniędzy.

nością wyjdziemy ze sklepu z bardziej
przepełnionym koszykiem.
Marcin Iwuć podpowiada, że równie
skuteczną metodą na „przechytrzenie
Diderota” są płatności gotówkowe.
– Płatność kartą mniej boli, bo nie
widzimy wydawanych pieniędzy. Dlatego przed zakupami warto wybrać
się do bankomatu i wypłacić gotówkę. Gdy zobaczymy w dłoniach banknoty, kiedy Król Jagiełło spojrzy na nas
swoimi smutnymi oczami i zaczniemy
wykładać gotówkę na sklepową ladę,
to poczujemy fizyczny ból. Istnieją
badania, które pokazują, że płacąc za
zakupy gotówką, wydajemy od 25 do
35 proc. mniej niż wtedy, gdy posługujemy kartą – wyjaśnia Marcin Iwuć.
Jak podkreśla, zasady te dotyczą tych,
którzy nie kontrolują wydatków, czyli
tak naprawdę większości z nas.
Opr.red.

Jak pokonać pokusy?
Idziesz na zakupy?
Dzieci zostaw w domu

Marcin Iwuć wyjaśnia, że uleganie
efektowi Diderota to jeden z podstawowych błędów, jakie popełniamy
w gospodarowaniu pieniędzmi. Jak
nie wciągnąć się w wir zakupów? Jak
wyjść ze sklepu tylko z tym, po co
przyszliśmy?
– W zależności od tego, gdzie wybieramy się na zakupy, możemy stosować różne metody. Najłatwiejszym
sposobem jest lista zakupów. Musimy
wiedzieć, co chcemy kupić. Taka lista
pomaga i zmniejsza liczbę rzeczy, które faktycznie nabywamy. Do sklepu
spożywczego idźmy najedzeni. Ro-
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W

KAMANDA
LWOWSKA

porze lunchu wielu przychodzi
tu na Bracką chętnych, w tym
studenci i studentki. Przeważnie biorą burgery, albo pity, czy
hummusy z dodatkami vege. Przez
cały dzień można korzystać z zestawu za 19,90 zł, złożonego np. z zupy
kalafiorowej, kotletów sojowych
i kompotu. W poniedziałki burgery,
a we wtorki pity są tańsze o 20 proc.
Polecam szakszukę z falafelami i warzywami. Doskonały sok z mango
i banana. Przyjemna obsługa, białożółte wnętrze „mangowe”, też ciepłe
kasetonowe oświetlenie, a w sumie
atmosfera ciepła i przyjazna.

M

MIĘDZY NAMI

spodobał. Z jednej strony w przyziemiu po schodkach po lewej jest
sala bufetowa, bardziej skromna
z ławami, prostymi stołami i krzesłami, z kinkietowym oświetleniem,
a z drugiej, po prawej kilka sal biesiadnych, ze starymi fotosami, reprodukcjami gazet, ogłoszeń reklamowych, a nawet z portretem marszałka
Piłsudskiego. O starym Lwowie mówią zdjęcia i reklamy, a w tle mało
słyszalna muzyka przedwojenna,
z głosem Fogga.
Na lunch za 25 zł dostaliśmy
świetną esencjonalną pomidorową
z makaronem muszelki oraz poprawny antrykot wieprzowy z ziemniakami puree i surówką z marchwi.
Do tego zamówiliśmy z polecenia
kelnerki oryginalne, beczkowe piwo
lwowskie, w cenie po 14 zł. Podane
zostało w oryginalnych szklankach
z napisem „Lvivskje”, ale smak...
wykręcał nam języki. To był tak
wodnisty podły napój, bez odrobiny

M

am mieszane uczucia. Z zewnątrz na Brackiej lokal bez
szyldu wygląda szaro, ponuro
i zaniedbanie. Wnętrze i meble nieco
zużyte, szczególnie blaty stolików,
taborety, gięte krzesła. Tylko czerwone kilimy na metalowym płotku
i odnowione kanapy w oknie oraz
niezłe tło muzyczne trochę ocieplają atmosferę. Stare plakaty opatrzyły się. Jest luźno, ale jak spojrzałem
w kartę, to chyba wina wysokich cen.
Zjadłem tu obiad w zestawie lunchowym, co dzień innym. Zupa była
doskonała, pasternakowa. Natomiast
żeberka i ziemniaki twarde jak cholera, a mięso tłuste i niesmaczne. Cena
27,50 to prawie dwa razy tyle jak za
mój ulubiony, solidny lunch w Corso
na Mirowie. Wrażenie ratuje koktajl
z jabłka, selera i mango za 10. Męska
obsługa sprawna i uprzejma, ale długo tu nie zawitam.

iałem w rodzinie wujka ze
Lwowa, który wraz z ciotką
z Kresów wyśpiewywał na
imieninach wesołe piosenki lwowskie w gwarze. Znaliśmy też świetną
kuchnię kresową, galicyjską, jakże
podobną do krakowskiej. Dlatego
z przyjacielem z sentymentem znowu tu na Foksal weszliśmy na obiad.
I faktycznie znów wystrój nam się

pianki, jak niezapomniana „zemsta
Jędrzejowa”, albo „Kamedulskie”
z Suwałk z lat głębokiego PRL-u.
Tylko z sentymentu do starego Lwowa wypiliśmy po pół szklanki, ratując się porterem okocimskim po
16. I teraz popatrzyliśmy na puste
sale i faktycznie, podwyższone ceny
i jakość piwa odstraszają. Bo już vis
a vis, w Kameralnej za połowę tej
ceny można uraczyć się solidnym
lunchem z gwarantowanym beczkowym.

Zupa z suszonych grzybów

● 2 l wywaru lub wody ●
100 g suszonych
grzybów [najlepiej prawdziwków] ● 2 łyżki
masła ● 1 cebula
● 125 ml śmietany ● 1 czubata
łyżka mąki pszennej ● sól ● pieprz ●
koperek

Baran 21.III-20.IV

Waga 23.IX– 23.X

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

Jeśli dochowasz ustalonych terminów, zrealizujesz
wszystkie plany, to święta
przyniosą zasłużony odpoczynek.

Święta dobrą okazją do spotkań nie tylko z najbliższymi.
Nadarza się sposobność do
przywrócenia relacji towarzyskich.

Spokojne podejście w rozwiązywaniu trudnych spraw
pomoże w uzyskaniu pozytywnych wyników.

Odpoczynek na koniec roku
w twoim przypadku jest
wskazany. Trzeba naładować
akumulatory przed nowymi
wyzwaniami.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 23.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Lew23.VII-22.VIII

Wodnik 21.I-20.II

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby21.II-20.III

Dbałość o własne zdrowie
powinno stać się dla ciebie
priorytetem w tym miesiącu, ale i na przyszłość.
Zainteresuj się tym.

KUMPIR HOUSE

T

rwający remont budynku na
Krakowskim Przedmieściu, skutecznie zasłania lokal i w środku
puściutko, tylko pojedynczy konsumenci. Oferta niezmienna od roku.
Wysokie ceny też, choć porcja jest
duża w czarnej misce. Za 25 zł dostaję dużego pieczonego ziemniaka.
Spośród kilku dodatków wybrałem
sałatkę z tuńczyka i mielonego indyka plus sos czosnkowo-śmietanowy. Smak świetny, a do tego herbata
za 8,90. W ofercie zauważyłem też
kawę po turecku za 13, zupę dnia
soczewicową za 12 oraz cydr za 16.
Tutaj na szlaku turystycznym, blisko
ruchliwych przystanków autobusowych, jest zacisznie i przyjemnie.
Ładne podłużne lampiony na suficie,
lekkie tło muzyczne, cicha sprawna
obsługa.

Po świątecznych zmaganiach
wrzuć na luz, pomogą spotkania na świeżym powietrzu.
Planowanie dalszych zamierzeń zostaw na styczeń.

Nie przywiązuj zbytniej wagi
do szczegółów. Nie warto
dzielić włosa na czworo.
Zaplanuj wreszcie kilka dni
odpoczynku.

Pamiętaj, że spotkania świąteczne nie są jedyną okazją
do spotkań w gronie rodzinnym. Nie tłumacz się brakiem czasu.

Sam się zdziwisz jeśli spostrzeżesz,
że
trudności,
które miały być nie do pokonania zostaną pokonane.
Gratulacje.

Nie zawsze udaje się pokonać
przeciwności na drodze do
celu. Czasem trzeba odpuścić
i poczekać. Poprawne stosunki z najbliższymi.

Jeśli nie wszystkie plany zostały w tym roku zrealizowane rozpocznij ich uporządkowanie i umieść je w kalendarzu na nowy rok.

SMAKOSZ

Grunt to zdrowie, ale żeby
się nim cieszyć, trzeba o nie
dbać. Potrzebne jest ono także do realizacji kolejnych zamierzeń.

krzyżówka Świąteczna 11

smak Wspomnień

W

HOROSKOP

Jesienne lunche

domowe dania
igilia zawsze ma smak wspomnień. Na większości świątecznych stołów pojawią się
tradycyjne, sprawdzone potrawy
wigilijne takie, jakie przygotowywały nasze babcie i mamy. Jakie potrawy wigilijne powinny znaleźć się na
świątecznym stole? Jedno nie ulega
wątpliwości – potraw wigilijnych powinno być dwanaście. Jakie one będą
zależy od indywidualnych upodobań,
a także od regionu. Każda z wigilijnych potraw, łącznie z symbolizującym jedność opłatkiem, ma określoną symbolikę. Dlatego, aby zaskarbić
sobie zdrowie, siłę i dostatek urodzaju na przyszły rok, w wigilię trzeba
spróbować wszystkiego.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 12 (598)

Opłukane i oczyszczone grzyby
zalewamy częścią zimnego wywaru
i moczymy ok. 2 godzin, następnie
gotujemy do miękkości [20-30 minut]. Ugotowane grzyby wyjmujemy,
kroimy w paseczki i podsmażamy na
maśle, dodajemy bardzo drobno pokrojoną cebulę i też podsmażamy. Całość
oprószamy mąką i lekko rumienimy.
Dodajemy wywar, również ten, w którym moczyły się grzyby. Gotujemy
na małym ogniu ok. 15 minut, często
mieszając. Przed podaniem zabielamy
śmietaną i doprawiamy do smaku. Podajemy z łazankami i posypujemy koperkiem.

Karp smażony

● 1 karp [ok. 1,2 kg]● sok z jednej
cytryny ● 3 łyżki mąki ● 40 ml oleju
lub łyżki masła ● sól i pieprz

1

Sprawionego
karpia
kroimy
w dzwonka. Z zewnątrz i wewnątrz
skrapiamy sokiem z cytryny, oprószmy solą i pieprzem i odkładamy na 20
minut. Następnie dzwonka obtaczamy
w mące i smażymy na rozgrzanym
tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Podajemy z sosem chrzanowym.

Przysłowia
na Boże narodzenie
Na Boże Narodzenie,
weseli się wszelkie stworzenie.
Kiedy Gody jasne, to stodoły ciasne.
Koło Świętej Ewy, noś długie cholewy.
Na dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy.
Jak na Boże Narodzenie taje,
rzadkie będą urodzaje.
Jaka Wigilia, taki cały rok.
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Groch z kapustą

11

1
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● 700 g
kapusty kiszonej ● 350
g grochu łuskanego ● 1
duża cebula
● 80 g masła ● 1 łyżka
mąki ● ziele
angielskie ● liść laurowy ● sól, pieprz,
cząber, tymianek, majeranek
Pokrojoną kapustę zalewamy niewielką ilością wody gotujemy,dodając
liść laurowy i kilka ziaren ziela angielskiego. Groch moczymy, najlepiej poprzedniego dnia i też gotujemy. Cebulę kroimy w kostkę, oprószamy mąką
i smażymy na maśle. Łączymy kapustę, groch, cebulę, zioła i gotujemy 10
minut, uważając żeby się nie przypaliło. Podajemy z chlebem.

Kutia

2

z hasłem

●

250
g obłuskanej pszenicy ● 250 g
maku ● 300
g
bakalii
[obranych
m i g d a ł ó w,
orzechów
włoskich, laskowych, rodzynek, fig,
daktyli, smażonej skórki pomarańczowej ● 250 g miodu ● 25 ml rumu
Pszenicę moczymy, gotujemy długo
w dużej ilości wody, aż będzie całkiem
miękka. Mak ucieramy w makutrze
albo sparzamy wrzątkiem i trzykrotnie
mielimy. Rozcieramy z podgrzanym
miodem. Wszystkie bakalie siekamy,
rodzynki moczymy w rumie, a następnie odcedzamy. Wreszcie łączymy ze
sobą miód z makiem, bakalie oraz osączoną pszenicę, mieszamy. Wstawiamy przynajmniej na kilka godzin do
lodówki. Kutię podajemy schłodzoną.
Tartinka
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym, dolnym rogu napisane w kolejności od 1–29 utworzą hasło.
Poziomo: 1) chaber, modrak, 5) ma
ciemne włosy, 8) sól kwasu cynowego, 9)
żona Odyseusza, 10) Stefan Zachariasz
filozof (1839–1916), autor rozprawy Arthurze o Schopenhaurze, 11) producent
dywanów, 13) w dziejach Ziemi, 16)
stan zapalny w kącikach ust, 20) w parze z solą, 23) urządzenie wywołujące
zmienne obciążenie podczas badań metalu, 24) cukier prosty, 25) pierwiastek chemiczny o liczbie 54 z grupy helowców,
26) wyraźne uczucie, 27) kulista bakteria
występująca m.in. w glebie.
Pionowo:1) mięsień dwugłowy ramienia, 2) Charles franc. piosenkarz v = w, 3)
miasto w płd.-zach. Maroku, 4) siana na
łące, 5) duże bańki, 6) wypoczynek, 7)Julio
Garcia ur. 1926 r. kubański reżyser filmowy, 12) owocowy na kompot, 14) w młodzieżowym slangu pieniądze, 15) zatarg,
17) materiał zecerski do wypełniania miejsc
w składzie, które nie powinny dać odbitki,
18) praktykant po odbyciu aplikacji, 19)

13

20

Bronisław dla rodziny, 21) +gram – znak
pisma obrazkowego, 22) szkodzi piękności,
23) hebrajska pieśń religijna.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 12 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31grudnia br. Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą
premiowane nagrodą ufundowaną przez
Spółkę JBB Bałdyga.
Rozwiązanie krzyżówki nr 10/16
Poziomo: 1) Kurosawa, 5) Dorota, 8)
Iberia, 9) Flandria, 10) telemetr, 11)annaty 13) Argos, 16) sosny, 20) Isztar, 23)
folwark, 24) Gordimer, 25) insula, 26)
tygrys, 27) antenaci.
Pionowo: 1) kwiaty, 2) Riesling, 3)
shimmy, 4) alfer, 5) draka, 6) Rodin, 7)
triatlon, 12) naos, 14) rajstopy, 15) Sara,
17) smarkula, 18) awanse, 19) pisaki, 21)
Tudor, 22) remis, 23) farba,
Hasło: ANDREA KOMFORT
i WYGODA
Nagrodę ufundowaną przez spółkę
ANDREA otrzymuje Ewa Chomontowska z Warszawy
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